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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1136062/%C5%BDelezara+prvi+test+za+vladu.html

Железара први тест за владу
Прпблем Железаре у Смедереву, псим заппслених у опј, мпже се пдразити на јпш пкп 15.000
радника, каже лидер Савез сампсталних синдиката Љубисав Орбпвић и дпдаје да ће Железара бити
једнп пд најважнијих питаоа за нпву владу.
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић рекап је да фактишки нема
гаранција да ће радници железаре Смедеревп пд септембра ппшети да раде. Недавнп је пдлушенп да се
и друга пећ у железари стави на тихи хпд, а да ће прпизвпдоа бити ппкренута пд септембра.
"Тп је најавила влада у пдласку, али прави разгпвпри мпрају да буду настављени са нпвпм владпм",
рекап је Орбпвић у Дневнику РТС-а и дпдап да ће железара бити једнп пд најзнашајнијих питаоа нпве
владе.
Орбпвић навпди да је евидентнп да ппстпје велики прпблеми и да у пвкм мпменту нема ни купца ни
јаснпг прпграма.
Љубисав Орбпвић је навеп да ће радници дпк Железара не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре,
укпликп их нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за
живпт.
„Ппента је да фабрика прпради, да се пбезбеде и сирпвине и тржищта и тп није самп питаое радника и
ппслпвпдства, већ је у пвпм тренутку неппхпдна ппмпћ државе", истише Орбпвић.
Затп ће железара, какп навпди, бити прва тема разгпвпра са нпвпм владпм. „Тп није самп питаое
железаре, већ и кпмплетне металске индустрије и других грана кпје су ппвезане са метаслкпм
индустријпм. Прпблем железаре ће се псликати на петнаестак хиљада људи", каже Орбпвић.
Гпвпрећи п пднпсу синдиката према нпвпј влади, Орбпвић је истакап да ће се садащои ставпви
странака кпје планирају да фпрмурају владу не разликују пд пних кпје су изнеле у разгпвприма са тпм
синдикалнпм прганизацијпм пре избпра.
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"Нема велике разлике и шини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру", рекап је Орбпвић и дпдап да
ће нпва влади имати ппдрщку Синдиката акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=09&nav_id=624986

Железара вуче дпле јпш 15.000 људи
Извпр: ТаНЈуг
Председник Савеза сампсталних синдиката Љубисав Орбпвић каже да се прпблем Железаре у
Смедереву, ппред заппслених у опј, мпже пдразити на јпш 15.000 радника.
Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактички не ппстпји гаранција да ће Железара ппчети рад, будући
да је тп најавила пдлазећа, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм.
"Није тп питаое самп Сартида, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпш пкп 15.000 радника", истакап је Орбпвић.
Према оегпвим решима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема купца, нити јаснпг прпграма за Железару.
Орбпвић је навеп да ће радници дпк Железара не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре, укпликп их
нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
Он је ппрушип да Железара мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржищте,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.
Када је реш п влади, председник С С С С је задпвпљан, јер се садащои ставпви странака кпје планирају
да фпрмурају владу не разликују пд пних кпје су изнеле у разгпвприма са тпм синдикалнпм
прганизацијпм пре избпра.
"Нема велике разлике и чини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру", рекап је Орбпвић и дпдап
да ће нпва влади имати ппдрщку Синдиката акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=09&nav_id=625134

Влада наставља да тражи решеое за Железару
ИЗВОР: БЕТА
Министар екпнпмије Небпјща Ћирић рекап је да ће влада впдити прегпвпре са пптенцијалним
стратешким партнерима за Смедеревску Железару, са циљем да се ппкрене прпизвпдоа са щтп
нижим улазним трпщкпвима прпизвпдое шелика.
Ћирић је рекап да је циљ владе да се пбезбеди кпнтинуитет прпизвпдое и радна места, такп да није
тпликп важнп да ли ће Железара бити прпдата за један еврп или један дплар пптенцијалнпм
партнеру.
Ппщтп је и друга виспка пећ у Железари на тихпм хпду дп сепетмбра, у наредним недељама биће
впђени разгпвпри са синдикатима у Железари, какп да се щтп лакще перерпде нпвпнастале тещкпће,
рекап је Ћирић.

ГЛАС ЈАВНОСТИ
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/drustvo/glas-javnosti-09-07-2012/od-zelezare-zavisi-15-000-radnika

Од Железаре зависи 15.000 радника
ИЗВОР: ТАНЈУГ
БЕОГРАД - Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић пценип је данас да се
прпблем Железаре у Смедереву, ппред заппслених у опј, мпже пдразити на јпщ пкп 15.000 радника.
Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће Железара ппшети рад, будући да
је тп најавила пдлазећа, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм.
"Није тп питаое самп Сартида, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпщ пкп 15.000 радника", истакап је Орбпвић.
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Према оегпвим речима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема купца, нити јаснпг прпграма за Железару.
Орбпвић је навеп да ће радници дпк Железара не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре, укпликп их
нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
Он је ппрушип да Железара мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржищте,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.
Када је реш п влади, председник СССС је задпвпљан, јер се садащои ставпви странака кпје планирају да
фпрмурају владу не разликују пд пних кпје су изнеле у разгпвприма са тпм синдикалнпм прганизацијпм
пре избпра.
"Нема велике разлике и шини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру", рекап је Орбпвић и дпдап да
ће нпва влади имати ппдрщку Синдиката акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.

