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Нестала трећина радника
Б. СТЈЕЉА
Србија је за две деценије изгубила укупно 920.000 радних места, а више од
половине је угашено у производном сектору. Разлози економска криза, лоша
приватизација...
Србија је за две деценије изгубила укупно 920.000 радних места, а више од половине је
угашено у производном сектору! Тако су на врата некадашњих гиганата стављени катанци, а
индустријски радници су се из својих фабрика преселили на биро. Њима су се придружили и
грађевинци, трговци, али и они из сектора услуга, саобраћаја, рударства, пољопривреде...
- Од 1991. до данас је угашено чак 580.000 радних места из реалног сектора, и то највише из
металске индустрије - каже Жарко Милисављевић, председник Асоцијације малих и средњих
предузећа. - Уништене су ливнице, стало се са израдом пољопривредне механизације,
трактора, комбајна, железничке опреме и вагона... На другом месту по броју угашених радних
места је текстилна индустрија. Њу је у једном тренутку покушао да оживи приватни сектор, али
је 70 одсто отишло у неповрат.
Милисављевић додаје да је у последих 20 година десетковано и занатство, а нарочито
подизвођачи за металски комплекс и они из пратеће индустрије "Заставиног" програма.
ТРИПУТ БОЉАНА хиљаду становника у Словенији, чак 86 је запослено у прерађивачкој
индустрији, а код нас 41. У овој некадашњој југословенској републици од грађевине зарађује 30
радника од хиљаду становника, а у Србији три пута мање. У нашој земљи у трговини зарађује
25 од 1.000 становника, а у "дежели" 50.
И економиста Мирослав Здравковић је оценио да је садашњи број запослених радника у
индустрији упоредив са оним из давне 1961. године када су плату у овом сектору зарађивала
386.682 становника, скоро колико и пола века касније!
- Уочи распада СФРЈ, у Србији је 1989. године радило 920.710 грађана, а 2010. само 374.683 анализира Здравковић. - То значи да је тада, на хиљаду становника, у индустрији било
запослено 12 радника, а деценију касније пет.
Подаци Републичког завода за статистику такође потврђују да, годинама уназад, нема ни
говора о привредном узлету.
Само у прехрамбеној производњи 2001. је радило 102.733, а на крају исте деценије 66.074. У
истом временском периоду преполовљен је број запослених у хемијској индустрији (са 38.839
на 19.151), машинској (са 38.777 на 23.204), моторних возила (са 36.594 на 13.923).
У истом интервалу упола је смањен и број радника из пољопривреде (са 84.050 на 42.339),
затим из грађевинарства са 97.521 на 71.504, а константан пад се примећује и у трговини (са
206.293 на 188.707), саобраћају (126.872 на 104.716).
- Ово су углавном резултати лоших приватизација - закључује Зоран Ристић из УГС
"Независност". - Велики комплекси из ових делатности почели су да се урушавају још
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деведесетих и никада се нису опоравили. Додатне ударце задала им је економска криза због
које су изостале најављене инвестиције. Тако су, уместо плата, радници махом добијали отказе,
а уместо привредног опоравка уследили су стечајеви, дугогодишње блокаде рачуна и
ликвидације предузећа.
ДВАДЕСЕТ ОПШТИНА ПОБЕДИЛО КРИЗУ
ЕКОНОМСКА криза није имала негативан утицај у само 20 општина. Данас у њима ради више
становника него што их је радило 2008. Међу њима су две београдске општине, три из
Војводине и 15 из централне Србије. Највећи раст броја запослених лица имали су Рача,
Сремска Митровица, Сјеница, Баточина, Власотинце, Кладово, Лебане и Сремски Карловци.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391699-Nove-cene-bez-predaha

Нове цене без предаха
Н. СУБОТИЋ
Марже на основне намирнице остају ограничене и у мандату нове владе. Килограм
свињског бута од наредне недеље и преко 600 динара

МИНИСТАРСТВО трговине намерава да задржи тренутно важеће ограничење марже на
основне животне намирнице, а која износи десет одсто - потврђено је „Новостима“ у овом
министарству. Међутим, ово сигурно неће утицати на смањење цена свега онога што се сматра
најважнијим за свакодневни живот. Притом, како је маржа процентуална, од сваког
поскупљења дефинитивно ће корист имати произвођачи, али и трговци. А како ствари стоје,
поскупљења нам тек предстоје.
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Тако је пораст цене меса неминован већ следеће недеље, корекција цене брашна може ускоро
да се очекује, уље ће такође поскупети за мањи проценат, а сличну судбину можемо да
очекујемо и за млечне производе....
До корекције цена, која ће се негативно одразити на све потрошаче, како објашњва проф. др
Миладин Шеварлић, шеф катедре за агроекономију Пољопривредног факултета у Земуну,
долази пре свега због суше, односно због мањка пољопривредних производа, али и због раста
курса евра у односу на динар.
МЛЕКОПРОИЗВОЂАЧИ млека такође су најавили корекције цена. Свеже млеко, и млечни
производи, како се очекује, биће скупљи од два, па до 10 одсто.
- Једини корективни фактор раста цена може бити додатно смањење куповне моћи грађана каже Шеварлић. - Републичке робне резерве утицаће на то да се скок цена успори, али ни оне
не могу да га спрече.
Прва би, како најављује Петар Матијевић, власник „Индустрије меса Матијевић“, требало да
буде коригована цена меса.
- Раст цене је неминован, пошто је цена живих свиња достигла 200 динара - каже Матијевић. Самим тим, очекујемо да ће цена свињског бута бити 600 динара, а у складу с њом, биће
формиране и остале цене. После свињетине, може се очекивати и раст цене јунећег и говеђег
меса, пошто се цена живе јунади спорије помера, у односу на цену свињетине.