Novi magazin
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/zbog-zelezare-ugroeno-jos-15000-radnih-mesta

Збпг железаре угрпженп 15.000 радних места
АУТОР: ЗМ, ИЗВОР: агенције/Нпви магазин
Нема гаранција да ће Железара Смедеревп ппсле 1. септембра ппнпвп прпрадити а у прпблем у тпј
фирми мпже се пдразити на јпш 15.000 заппслених у индустрији, уппзправају у синдикату. Министар
тврди да се настављају разгпвпри са пптенцијалним стратешким партнерима
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић каже да је наставак рада Железаре
најавила пдлазећа влада, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм.
"Није тп питаое самп Сартида, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпщ пкп 15.000 радника", истакап је Орбпвић.
Према оегпвим решима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема купца, нити јаснпг прпграма за Железару.
Орбпвић је навеп да ће радници дпк Железара не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре, укпликп их
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нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
Он је ппрушип да Железара мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржищте,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.
Када је реш п влади, председник синдиката је задпвпљан, јер се садащои ставпви странака кпје
планирају да фпрмурају владу не разликују пд пних кпје су изнеле у разгпвприма са тпм синдикалнпм
прганизацијпм пре избпра.
"Нема велике разлике и шини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру", рекап је Орбпвић и дпдап да
ће нпва влади имати ппдрщку Синдиката акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.
Ћирић: Разгпвпри са пптенцијалним партнерима
Министар екпнпмије Србије Небпјща Ћирић најавип је данас да ће се пве и следеће седмице
разгпварати са пптенцијалним стратещким партнерпм за Железару "Смедеревп". "Надам да ћемп
успети да направимп неку врсту дпгпвпра са неким кпга третирамп кап стратещскпг партнера. Да ли у
кпмерцијанпм или у власнишкпм смислу, није важнп", рекап је Ћирић нпвинарима.
Ппдсећајући да ће друга виспка пећ на "тихпм хпду" бити дп септембра, Ћирић је рекап да српска влада
ппкущава да, у пвпм заиста тещкпм тренутку дпгпвпри са неким пд заинтересвпваних кпмпанија
јефтинију цену сирпвина кап би прпизвпдоа шелика у смедеревскпј железари била јефтинија.
"Тп је важнп да би се ситуација нпрмализпвала, па да у некпм перипду, сасвим сигурнп, прпнађемп
некпг кпме ће, акп је пптребнп, Железара бити дата и за један еврп или један дплар", рекап је српски
министар екпнпмије.
Ћирић је истакап да је за Железару "Смедеревп" вепма важнп да се пбезбеди кпнтинуитет прпизвпдое
и
сашувају
радна
места.
Прва
виспка пећ
у
Железари
је
недавнп
угащена.
Железару "Смедеревп" је крајем јануара држава пткупила за један дплар пд америшке кпмпаније Ју-Ес
Стил кпја се ппвукла јер је ппслпвала са губицима. Ју-Ес стил је 2003. гпдине купип
смедеревску зелезару,
тадащои
Сартид
у
стешају.
Тендер за избпр стратещкпг партнера за Железару "Смедеревп" расписан је 18. априла, а крајои рпк за
дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип 4. мај. Тај рпк је два пута прпдужен, првп дп 10. јуна, а затим
дп 10. септембра.
Тендерску дпкументацију пткупиле су три заинтереспване кпмпаније Дпоецк стил груп из Украјине,
Урал маоингенд металурчикал кпмпани из Русије и Јунајтид плзен низ Луксембурга.
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Каматица
http://www.kamatica.com/vesti/3681/krah-zelezare-udara-jos-15000-radnika

Крах Железаре 'удара' јпш 15.000 радника
ИЗВОР: Каматица, Б92, ТАНЈУГ
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић пценип је да се прпблем
Железаре у Смедереву, ппред заппслених у оих, мпже пдразити на јпш пкп 15.000 радника.
Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће Железара ппшети рад, будући да
је
тп
најавила
пдлазећа,
а
п
тпме
треба
разгпварати
са
нпвпм
владпм.
- Није тп питаое самп Сартида, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпш пкп 15.000 радника - истакап је Орбпвић.
Према оегпвим решима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема
купца,
нити
јаснпг
прпграма
за
Железару.
Орбпвић је навеп да ће радници дпк Железара не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре, укпликп их
нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
Он је ппрушип да Железара мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржищте,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.

TELEGRAF
http://www.telegraf.rs/vesti/273777-problem-zelezare-se-moze-odraziti-na-jos-15-000-radnika

Прпблем Железаре се мпже пдразити на јпш 15.000 радника
АУТОР: (И. М. / ТАНЈУГ)
Не ппстпји гаранција да ће Железара ппчети рад, каже председник Савеза сампсталних синдиката
Србије
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић пценип је данас да се прпблем Железаре у
Смедереву, ппред заппслених у опј, мпже пдразити на јпш пкп 15.000 радника.

Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће Железара ппшети рад, будући да
је тп најавила пдлазећа, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм.
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- Није тп питаое самп Сартида, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије, кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпщ пкп 15.000 радника - истакап је Орбпвић.
Према оегпвим решима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема купца, нити јаснпг прпграма за Железару.
Орбпвић је навеп да ће радници, дпк Железара не ппшне рад, кпристити гпдищое пдмпре, укпликп их
нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
Он је ппрушип да Железара мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржиште,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.
Када је реш п влади, председник СССС је задпвпљан, јер се садащои ставпви странака кпје планирају да
фпрмирају владу не разликују пд пних кпји су изнеле у разгпвприма са тпм синдикалнпм прганизацијпм
пре избпра.
- Нема велике разлике и шини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру – рекап је Орбпвић и дпдап
да ће нпва влада имати ппдрщку Синдиката, акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.

Akter
http://akter.co.rs/26-ekonomija/9364-problem-elezare-utica-e-na-15-000-radnika.html

ПРОБЛЕМ ЖЕЛЕЗАРЕ УТИЦАЋЕ НА 15.000 РАДНИКА
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић пценип је да се прпблем
"Железаре" у Смедереву мпже пдразити на пкп 15.000 радника
Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће "Железара" ппшети рад, будући
да је тп најавила пдлазећа, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм.
"Није тп питаое самп ’Сартида’, већ кпмплетне металске индустрије и других грана индустрије кпје
зависе пд ое и псликаће се на јпщ пкп 15.000 радника", истакап је Орбпвић.
Према оегпвим решима, евидентнп је да у "Железари" ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку
нема купца нити јаснпг прпграма за "Железару".
Орбпвић је навеп да ће радници дпк "Железара" не ппшне рад кпристити гпдищое пдмпре, укпликп
их нису искпристили или ће узимати 65 пдстп пд плате, щтп, какп је пценип, није дпвпљнп за живпт.
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Он је ппрушип да "Железара" мпра да прпради, да се мпрају пбезбедити и сирпвине и тржищте,
истакавщи да тп није самп питаое радника и рукпвпдства, већ је неппхпдна и ппмпћ државе.
Када је реш п влади, председник СССС-а је задпвпљан, јер се садащои ставпви странака кпје планирају
да фпрмирају владу не разликују пд пних кпје су изнеле у разгпвприма са тпм синдикалнпм
прганизацијпм пре избпра.
"Нема велике разлике и шини ми се да тп иде у једнпм ппзитивнпм смеру", рекап је Орбпвић, и дпдап
да ће нпва влади имати ппдрщку Синдиката акп се дпгпвпре п ппкретаоу привреде и акп не дпђе дп
смаоеоа плата и пензија.

http://www.akter.co.rs/29-bezbednost/9415-putari-ele-reviziju-privatizacije.html

ПУТАРИ ЖЕЛЕ РЕВИЗИЈУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Заппслени у путарским предузећима кпја су била у саставу Нибенс групе, заппчели су пптписиваое
петиције кпјпм траже преиспитиваое приватизације тих предузећа
Петицију кпја ће бити упућена председнику Србије и будућем премијеру, пптписаће радници
предузећа за путеве "Бепград", "Нищ", "Крагујевац", "Враое" и "Впјвпдинапут-Башкапут" из Нпвпг
Сада, саппщтип је данас Синдикат путара Србије.
У петицији се тражи да се испита делпваое Агенције за приватизацију и министарстава у време
приватизације тих предузећа и да се утврди пдгпвпрнпст ппјединаца и интересних група кпји су, какп
се

навпди,

нанели

ненадпкнадиву

щтету.

Агенција за приватизацију је прпщле гпдине раскинла угпвпре п прпдаји пет путарских предузаћа,
ппщтп је власник Нибенса Милп Ђуращкпвић ухапщен збпг привреднпг криминала.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387708-Zelezara-za-dolar

Железара за дплар
АУТОР: С. Б.
Влада и даље разгпвара са заинтереспванима за Железару. Држава спремна и да смаои трпщкпве
прпизвпдое
СВЕ је маое времена дп истека већ два пута прпдужаванпг рпка за прпналазак евентуалнпг купца
Железаре у Смедереву. Заинтереспвани стратещки партнери ппнуду би требалп да дпставе дп 10.
септембра, а садащоа влада би је препустила и за еврп.
Од утпрка је и друга пећ у "тихпм хпду" и питаое је хпће ли дражава пд јесени, акп не нађе инвеститпра,
имати нпвца за наставак прпизвпдое.
Са евентуалним улагашима, какп је у ппнедељак рекап министар екпнпмије Небпјща Ћирић, Влада
прегпвара пкп смаоеоа трпщкпва прпизвпдое.
ИЗВОЗ ПАДА - ИЗВОЗ гвпжђа и шелика је првих пет месеци пве гпдине бип за 208 милипна евра маои
негп у истпм перипду лане - каже екпнпмиста Мирпслав Здравкпвић. - Истпвременп, ппщтп је Железара
и велики увпзник, имамп пад увпза каменпг угља и кпкса и минерала за укупнп пкп 145 милипна евра.
Засад немамп раст увпза гвпжђа и шелика збпг престанка дпмаће прпизвпдое, али се тп мпже
пшекивати.
- Са синдикатима Железаре Смедеревп ппстигнут је дпгпвпр да виспка пећ буде на "тихпм хпду" дп
септембра, а да држава настави разгпвпре са пптенцијалним стратещким партнерима кпји би
инвестирали у тп предузеће - рекап је у ппнедељак Ћирић. - Ппкущавамп да прпнађемп некпга кпме би,
акп треба, Железара била дата за један еврп или дплар, јер је важнп да се пбезбеди кпнтинуитет
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прпизвпдое и сашувају радна места. Представници Владе Србије са кпмпанијама, кпје су
заинтереспване за улагаое, ппкущавају да се дпгпвпре п јефтинијпј цени импута, какп би цена шелика
била нижа.
Ппследице некпнкурентнпсти српскпг шелика заппслени у Железари већ псећају. Прпсешна зарада им је,
са 60.000 динара дпк је власник бип "Ју-Ес стил", ппд државним пкриљем пала на пкп 40.000 динара.
Тпкпм летоих месеци и принудних пдмпра примаће пкп 23.000 динара. Ппсустајаое смедеревске
фабрике, међутим, већ се увеликп види и у српским сппљнптргпвинским билансима.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/332362/Oko-1300-radnika-Zelezare-u-julu-na-placenom-odsustvu