У „Житовојводини“, организацији која окупља највеће произвођаче брашна у Србији, наводе
како је и корекција цене ове животне намирнице, такође неминовна.
УЉЕУљаре такође планирају корекције цена свог основног производа. У „Инвеју“, који је
власник уљара „Витал“ и „Сунце“, кажу да ће корекција бити око три одсто.
- Ако је прошле године набавна цена пшенице била између 17 и 18 динара по килограму, а ове
године Робне резерве плаћају пшеницу 23 динара по килограму, раст цене пшенице у овој
години, у односу на прошлу годину, износи од 30-35 одсто према добављачу пшенице - кажу у
овој организацији.
- Самим тим, стварна цена пшенице, за индустријске млинаре, износи најмање 24 динара по
килогаму, а то, уз напомену да су многи други инпути већ поскупили, или је најављено
поскупљење, мора довести до пораста цене брашна.
У „Житовојводини“ напомињу како је деценијама усклађени однос паритета цена пшеница:брашно:хлеб износио је 1:2:4, али и да се тај паритет већ годинама погоршава на
штету млинарства.
- Критична доња граница економске „издржљивости“ за млинарство је данас пшеница :
брашно Т-500 - паритет износи 1:1,5, а из тога произилази да мора доћи до до корекције цене
основног типа брашна Т-500 од овогодишње пшенице, а цена ће се кретати у релацији 36-38
динара по килограму, у млину, у ринфузи.
- После укидања акцијског рабата, цена уља ће бити коригована за овај проценат - кажу у
„Инвеју“. - То значи да ће цена литра уља бити повећана за највише три динара.
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РТБ Бор: Надају се милијарди
Љ. Т.
Улагања у РТБ ће удвостручити производњу злата у басену. Чекају нову фабрику
сумпорне киселине и топионицу
РУДАРСКО топионичраски басен Бор чека нову фабрику сумпорне киселине и топионицу.
Инвестиција вредна око 175 милиона евра, започела је пре две године, а када се заврши,
почетком 2014. године, удвостручиће годишњу проиводњу злата и смањити загађење животне
средине.
Радове у Бору у понедељак су обишли премијер Ивица Дачић, министар финансија и привреде
Млађан Динкић и министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан
Бачевић.
- Енергетика и рударство су један од приоритета Владе Србије, то је област у коју треба највише
улагати - рекао је премијер Дачић. - Рудари не само да копају руду већ покрећу Србију. Радује
ме да је басен РТБ Бор имао позитиван резултат и тај замах треба искористити за даљи развој.
Тамо где замру рудници замире и читав град. РТБ Бор је наша велика компаративна предност
и зато треба улагати у даљи развој не само овог басена, већ и у ревитализацију и других
фабрика. Басен Бор има стратешки значај за Србију и зато је Влада одлучила, после силних
неуспелих покушаја приватизације, да помогне да Бор стане на ноге.
Ефекти улагања, како наводи Министарство финансија и привреде, биће у већој
искоришћености метала у топионици, чак 98 уместо 93 одсто, сумпора уместо 50 - 98 одсто.
Уместо 350 до 400 килограма злата годишње, производиће се око 800 килограма, а емисије
сумпор-диоксида ће се значајно смањити.
- Држава ће додатно помоћи да се инвестиција у изградњу нове топионице и фабрике сумпорне
киселине убрза, а затим покрену пратеће индустрије засноване на бакру - поручио је министар
финансија и привреде Млађан Динкић. - Данас нам је менаџмент РТБ Бор презентовао да ће
укупна производња активирањем постојећих рудника, нових налазишта и фабрике сумпорне
киселине имати промет од близу милијарду долара годишње, то је нешто чему тежи ова влада
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КАКО ЋЕ ДРЖАВА ОБЕЗБЕДИТИ 46 МИЛИЈАРДИ МЕСЕЧНО

Пензије из кредита и већих пореза
Маријана Кркић - Катарина Марковић
Већи порези, ново задуживање и рефинансирање старих неповољних кредита биће кључне
тачке како би држава обезбедила финансирање плата и пензија за ову годину, тврде
економисти. За исплату бруто пензија потребно је 46 милијарди динара месечно.
Министарство финансија и привреде направило је план за финансирање плата из буџета и
пензија за ову годину, а шта су тачно замислили објавиће у среду. Према подацима
Министарства финансија, у јуну су расходи за плате у јавном сектору износили око 20
милијарди динара, а извор “Блица” у Фонду ПИО каже да је за бруто пензије месечно потребно
око 46 милијарди. За август министарство је планирало емитовање динарских обвезница од
35,939 милијарди. Међутим, пошто на досадашњим аукцијама, није продато 100 одсто
обвезница, јасно је да недостаје новац.
- Продаја државних записа је скупа и неповољна, тако да се држави можда чак и више исплати
да се задужи код банака - каже економиста Владимир Глигоров и додаје да је још пре годину
дана било јасно да ће држава морати да се задужује не би ли исплатила плате и пензије.
- У септембру ће Влада вероватно морати да се задужи и код банака, тако што ће тражити
позајмице под повољнијим условима, што је познато као “финансијска репресија” - објашњава
Глигоров.
Он додаје да држава до краја године неће моћи да покрива дефицит новцем од ММФ-а и
Светске банке, јер чак и да се представници ММФ брзо договоре с Владом о новом аранжману,
тешко да до краја године може да се повуче прва транша, а Светска банка одобрава позајмицу
тек пошто Србија склопи договор са ММФ-ом.
Александар Стевановић из Центра за слободно тржиште, истиче да су изјаве да “немамо новац
за плате и пензије за септембар” чудне.