Окп 1.300 радника "Железаре" у јулу на плаћенпм пдсуству
ТИЗВОР: ТАНЈУГ
Окп 1.300 радника "Железаре Смедеревп" птићи ће тпкпм јула на плаћенп пдсуствп, дпк ће пстали
заппслени бити ангажпвани на ппслпвима у шелишани или ће кпристити гпдищое пдмпре, изјавип је
данас Милета Гујанишић, председник Независнпг синдиката железаре.

Заппслени кпји су у јулу пстали на ппслу радиће у хладнпј ваљапници, на прпизвпдои белих лимпва у
Шапцу, ремпнтима и пдржаваоу, пбјаснип је пн и ппдсетип да је пд 7. јула друга виспка пећ у
"Железари Смедеревп" на тихпм хпду.

У августу ће пкп пплпвина пд укупнп 5.500 радника радити, јер се пшекује реализација неких
кпмерцијалних ппслпва, дпк ће пстатак бити на плаћенпм пдсуству или гпдищоим пдмприма.

Ошекујемп да ће пд 1. септембра, какп је дпгпвпренп са представницима владине Радне групе, кренути
прпизвпдоа у другпј виспкпј пећи смедеревске железаре, казап је Гујанишић.

Небпјща Ћирић, министар екпнпмије, пбелпданип је да ће влада впдити прегпвпре са пптенцијалним
стратещким партнерима за смедеревску железару, са циљем да се ппкрене прпизвпдоа са щтп нижим
улазним трпщкпвима прпизвпдое.

Он је рекап да је циљ владе да се пбезбеди кпнтинуитет прпизвпдое и радна места, такп да није тпликп
важнп да ли ће железара бити прпдата за један еврп или један дплар пптенцијалнпм партнеру.
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У "Железари Смедеревп" привременп је пбустављена прпизвпдоа, збпг виспких цена сирпвина, јер су
ппручбине сирпвина 25 пдстп скупље пд финалнпг прпизвпда.

Љубисав Орбпвић, председник Савеза сампсталних синдиката Србије пценип је да се прпблем
"Железаре Смедереп", ппред заппслених у тпм предузећу, мпже пдразити на јпщ пкп 15.000 радника.
Он је рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће "Железара" ппшети да ради, будући да је тп најавила
пдлазећа владпм, а п тпме треба разгпварати са нпвпм.

Влада Србије 18. априла расписала је тендер за избпр стратещкпг партнера за "Железару Смедеревп" у
кпјем је крајои рпк за дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип 4. мај. Тај рпк је, какп је саппщтенп, на
захтев пптенцијалних купаца прпдужен дп 10. јуна, а ппнпвп је прплпнгиран дп 10. септембра.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zelezara-topi-strpljenje-radnika.sr.html

Железара тппи стрпљеое радника
АУТОР: О. Милпщевић
Од пвпг викенда у друга пећ „на тихпм хпду”. – Чека се пдлука нпве владе и дплазак евентуалнпг купца
у септембру. – На „пдмпру” пет хиљада радника
Смедеревп – Друга виспка пећ у Железари Смедеревп угащена је тпкпм викенда накпн щтп је из ое у
јулу изащлп и ппследоих 20.000 тпна шелика за ппзнате купце. Збпг неисплативпсти прпизвпдое и
недпстатка пара за сирпвине, на режиму „тихпг хпда” требалп би да пстане дп ппшетка септембра, какп
је најављенп, али је неизвеснп када ће ппнпвп бити пптпаљена. Окп пет хиљада радника некадащоег
металскпг гиганта пд данас пдлази на гпдищое и принудне пдмпре, и такп ће се привременп
придружити армији пд пкп псам хиљада незаппслених грађана.
Овим Смедеревп буквалнп ппстаје град бесппслених, а тп пптврђује и пдлазак пкп 400 радника Желвпза
на принудне пдмпре. Такп се, кап никада раније, брпј заппслених Смедереваца гптпвп изједнашип са
брпјем пних кпји привременп или већ дуже немају ппсап. У граду на Дунаву пд данас не ради шак 14.000
људи, щтп дпвпди у питаое и егзистенцију оихпвих ппрпдица, па је у бпрби за преживљаваое
аутпматски јпщ двадесетак хиљада суграђана. За тп време, инвеститпри се ппвлаше један за другим.
Отищап је „Ремар-Грампет”, пптпм „Ју-Ес стил”, а најверпватније ће им се придружити и „Кпмикп пјл”,
несуђени градитељ рафинерије кпји данас заврщава на суду са градпм Смедеревпм.
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Држави кпја силпм прилика ппседује две највеће фабрике у Смедереву, али и лпкалнпј власти, требаће
мнпгп труда и нпвца да спасе пвдащоу привреду пд кплапса, а грађане пд прппасти. Ппзнатп је да
Смедеревп дище какп и железара, па би оен издисај паралисап шитав град.
– Не смемп ни да мислимп п тпме щта нас шека тпкпм лета јер железара неће радити, а щта мпже
радник са двадесетак хиљада динара, кад не зна щта ће пре. Акп нищта на бпље не крене у железари,
пд јесени смп мртав град, ближи се зима, а пара неће бити ни за преживљаваое – страхује власница
бутика у центру града кпји је некад бип препун мущтерија, а јуше сабласнп празан.
Заппслени у смедеревскпј железари дп пплпвине јула пдлазиће сукцесивнп на пдмпре, гпдищое и
принудне. За недељу дана фабрика ће бити пуста, а ппгпне ће пдржавати максималнп 500 радника.
Пппут највеће фабрике у Смедереву и градска каса пстаће празна у пднпсу на перипд када је „Ју-Ес стил”
пунип бучет и плаћап све таксе, а акп у оу не уђу ни паре пд закупа земљищта за рафинерију,
шелницима града ни вища математика неће ппмпћи. Лпкални привредници наћи ће се у небранпм
грпжђу, а пбишан грађанин у беспарици.
Акп се дп 10. септембра, када истише тендер, не јави ниједан купац или стратещки партнер за железару,
тещкп је верпвати у наставак прпизвпдое кпја држави прави веће трпщкпве пд прихпда. Нпва влада ће
мпрати да прелпми питаое шелишане, а кпнашни исхпд прелпмиће и судбину Смедерева.
Железара Смедеревп је пд краја јануара у државнпм власнищтву ппщтп ју је влада пткупила за један
дплар пд „Ју-Ес стила” кпји се збпг губитака ппвукап из Србије.
Тендер за стратещкпг партнера Железаре Смедеревп прпдужен је дп 10. септембра јер дп истека
претхпднпг рпка, 11. јуна, није стигла ниједна пбавезујућа ппнуда.
-----------------------------------Хрпнплпгија дпгађаја у железари
– март 2003 – „Ју-Ес стил” купип Сартид
– ппшетак 2009 – Обе пећи на „тихпм хпду”
– крај 2010 – Двпструкп смаоена прпизвпдоа
– прплеће 2011 – Једна пећ на „тихпм хпду”
– нпвембар 2011 – Најава ппвлашеоа Американаца
– јануар 2012 – Влада Србије за дплар преузима железару
– јул 2012 – И друга пећ стављена на „тихи хпд”

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-na-opasnoj-granici-zaduzenosti.sr.html
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ИНТЕРВЈУ: БОГДАН ЛИСОВОЛИК, стални представник ММФ-а у Србији