- Није тачно да плата неће бити за овај или онај месец, не трошимо ми те паре с гомиле, него
сваког месеца имамо и приходе и расходе. Не може да зафали само за плате, већ за све што се
финансира из буџета - тврди Стевановић и додаје да смањивање дефицита повећањем пореза
није добра идеја. Тако ће, како каже, све више људи ићи у сиву зону.
- Министар треба што пре да нам презентује како мисли да смањи расходе и уравнотежи буџет.
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Један од начина је да се затегне тамо где се избегавају порези, али то се и досад радило. Друго,
треба смањити расходе. Постоји могућност да се задужимо још мало, али то једино има смисла
да буде на кратак рок и да се тиме рефинансира постојеће задужење, па да се задужимо по
нижим каматама - поручује овај економиста.
У Фонду ПИО наводе да због боље наплате доприноса ове године исплата пензија вероватно
неће бити угрожена.
Прва рата 13. пензије у октобру
Милан Кркобабић, функционер ПУПС-а, је раније рекао
“Блицу”, да Министарство рада и социјалне политике не
намерава да одустане од најављене исплате 13. пензије. У те
сврхе, у Београду треба издвојити 10 милиона, а на нивоу
Србије још нешто више од 50 милиона евра.
- Како се показало на примеру Београда, тај новац
најстарији грађани у року од неколико дана практично
врате у буџет- рекао је Кркобабић и додао да ће бити
исплаћене четири рате од по 5.000 динара, а прву треба
очекивати у октобру. Око пола милиона пензионера имаће
право на овакву помоћ.
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Више од пола милиона корисника
социјалних услуга
Танјуг
У систем социјалне заштите укључено је, према подацима Републичког завода за социјалну
зашститу, више од 500.000 грађана Србије, а половина њих су, иако већином радно способни,
корисници материјалне помоћи.
Међутим, и за друге услуге, као што су помоћи у кући и смештај у домове за старе, “чека се у
реду”, јер, како наводе у Заводу, потребе превазилазе постојеће капацитете и неопходно је
успоставити сарадњу са приватним и НВО сектором.
Како је рекла Лидија Козарчанин из Републичког завода за социјалну заштиту, иако
приоритет, сходно стратешким документима, треба да буде развој услуга, економска криза и
динамичан раст сиромаштва тежиште враћају на новчану помоћ.
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Она је упозорила да у Србији, према проценама, испод апсолутног прага сиромаштва живи 7,9
одсто становништва и да број сиромашних за око 200.000 превазилази број корисника
социјалних услуга и закључила да постојећи систем социјане заштите, у коме је доминантан
јавни сектор, не може у потпуности да одговори на тај проблем.
“Грађани најчешће траже материјалну помоћ, затим смештај у дом за старе и у дневни боравак,
као и помоћ у кући. Имамо релативно мали број корисника у односу на потребе и још
недовољно капацитета, иако је значајан помак начињен”, истакла је Козарчанин.
Један од начина за развој услуга, које би у потпуности замениле материјална давања, јесте
увођење социјалних пензија, што је, према њеним речима, и предвиђено једним од акционих
планова, а што су многе земље већ урадиле.
Козарчанин је објаснила да би социјалне пензије примали они који нису нису уплаћивали
доприносе или нису испунили минимум уплате, а којих је у Србији све више.
Истраживања, како је додала, показују да је 40 одсто људи који су остали без пензије радило,
али недовољан број година.
Број корисника социјалних услуга стагнира и у 2011. години их је евидентирано око 585.000,
што је 7,23 одсто укупног становништва Србије, а половина је међу широким сепектром услуга
“изабрала” материјалну помоћ.
Радно способно је 57,9 одсто корисника, међу којима је највише одраслих особа - 46,6
процената, односно око 270.000, деца и млади чине другу групу по величини са 37, 3 одсто, а
потом следе старији од 65 година којих је нешто мање од 95.000.
“Стратешким документима је, међутим, дефинсано да систем социјалне зашстите, пре свега,
треба да пружи потпору онима који су неспосбни за рад, било због година, попут деце и старих,
било због здравствених проблема”, навела је Козарчанин.
“Тај циљ још нисмо остварили, да не кажем да смо врло далеко од њега, јер имамо веома
велики број одраслих особа, које су углавном корисници материјалних давања, а доста је оних
који су радно способни”, додала је она.
Социјално и материјално угрожени чине већину и међу децом која користе услуге социјалних
центара. Међу млађом популацијом, укљученом у систем социјалне заштите, већи део чине
припадници мушког пола, али се са годинама ситуација мења - међу одраслима и старима
провлађују жена.
Говорећи о карактеристикама корисника, Козарчанин је навела и да су међу онима који су се
изјаснили о националности најбројни Срби, затим са око 16 одсто следе Роми, а заступљене су и
све друге националне мањине. Подаци Републичког завода за социјалну заштиту за прошлу
годину показују да је међу корисницима било и 200 бескућника, којима је, пре свега, обезбеђен
смештај.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izbori-prosli--nista-od-otpustanja.sr.html

Избори прошли – ништа од отпуштања
Премијер Дачић и министар финансија Динкић најавили укидање агенција, али за сада неће
бити прекобројних
Иако је министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио да неће бити отпуштања у
јавном сектору док траје економска криза, по многима, овакав став у супротностима је с
његовим ранијим изјавама, али и ставовима коалиције чији је део. Јер, током предизборне
кампање они су здушно најављивали увођење реда у јавни сектор, а нарочито укидање
прокажених државних агенција које, мање-више, обављају исти посао који постоји у
министарствима. Јуче се истим поводом огласио и премијер Ивица Дачић најављујући укидање
агенција до краја ове године.