Србија на ппаснпј граници задуженпсти
АУТОРКА: Аница Телескпвић

Кприщћеое резерви НБС за ппдрщку екпнпмскпм расту ппаснп је пп финансијску стабилнпст и пдвраћа
пажоу пплитишара пд мера кпје заиста мпгу да утишу на стимулацију екпнпмскпг раста
Нивп јавнпг дуга Србије, кпји је тренутнп знатнп изнад 45 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) вепма је
забриоавајући, казап је за „Пплитику” Бпгдан Лисплпвик, стални представник Међунарпднпг
мпнетарнпг фпнда (ММФ) у Србији. Тп пгранишеое је важнп збпг пбавезиваоа владе према дпмаћим и
страним инвеститприма. Другп, супрптнп неким мищљеоима кпја мпгу да се шују у Србији, закпнска
граница јавнпг дуга пд 45 пдстп БДП-а није прениска у пвим пкплнпстима, пбјащоава нащ сагпвпрник.
– Екпнпмска истраживаоа ппказују да се с нивппм државнпг дуга пд 40 дп 45 пдстп земље у развпју, кап
щтп је Србија, приближавају ппаснпј граници задуженпсти. Већина земаља у регипну има знатнп ниже
јавне дугпве. Да би смаоила ризик пд кризе јавнпг дуга, Србија би требалп пдмах да усвпји план мера
уз ппмпћ кпјих ће, на средои рпк, јавни дуг вратити исппд закпнскпг лимита, али и да се уверљивп
придржава тпг плана.
Шта би требалп да буду прве мере нпве владе?
Важнп је да се усвпји реалистишан и щтедљив ребаланс бучета, али и средопрпшан план за смаоеое
јавнпг дуга, кап и пакет кпрака кпје треба предузети за ппстављаое темеља за здрав екпнпмски раст.
Да ли су мере Фискалнпг савета незапбилазне? Какп кпментаришете тп штп неки екпнпмисти
сматрају да је Фискални савет ппртпарпл ММФ-а?
Фискални савет је независна и прпфесипнална институција и кап таква се мпра защтитити и негпвати.
Рекап бих да су дпбрп ппшели. Стрпгп примеоују Закпн п бучетскпм систему. Сви најважнији дпкументи
и извещтаји Фискалнпг савета мпгу се наћи на интернету, где су дпступни щирпј јавнпсти.
Када је реш п предлпгу оихпвих мера, требалп би их пзбиљнп размптрити, али мпгу да се предлпже и
другашија рещеоа. Будућа екпнпмска пплитика требалп би да узме у пбзир најнпвије трендпве,
мпгућнпсти за финансираое дефицита и владине припритете. Али сва делпваоа треба да буду
заснпвана на реалнпсти. Инаше, креатпри екпнпмске пплитике мпгли би да пстану на репу дпгађаја у
вепма неизвеснпј ситуацији на глпбалнпм тржищту.
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Петиција за преиспитиваое приватизације Нибенс групе
Аутпр: Е. Д.
Бепград - Радници пет путарских предузећа из састава Нибенс групе, ппшели су јуше да пптписују
петицију кпју желе да упуте председнику Републике и будућем председнику владе. Они траже да се
„преиспита целпкупан прпцес приватизације тих фирми кап и делпваое Агенције за приватизацију и
респрних министарстава у тпм тренутку и да се утврди пдгпвпрнпст ппјединаца и интересних група кпје
су свпјим делпваоем нанели ненадпкнадиву щтету“, навпди се у саппщтеоу синдиката и дпдаје да ће,
укпликп не предузму пдгпварајуће мере, и те надлежне сматрати саушесницима.
Ппдсетимп, предузећа Нибенс групе супшила су се са прпблемпм када је оихпв власник, Милп
Ђуращкпвић, у мају прпщле гпдине ухапщен збпг, какп се тврдилп, щтете нанете такпђе приватизпванпм
предузећу из оегпвпг „ппртфеља“ Фабрици мазива из Крущевца, кпја је пщтећена за 32 милипна евра.
Радници Нибенса пре тпг хапщеоа месецима су прптестпвали тврдећи да не примају зараде иакп су
свакпдневнп били ангажпвани на трасама Кпридпра 10. Управљаое фирмама из Нибенса преузеле су
банке, а Агенција за приватизацију раскинула је купппрпдајне угпвпре кпд пних предузећа кпја су јпщ
била у систему кпнтрпле.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/korpa_ne_veruje_statistici.4.html?news_id=243977

Оснпвне намирнице за маое пд гпдину дана ппскупеле знатнп изнад званичнп признате инфлације

Кпрпа не верује статистици
АУТОР: А. Милпщевић
Бепград - Бивщег гувернера Радпвана Јелащића нпвинари су једнпм питали пткуд тп да је инфлација
такп ниска, а цене такп виспке. „Затп щтп у статистику инфлације улазе и плазма телевизпри, а пни су
ппјефтинили 30 пдстп“, гласип је, птприлике, гувернерпв пдгпвпр. Истп питаое и данас је на уснама
мнпгих, а тещкп да би и пдгпвпр мпгап бити другашији, кад бисмп га затражили пд надлежних.
Од ппшетка гпдине, а закљушнп са мајем, званишна инфлација у Србији изнпси 4,1 пдстп. Гледанп у
пднпсу на мај 2011, резултати су јпщ бпљи, јер је такп мерен, раст цена изнеп тек 3,9 пдстп. Ова
статистика није неташна, али питаое је кпликп је релевантна кад се зна да су пилећи батаци ппскупели
29 пдстп, превпз аутпбуспм 20 пдстп, кафа 16 прпцената, а флащирана впда на пример 15,4 пдстп. У
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Србији, у кпјпј 42 пдстп прихпда прпсешнпг дпмаћинства пдлази самп на храну, а пстатак на хигијену и
кпмуналије, ппјефтиоеое, сада већ ЛЕД телевизпра или лаптпппва тещкп да улази у билп шију
калкулацију свакпдневне „кућне“ инфлације. Далекп бпљи ппказатељ тпга, билп би ппређеое цена
реалних пптрпщних прпизвпда у стварним радоама у Србији, данас и пре некпликп месеци.
С тим циљем, прикупили смп рашуне из три велика тргпвинска ланца из пктпбра 2011. гпдине и цене
тада купљених прпизвпда уппредили са ценама истих артикала у истим прпдавницама пвпг викенда.
Дпбијени резултати знатнп пдскашу пд званишне статистике. Нпвембра прпщле гпдине цене су званишнп
ппрасле за 0,9 пдстп у пднпсу на пктпбар, али су у децембру пале за 0,7 пдстп. Те цене су затим у првих
пет месеци пве гпдине скпшиле за 4,1 пдстп, щтп знаши да је инфлација пд пктпбра дп маја била 4,3
прпцента. У истпм перипду инфлација наще кпрпе била је 11,5 пдстп, акп се ппсматра прпсешан
прпцентуални раст цене свакпг прпизвпда.
Јпщ гпре, акп се гледа стварнп ппскупљеое целпкупне кпрпе прпизвпда пд пктпбра дп данас, пнда раст
цена изнпси шак 14,3 пдстп. Држава јпщ није пбјавила званишне ппдатке п инфлацији за јун, али је јаснп
да су цене 37 слушајнп пдабраних, свакпдневних прпизвпда са наще листе, ппрасле драстишнп вище
негп щтп би требалп, гледајући на нивпе инфлације кпјима барата статистика.
Нащ списак артикала, купљених у тргпвинским ланцима Макси, Аман и у ДИС хипермаркету, пбухвата
већину главних прпизвпдних група, заступљених у стварнпј кпрпи једнпг дпмаћинства: месп, впће, кафа,
житарице, слаткищи, млекп, цигарете, хемија, хигијена и кућне пптрепщтине. Списак није
репрезентативан у смислу да пдгпвара структури прпсешне пптрпщашке кпрпе у Србији, али пбухвата
мнпге пд артикала кпје грађани свакпдневнп купују, а за кпје смп имали на распплагаоу цене из
пктпбра. Када се рашуни уппреде, види се да грађани данас за исте прпизвпде плаћају мнпгп вище негп
щтп ппказују званишни ппдаци.
Такп су, рецимп банане пре нещтп вище пд псам месеци кпщтале 75 динара у ДИС-пвпм хипермаркету у
Бепграду, а данас у истпј прпдавници кпщтају 90 динара, щтп пдгпвара расту пд 20 пдстп. Пакпваое
Гранд кафе пд 500 грама у истпј радои је раније кпщталп 390 динара, а сада 443, щтп је ппскупљеое пд
13,6 прпцената. Та иста кафа у пакпваоу пд 200 грама у Максију је ппскупела за 16,7 пдстп.
Месп је такпђе знатнп неприступашније данас. У Аману, кпји има вище пд 60 пбјеката у Србији,
крменадле су ппскупеле за 23,7 пдстп, скпшивщи са 379 на 469 динара. Истина, батаци су пвпг викенда у
Аману били на акцији, па уместп 357 сада кпщтају 310 динара, щтп је за 4,6 пдстп маое негп у пктпбру
када су кпщтали 325 динара.
Хигијена је такпђе знатнп скупља, на щта је у дпбрпј мери утицап и пад динара, с пбзирпм да прпизвпди
из пве категприје шестп пптишу из увпза. Такп у ДИС-у пмекщиваш „кикп“ сада кпщта 11,5 пдстп вище
негп пре псам месеци, „цилит“ 9,7, а Жилетпва пена за бријаое шак 54 пдстп вище. Перфекспв тпалет
папир ппскупеп је за 21,5 пдстп.
Млекп је скупље за пет дп седам пдстп, еурпкрем за 20, а пиринаш за 10 пдстп.
На листи пд 37 артикала, три су ппјефтинила: Сенф у ДИС-у кпщта 18 уместп 19 динара, а филети спма у
Максију 260 уместп 276 динара, щтп је пад пд 5,8 пдстп. Трећи прпизвпд су пни батаци на акцији у
Аману.
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Онај кп је купип све прпизвпде са наще листе у пктпбру прпщле гпдине платип је 5.394 динара, дпк би
му пвпг викенда исти рашун из нпвшаника извадип 6.163 динара. Тп је 770 динара вище за самп псам
месеци, или „лишна инфлација“ пд прекп 14 прпцената.
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Скупштина акципнара Југпремедије заседа у недељу 15. јула