Како то, онда, могу да се укину разне агенције, а да истовремено не буде смањења броја
запослених?
Слична питања Млађану Динкићу постављена су и преко друштвене мреже Твитер. „Која је
уштеда да се укину агенције а не отпусте људи, наравно они се могу пребацити негде, али
тешко да су баш сви потребни” – био је изричит један твитераш.
Министар му је одговорио:
– Уштеда је огромна. Ако је трошак непотребних процедура у једној агенцији на пример пет
милијарди динара, а годишњи фонд плата „само” 20 милиона, онда ти је јасно да ако укинемо
непотребну агенцију штедимо 4,98 милијарди динара. У том случају, није страшно чак и ако
исплаћујемо и даље оних 20 милиона људима које пребацујемо да раде неки други посао
(макар док траје криза, а рационализацију остављамо за боља времена на тржишту рада).
Штедимо тако и на трошковима отпремнина, накнадама за незапослене...
Другим речима, сада произлази да запослени у агенцијама, а спекулише се да су то све
партијски кадрови, нису након избора непотребан трошак, већ да државни буџет оптерећују
трошкови за непотребне процедуре у истим тим агенцијама. Иначе, према Закону о буџету за
2012. годину за рад агенција издвојено је 8,27 милијарди динара, док је лане потрошено 6,9
милијарди динара.
Иако је током изборне кампање било речи о томе да у јавном сектору има прекобројних нико
није саопштио колико је људи, заправо, вишак. Подсећања ради, претходна влада је 2009.
године направила списак прекобројних од 3.400 лица и спровела га.
Према Билтену јавних финансија тренутно око 471.000 запослених раде у јавном сектору, у
државним и локалним јавним предузећима, администрацији, образовању и здравству.
Уколико се пође од претпоставке да после „чистке” запослених у јавној управи 2009. године
поново има исто толико прекобројних долази се до поражавајуће истине да за отпремнине и
није потребно тако пуно новца. Према уредби о накнади трошкова и отпремнина државних
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службеника онима за чијим је радом престала потреба исплаћује се отпремнина за сваку
годину стажа у висини трећине њихове просечне плате. Уз претпоставку да ти прекобројни
имају 20 година радног стажа у просеку, да им је плата 50.000 динара, то значи да им следује
око 17.000 динара по години стажа, произлази да сваки онај који напушта државно ухлебљење
исту ту државу кошта 340.000 динара. Нових 3.500 прекобројних по основу отпремнина
државу би коштали само 1,2 милијарде динара.
Колико је то мали износ види се из последњих података о дефициту буџета по коме тај
консолидовани минус за шест месеци ове године, што значи на нивоу Републике, локалне
управе, Војводине, фондова здравства и ПИО, износи чак 111 милијарди динара.
Значи, у износу који је потребан за отпремнине не може се наћи оправдање за отпуштање, јер
се ради о врло малој уштеди за буџет па тако произилази да су агенције имале ненормалне
административне трошкове.
Ј. Рабреновић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firme-isle-u-stecaj-protiv-ustava

Фирме ишле у стечај против Устава?
Док одредбе Закона о стечају које се односе на аутоматски стечај нису проглашене
неуставним, у Привредном суду у Суботици је оглашено 1.187 таквих предмета,
односно предузећа чији су рачуни били блокирани дуже од године, а 90 одсто
таквих предузећа је и брисано из регистра.
Вршитељка функције председника Привредног суда Илона Стајић је изнела како је у току 2010.
предмет поступка било 480 предузећа из региона који покрива тај суд, а чији су рачуни били у
блокади дуже од три године. Годину дана касније предмет су била предузећа с рачуном у
блокади дужој од две године, а таквих је било 446, да би у 2012. предмет поступка била
предузећа чији је рачун у блокади био годину дана, и до краја јуна Привредни суд је имао 261
овакав предмет.
– Од 926 предузећа из 2010. и 2011, процесуриано је тек десет одсто, што значи да су повериоци
и покренули стечајни поступак да би намирили своја потраживања, док у 90 одсто случајева
повериоци нису били заинтересовани за покретање стечаја, односно у року од 60 дана нису
уплатили трошкове покретања стечаја, тако да су предузећа ишла у аутоматски стечај, брисана
из регистра – рекла је Илона Стајић.
Она је изјавила да одлуком Уставног суда, којом су поједине одредбе Закон о стечају које се
односе на аутоматски стечај проглашене неуставним, Народна банка више неће достављати
привредним судовима податке о томе која предузећа имају рачуне у непрекидној блокади
дужој од годину дана, што значи да више од годину имају дуговања повериоцима који су им и
блокирали рачун.
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Судови на основу тога више неће оглашавати претходне стечајне поступке који су резултирали
у највећој мери брисањем предузећа из регистра, а у мањој мери реорганизацијом предузећа
кроз стечај, односно намирење потраживања поверилаца кроз банкрот предузећа и продају
имовине.
– Одлука Уставног суда је коректна јер је брисањем правних субјеката из регистра кроз
аутоматски стечај многима лакнуло. Без икаквог трошка, плаћања дугова, предузећа су
брисана, а повериоци су увек ти који остану кратких рукава – навела је Илона Стајић.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nove-pozajmice-za-redovne-penzije

Нове позајмице за редовне пензије?
Само неколико дана након што је српски премијер Ивица Дачић у експозеу
потврдио да ће најсиромашнији пензионери у Србији, чија су месечна примања
15.000 динара, добити 13. пензију, министар финансија и привреде Млађан
Динкић саопштио је да за пензије новца има само још у августу.
Шта ће бити с октобарском повишицом
Он је најавио да ће нова Влада у првих неколико месеци због тога морати да се задужује да би
се наставила редовна исплата плата и пензија. Динкић је рекао да је добио потврду од
директорке Државног трезора да само још у августу има новца за исплату пензија, додајући
„сада радимо на томе да обезбедимо пензије за септембар, толико је тешка ситуација„.
Пошто је држава гарант исплата пензија, застоја у томе неће бити, тврди потпредседник Владе
Србије и министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић. Он је изјавио да ће држава
наставити да на време исплаћује све своје законске обавезе за плате, пензије и социјална
давања без дана закашњења. У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање такође тврде да
исплата пензија до краја године вероватно неће бити угрожена с обзиром на бољу наплату
доприноса. Знатно боља наплата пензионих доприноса у првих седам месеци ове године у
односу на планирану динамику наплата омогућила је, истичу у Фонду ПИО, повлачење мањег
износа новца на име дотација из буџета. Осим тога, наглашавају, финансијским планом Фонда
за 2012. годину утврђена је исплата 12 пензија и то се мора поштовати, а држава као гарант не
сме дозволити да 1,7 милион пензионера дође у ситуацију да ни једног јединог месеца остане
без редовних примања.
Међутим, о судбини октобарског повећања, које је у финансијском плану Фонда ПИО и Закону
у буџетском систему за ову годину утврђено у износу од 0,9 одсто, нико у овом тренутку ништа
тачно не може да каже. Наиме, законом је предвиђено да се пензије усклађују 1. октобра са
шестомесечном стопом инфлације, а она би, по процени стручњака, могла бити између 4,5 и
пет посто, што је далеко више од планираног пензионог повећања. Због огромне буџетске
„рупе„ и дефицита, који би до краја године могао достићи више од седам одсто БДП-а,
октобарско повећање плата и пензија морало би да буде 4,5 посто, а новца за то једноставно
нема. Да би се испоштовао закон и пензије и плате заиста ускладиле са шестомесечном
инфлацијом од 4,5 посто, за октобарско повећање држави би на годишњем нивоу требало више
од 30 милијарди динара, или 270 милиона евра. Пошто толико новаца нема, а коалициони
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споразум не предвиђа замрзавање плата и пензија, могуће је да ће нова Влада бити принуђена
на „међурешење„, односно на повећање у складу с могућностима.
Рачуница показује да, чак и када би повишица била упола мања – око два посто, то би
запосленима донело плату већу у просеку 850 динара, а пензионерима око 500 динара већи
месечни приход. За то би требало обезбедити петнаестак милијарди динара годишње. Ни за то,
ако се стање у буџету драстичније не промени, нема новца, па се све чешће чује оцена да се
највероватније у октобру неће ићи на повишицу те да ће она бити одложена за наредни април.
Уместо тога, ићи ће се на исплату 13. пензије најсиромашнијима, којима би већ у октобру, по
најави функционера ПУПС-а Милана Кркобабића, могла стићи прва рата помоћи од 5.000
динара.
Наиме, 13. пензија, која је део коалиционог споразума нове српске власти, намењена је за
помоћ за око пола милиона пензионера чија су примања нижа од 15.136 динара. Међутим,
неизвесно је да ли ће та сума бити подељена свим категоријама пензионера: запосленима,
самосталцима, пољопривредницима, инвалидским и онима који примају сразмерне пензије.
Укупан издатак за 13. пензију за пола милиона најсиромашнијих пензионера кошта државу
85,5 милиона динара, али ће он бити распоређен у четири рате. Пензионери би у свакој рати
требало да добију 5.000 динара. Мада се прва исплата те социјалне помоћи – јер се то не може
назвати ванредном пензијом – најављује за октобар, нема наговештаја о томе када би
пензионери могли добити преостале три рате.
Економиста Милан Ћулибрк тврди за наш лист да је 13. пензија маневарски потез нове Владе
јер, и поред обећања да замрзавања пензија неће бити, октобарско повећање неће бити могуће
на начин на који је то предвиђено Законом о буџетском систему.
– Да би се у октобру испоштовао Закон о буџетском систему, треба обезбедити неколико
десетина милијарди динара, а тог новца у буџету нема – објашњава Ћулибрк. – Соломонско
решење је нађено на тај начин да се најсиромашнијим пензионерима исплати 13. пензија, а тај
трошак биће вишеструко мањи него да се свим пензионерима пензије повећају за пет-шест
процената, колика ће бити инфлација од марта до краја септембра. На тај начин ће заправо
држава да уштеди велики део новца, а при том ће испунити предизборна обећања и изаћи у
сусрет најсиромашнијим пензионерима. Због тога се за тај потез може рећи да има социјално
оправдање и тешко да ће било ко моћи да се буни, поготово што ће та 13. пензија бити
исплаћивана у четири рате.
Љубинка Малешевић
План за налажење новца
Министарство финансија и привреде направило је план за финансирање плата и пензија из
буџета за ову годину, а шта су тачно замислили знаће се у среду. Економиста Владимир
Глигоров објашњава да је још пре годину дана било јасно да ће држава морати да се задужује не
би ли исплатила плате и пензије, додајући да ће већ наредног месеца морати да се задужи и код
банака. Глигоров сматра да држава до краја године неће моћи да покрива дефицит новцем од
ММФ-а и Светске банке па ће самим тим морати да на други начин обезбеди паре за редовну
исплату пензија.
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/strajk-za-sada-zamrznut

Штрајк, за сада, замрзнут
Запослени у "Чистоћи" нису обуставили рад на сат времена, од 12 до 13 часова,
како су раније најавили. Наиме, постигнут је споразум са пословодстовом
предузећа да се
У „Чистоћи” радно, чека се јулска плата
у року од 45 дана покрене иницијатива у Скупштини града да се хватање паса и мачака
луталица изузме из делатности "Чистоће" и саопшти ко је одговоран за дуговање предузећа од
око пола милијарде динара. Послодавац је испунио захтеве синдиката у вези исплате заостале
плате и по и пензијског доприноса. Захтев да се хватањем животиња "Чистоћа" не бави,
синдикат правда тиме да предузеће нема услове за то.
- Генерални штрајк који смо били заказали за 6. август смо замрзли, али ћемо га активирати
уколико 10. августа не добијемо јулску зараду - рекао је председник синдикта у "Чистоћи"
Момчило Арсенијевић на конференцији за новинаре. - Уколико плата не стигне на време,
сваки дан ћемо организовати по сат време одуставу рада, као шрајк упозорења.
Одговарајући на новинарско питање Арсенијевић је казао да "Чистоћи" недостају радници за
пословне основне делатности, те да је преко студентске задруге ангажовано око 150 радника на
одржавању јавне хигијене у граду. Он додаје да је око две стотине радника неупослено, али да
за то није одговоран синдикат.
Члан Штрајкачког одбора Бобан Петковић казао је да има разлога да сумња да се у
"Чистоћи"наставља гомилање радне снаге.- Осим помоћника директора Србољуба Бубњевића,
који је на ту функцију дошао пре месец и по дана, јуче смо добили још једног новог радника,
координатора у техничком сектору.
- Нисмо никог доводили, али постоји договор да дође два, три човека, који ће бити у средњем
ешалону руковођења, имеђу директора и запслених – рекао је за "Дневник" помоћник
директора Бубњевић. - За сада водимо информативне разговоре са потенцијалним
кандидатима.
Он је нагласио да новопостављени кадар у "Чистоћи"води рачуна о сваком пословном потезу.
З. Делић
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/krojacice-cekaju-pomoc-i-plate

Кројачице чекају помоћ и плате
Раднице у „Новитету” које већ четврту седмицу штракују су дошле на посао. Одбор
директора у предузећу ставио је ван снаге потпис директора „Новитета”
Александра Петровића, који се
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у петак сагласио са предлогом Штрајкачког одбора да од понедељка на посао долазе само
чланови Штрајкачког одбора.
- Директор Петровић је у суботу обавестио Штрајкачки одбор о одлуци Одбора директора, па
смо морале да дођемо, мада немамо месечне карте за превоз, јер због штрајка нисм добиле
путне маркице - рекла је потпредседница синдиката „Солидарост” у „Новитету” Александра
Игњатовић. Поновила је да плата за јун није исплаћена, а треба да се добије за две седмице, јер
је и у јуну био штрајк, а током штрајка плата не тече.
- У лошем смо положају, сви знају за наш случај, а помоћи ни од кога. Није уплаћена цела прва
рата репрограма дуга за пензијско осигурање, мада је требао да се учини 25. јула - навела је
Игњатовић.
Председница синдиката „Солидарност” Гордана Којић казала је јуче да ће синдикат тужити
власника због тога што не испуњава обавезе из колективног уговора, не поштује рокове
исплате и што је плата годинама у предузећу нижа од минималца.
З. Делић

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:neobavesteni-o-statusufirme&catid=9&Itemid=120

Необавештени о статусу фирме
Штрајкачи нису поштовали закон - Зоран Чичак, председник Одбора директора и Кристофер
Чарлс Батерс, извршни директор Фото: С. Раковић
Сукоб који неколико година тиња у “Крушик акумулаторима” прети да прерасте у отворен
сукоб у коме ће, по свему судећи, дебљи крај извући радници. Радници су још половином марта
организовали једносатне штрајкове упозорења због неисплаћених зарада и неповезаног стажа.
Онда је, уз договор два синдиката, Самосталног и Независног, 20. марта организована потпуна
обустава рада у којој је учествовало 76 радника, тврде синдикалци. Након штрајка, почетком
априла послодавац без обавештавања синдиката формира трочлану комисију чији је задатак
био да утврди чињенично стање поводом обуставе рада 20. марта и да сагледа да ли су
постојале повреде радне обавезе, односно радне дисциплине.
Та комисија утврдила је да су у штрајку учествовала само 34 радника, што је, тврде синдикалци,
апсолутна неистина. Задаци комисије су, поред осталог, били да утврди који су радници
штрајковали, да ли су они учествовали у претходним обуставама, да ли су кршили радну
дисциплину, да ли већ имају изречене мере упозорења, да ли су били укључени у програм
решавања технолошког вишка, да ли су тужили предузеће по основу потраживања по
колективном уговору... После штрајка, након што је исплаћена зарада, ситуација се
примирила. То је трајало до краја маја када је Самостални синдикат, пошто је Независни
одустао, упутио званичан захтев Агенцији за приватизацију да се раскине уговор са већинским
власником „Крушик-акумулатора”, због неиспуњавања приватизационих услова, односно
смањеног обима производње, непоштовање услова за безбедност и заштиту на раду,
неиспуњење обавеза у исплати зарада. Епилог сукоба је да је 20 радника добило отказ, а 14
упозорено да могу такође остати без посла. Сви отпуштени радници поднели су у међувремену
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тужбе суду и очекују да буду враћени на посао уз велику неизвесност како ће бити дочекани и
третирани од стране послодавца за којег сматрају да увелико за непослушне примењује неку
врсту мобинга. Није тачно да је било ко од радника Крушик-акумулатора добио отказ због
упућивања дописа Агенцији за приватизацију. Када је реч о отказима за двадесетак од укупно
34 пријављена радника, за руководство Крушик-акумулатора релевантан је једино штрајк од
20. марта ове године који је организован супротно закону, тврди Зоран Чичак, председник
Одбора директора ове фабрике. Демантујући ставове представника Самосталног синдиката
Чичак је подсетио да су „Крушик-акумулатори” предузеће од посебног интереса за одбрану
земље, што је Влада Србије утврдила закључком из децембра 2009. и потврдила у јулу 2011.
Још 2010. године синдикати су званично обавештени о статусу фирме, навео је он. По Закону, у
предузећу од посебног интереса за одбрану земље штрајк мора бити најављен десет дана
раније, а не пет као што то важи за остале. У овом случају то није испоштовано, па учесници не
могу уживати заштиту као у случају фирми где је штрајк легално организован. Друга нетачна и
ружна ствар, по њему, је настојање једног дела синдикалних функционера Акумулатора да
лажно прикажу што већи број људи као учеснике у штрајку. Међу отпуштенима су углавном
они који већ имају једну или две поновљене повреде радних обавеза, јер ово није био први него
трећи незаконити штрајк у последње три године. Многи од њих су већ имали упозорења пред
отказе, наводи Чичак, додајући да ће се стати на бројци од 21 до 22 отпуштена радника. Тврдње
Синдиката да уговор о приватизацији ваљевске фирме није испоштован сматра бесмисленим.
Из Агенције за приватизацију крајем јуна стигао је допис у коме се даје рок од 60 дана
власницима да исплате разлику у заради до минималца и уплати доприносе за ПИО. Већински
власник „Крушик-акумулатора” је београдска „Еуро Балкан корпорација”, део кипарске
компаније „Аргонаутс Цонсултантс Лтд.”, која је крајем маја 2007. године за 57 милиона
динара купила скоро 88 одсто капитала ваљевске фирме. Актуелни директор „Крушикакумулатора” је странац, па се синдикалци питају како да странац буде на челу фирме која је од
посебног интереса за одбрану земље?!

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:piti-vodu-alkohol-i-kafune&catid=11&Itemid=122

Пити воду, алкохол и кафу не
Према упутствима Одељења за безбедбост и здравље на раду Министарства рада и социјалне
политике, неопходно је за време тропских врућина, које ових дана прелазе 40 степени
Целзијусових, појачати мере превентиве здравља радника, који су посебно изложени
ризицима. То значи скраћење или прерасподелу радног времена, обезбеђивање честих пауза у
критично време од 10 до 17 часова, конзумирање довољне количине воде и освежавајућих
напитака за оне који раде на отвореном. За оне који раде у затвореном треба обезбедити
вентилацију и климатизационе уређаје, истиче за Привредни преглед Душко Вуковић,
председник синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије.
Вуковић напомиње да је упућена препорука послодавцима и извођачима радова да темпо
радова смање од 11 до 16 сати, а ако се ради о угрожености здравља, на пример код асфалтера
или оних који су на коридорима, радове треба чак и потпуно обуставити. По постојећем
колективном гранском уговору не прецизира се која је то висока или ниска температура када је
потребно - стати, али се наводи да послодавци требају да праве веће паузе, те да се радници
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склањају са скела и великих висина, обезбеђују напици и склањање у хладовину, додаје он.
Иако лекари и стручњаци медицине рада указују на чињеницу да је већ упаљена црвена
лампица повећаног опреза, у Србији је још увек важеће упутство о раду при високим
температурама, донесена 2007. године. Аларм се према препоруци упућеној послодвацима
пали изнад 36 степени. У препоруци се детаљније наводе симптоми сунчанице али и указивање
прве помоћи у том случају. Сунчаница почиње јаком главобољом, кожа је сува уз стално
повећање телесне температуре, а може се јавити и повраћање. Особу коју је ухватила сунчаница
потребно је склонити у хладовину, ставити хладне облоге на потиљак и главу, али је забрањено
давање алкохола и кафе, каже се у упутству, и наводи се да је у тежим случајевима неопходно
позвати хитну помоћ. Поред афричких услова рада, грађевинци имају и најгори биланс
повреда на раду. Према подацима Инспекције рада, лани је извршено1.082 инспекцијска
надзора, те утврђено 28 смртних повреда, од чега 15 у грађевинарству, шест у индустрији, три у
саобраћају и по једна у пољопривреди, шумарству, оправци возила и трговини.
Мање црног рада
Да би се у што већој мери смањио рад на црно, синдикат грађевинарства Србије упутио је низ
захтева новој Влади, тражећи пре свега измене Закона о раду (ЗОР) у циљу увођења обавезе
послодавца да одмах региструје уговор о раду са радником. Садашње решење није добро, јер
послодавцима даје рок од осам дана од закључивања уговора о раду, уз обавезу да поднесе
пријаву на осигурање. Тако је фактички могуће да се ова пријава уради и након посете
инспектора, каже Вуковић и додаје да је уз ЗОР потребно променити постојећи Закон о
осигурању од несрећних случајева и повреда на раду. Како кажу у синдикату, прековремени рад
би требало ограничити на 200 сати на годишњем нивоу, док би број прераспоређених радних
сати у радној недељи требало смањити са 60 на 54.
Топлотни удари, климе...
Иако сличан сунчаници, топлотни удар карактерише ризик за особе које нису директно
изложене сунцу, најчешће за возаче у прегрејаним возилима, запослене у индустрији код
високих пећи, котлова... За време удара организам губи способност терморегулације у
условима повећане влажности ваздуха, а уобичајени симптоми су колапс, пад крвног притиска,
грчеви, жеђ и слабост, главобоља, вртоглавица... Угрожене треба склонити у хладовину,
скинути им одећу и обилно поливати хладном водом, те позвати хитну помоћ. Из одељења за
безбедност и здравље на раду упозоравају и на опасност од клима-уређаја, јер разлика између
спољње и унутрашње температуре не би требало да буде већа од 10 степени. Излазак из
прерасхлађеног простора на врео ваздух такође може да изазове температурни колапс.
Запосленима се сугерише да пију што више течности, никако алкохол и да конзумирају лагану
храну...
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:neophodna-podrskadrzave&catid=21&Itemid=125

Неопходна подршка државе
Текстилна индустрија представља четврту извозну грану у Србији, потенцијал сектора је
велики, тренутно стање није лако па је неопходно удруживање домаћих текстилаца и подршка
државе како би постао стратешка грана домаће индустрије, изјавила је менаџерка Кластера
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модне и одевне индустрије Србије Фектс (ФАЦТС) Слађана Милојевић. Вредност извоза
целокупне текстилне индустрије са кожом и обућом премашила је 900 милиона долара током
2011, али значајан део тог извоза чине дорадни, односно, услужни послови за страног купца,
објаснила је менаџерка Милојевић за Тањуг.
Милојевић је казала како су за одржање и развијање текстилног сектора потребне олакшице плаћање пореза на додату вредност (ПДВ) по наплати продате робе, смањење пореза и
доприноса за запослене, подстицање извоза кроз суфинансирање, а не само рефундирање
одређених трошкова као и могућност субвенција за извоз готових текстилних производа.
Такође, треба дати субвенције за инвестиције у технолошки развој, али и образовни систем
прилагодити реалним потребама домаће привреде јер ће само на тај начин текстилна
индустрија у Србији ојачати и постати играч на глобалном тржишту, мишљења је Милојевић.
Према Милојевићевој, у 2011. је укупан извоз чланица кластера Фектс који чине 16 приватних
фирми и три академске институције износио 14,5 милиона евра док је остварени годишњи обрт
око 52 милиона еура. Чланице Фектса углавном извозе на тржишта некадашње Југославије, а
неке од њих и земаља Европске уније (ЕУ) и Русије док је један од приоритета, како је
менаџерка указала, ширење извозних послова и освајање нових тржишта. Конкретан разлог
који је довео до кластерског удруживања је заједничка жеља да удружени можемо имати већи
утицај на дешавања у текстилној индустрији, да је мапирамо као стратешку грану српске
индустрије и повећамо конкурентност наших фирми чланица, навела је Милојевић. Један од
проблема са којима се чланице суочавају јесте нелојална конкуренција али, како је навела
Милојевић, то је посао за надлежне државне органе који треба да реагују као у ЕУ где постоје
строге законске регулативе и правила када је у питању та негативна појава. Већина фирми
кластера Фектс је из сектора малих и средњих предузећа, предност удруживања је у могућности
заједничких наступа у иностранству, преговора са потенцијалним партнерима, али и смањењу
трошкова набавки репроматеријала. Предност чланица кластера Фектс је што поседују добар
потенцијал за напредак, било да је реч о фирмама које имају своје робне марке или су
производно орјентисане. Кластер Фектс је отворен за нове чланове, казала је Милојевић.
Чланице кластера Фектс који је основан септембра 2010. су Тифани продакшн, Ивковић,
Екстрим интимо, Луна, Леџенд, Беба кидс, П.С. Фешн, Пасаж, Гарман, Сода спорт, Џегер,
Леонардо, Санатекс, АМЦ, Мартини Весто, Брем. Чланице су, такође, Факултет примењених
уметности Београд, Виша текстилна школа за дизајн и менаџмент Београд, Технолошки
факултет Михајло Пупин Зрењанин.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Ste%C4%8Daj-ugasio-1.000preduze%C4%87a&catid=21&Itemid=125

Стечај угасио 1.000 предузећа
Док одредбе Закона о стечају које се односе на аутоматски стечај нису проглашене неуставним,
у Привредном суду у Суботици је оглашено 1.187 оваквих предмета, односно предузећа чији су
рачуни били блокирани дуже од најмање једне године, а 90 одсто таквих предузећа је и
брисано из регистра. Вршитељка функције председника Привредног суда Илона Стајић је
изнела како је у току 2010. предмет поступка било 480 предузећа из региона који покрива овај
суд, а чији су рачуни били у блокади дуже од три године. Годину дана касније предмет су била
предузећа са рачуном у блокади дужој од две године, а таквих је било 446, да би у 2012.
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предмет поступка била предузећа чији је рачун у блокади био годину дана и до краја јуна
Привредни суд је имао 261 овакав предмет. Од 926 предузећа из 2010. и 2011, процесуриано је
тек 10 одсто, што значи да су повериоци и покренули стечајни поступак како би намирили
своја потраживања, док у 90 одсто случајева повериоци нису били заинтересовани за
покретање стечаја, односно у року од 60 дана нису уплатили трошкове покретања стечаја, тако
да су предузећа ишла у аутоматски стечај, брисана из регистра, рекла је Илона Стајић. Стајић је
изјавила да одлуком Уставног суда, којом су поједине одредбе Закона о стечају које се односе на
аутоматски стечај проглашене неуставним, Народна банка више неће достављати Привредним
судовима податке која предузећа имају рачуне у непрекидној блокади дужој од годину дана,
што значи да више од годину имају дуговања према повериоцима који су им и блокирали
рачун. Судови на основу тога више неће оглашавати претходне стечајне поступке који су
резултирали у највећој мери брисањем предузећа из регистра, а у мањој мери реорганизацијом
предузећа кроз стечај, односно намирење потраживања поверилаца кроз банкрот предузећа и
продају имовине.
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