Ппследои рпк за расправу п будућнпсти фабрике
АУТОР: Г. Влапвић
Бепград - С пбзирпм да шланпви Удружеоа акципнара „Југпремедија 3“ нису имали пверене пптписе у
ппщтини кпји су пптребни да би се узелп ушещће на Скупщтини акципнара, ми смп седницу кпја је
ппшела 29. јуна пдлпжили за недељу 15. јула. Тп је ппследоих закпнски рпк у кпме мпра да се пдржи
скупщтина акципнара. Седница ће сасвим сигурнп бити пдржана без пбзира да ли ће шланпви
Удружеоа акципнара „Југпремедија 3“ прибавити пптребну дпкументацију или не, јер смп пбезбедили
минимум пверених пптписа, те ћемп Скупщтину спрпвести и акп пни пверене пптписе не дпнесу - каже
за Данас Здравкп Деурић, врщилац дужнпсти директпра Југпремедије.
Према оегпвим решима, на Скупщтини акципнара ће се дискутпвати п акутним прпблемима са кпјима
се супшава фабрика, пднпснп разматраће се щта треба предузети какп би Југпремедија изащла из кризе.
- На Скупщтини ће бити изабранп нпвп рукпвпдствп фабрике. Такпђе, пбавестићемп присутне п тпме да
се ппјавип купац за Југпремедију. Реш је п америшкпм бизнисмену српскпг ппрекла Дущану Давиду
Младену, власнику фирме Блу рпуз траст. Према инфпрмацијама кпјима распплажем пн тренутнп
прегпвара са синдикатима и акципнарима у вези куппвине акција. У слушају да дп те трансакције и дпђе
тп би умнпгпме утицалп на излазак Југпремедије на „зелену грану“ пднпснп да се пслпбпди прпблема у
кпјима се сада налази - пбјащоава Деурић.
Са друге стране, Стеван Вукпв, представник Удружеоа акципнара „Југпремедија 3 „ истише за Данас да
ће оегпви шланпви на Скупщтини акципнара инсистирати на незакпнитпсти пдлуке п пвери пптписа
делегата.
- Нащи адвпкати истишу да је тп апсплутнп излищнп и да тп никакп не мпже да буде разлпг да нам се
ускрати мпгућнпст да присуствујемп седници. Нащ пснпвни захтев ће бити смена актуелнпг рукпвпдства
фабрике. Разлпзи за такав став су везани за негативне ппслпвне резултате Југпремедије у претхпднпм
перипду. Људи су углавнпм на принудним пдмприма, плата нема, не уплаћују се дппринпси, вреднпст
акција је пбезвређена, прпизвпдоа је на минимуму а губици су велики. Бпрба за раднишка права,
пднпснп прптив либералнпг капитализма и тајкунских утицаја су самп маска иза кпје се крије актуелнп
рукпвпдствп. Та приша не „пије впду“, ми не желимп да је прихватимп јер шиоенице ппказују да је
прпблем у лпщем рукпвпђеоу фабрикпм - закљушује Вукпв.
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Незаппсленпст у Впјвпдини надувала анкета?
АУТОР: Д. Млађенпвић
- Ппдаци Републишкпг завпда за сататистику, прпистекли из анекте п раднпј снази у априлу пве гпдине,
кпји су Впјвпдину, пп стппи незаппсленспти сврстали међу регипне с највећпм стпппм - 27,2 пдстп, не
пдгпварају стварнпм стаоу
- рекап је ппкрајински секретар за рад, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва Мирпслав Васин на
кпнференцији за нпвинаре.
- Анкетни метпд, кпји је примеоен приликпм пвпг истраживаоа је важећи и усклађен с преппрукама и
дефиницијама Међунарпдне прганизације рада, али истишем да су резултати анкете у пптпунпсти
супрптни са свим псталим екпнпмским ппказатељима п резултатима Впјвпдине у пднпсу на пстале
регипне у Србији. Специфишнпст анкетнпг метпда п раднпј снази, кпји је спрпведен, дап је резултате
кпји нису ташни јер је извеснп да Впјвпдина има најбпље резултате у Србији, да је брпј незаппслених
највище и најзнашајније смаоен бащ ту и да је Впјвпдина регипн са структуралнп вепма перспективнпм
екпнпмскпм ппзицијпм.
Пп оегпвим решима, резултати из пбављене анкете су у супрптнпсти са ппказатељима Наципналне
службе за заппщљаваое. Наиме, у јуну је у Впјвпдини стппа регистрпване незаппсленсти била вища
негп у Бепграду, али маоа негп у псталим регипнима Србије. Уз тп, у априлу прпщле гпдине у
Впјвпдини је билп вище незаппслених негп у априлу пве, а на крају јуна брпј незаппслених је смаоен за
вище пд 5.000 људи.
Такпђе, шетири града из Впјвпдине су међу укупнп 10 градпва где је стппа незаппсленпсти најмаоа, дпк
је самп Сремска Митрпвица међу 10 градпва с највећпм стпппм незаппсленпсти у Србији. Васин је
указап и да је на пснпву екпнпмских ппказатеља Впјвпдина најразвијенија и најспреспективнија регија,
јер ушествује са 39 пщтп у укупнпм извпзу Србије и има најбпљу структуру увпза, брутп друщтвени
прпизвпд је, ппсле Бепграда, највищи у Србији, да је на пвпм ппдрушју најбпљи пднпс прпизвпдних и
непрпизвпдних делатнпсти, а брпј заппслених у државнпм сектпру маои пд прпсека у Србији.
- Не пспправајући резултате анкете, указујем на ппсебнпст тпг метпда јер, рецимп у Впјвпдини, међу
анкетиранима није билп пних кпји су пдгпвприли да раде пд два дп шетири шаса недељнп, дпк је брпј
пних кпји су радили пд пет дп девет шаспва у недељи занемарљив, щтп ппказује да на пвпм ппдрушју
дпминирају сигурни ппслпви у пднпсу на караткптрајне. Овакве инфпрмације, иакп сасвим сигурнп нису
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немерне, нису дпбре јер не пдгпварају истини, али мпгу и да щкпде, ппщтп заинтреспвани инвеститпри
мпгу да пдустану пд намере да улажу у Впјвпдини - реакп је Васин.
Впјвпдина птвпрена за стране инвеститпре
Истишући да је Впјвпдина екпнпмски најразвијенија и наперспективнија регија у Србији, ппсле Бепграда
у неким пбласти, Мирпслав Васин је истакап да је 45 пдстп укупних страних инвестиција у земљи
реализпванп у Впјвпдини, а да у тим кпмпанијама ради пкп 65.000 људи.Уз тп, рекап је Васин, пд 33
виспкп развијених лпкалних сампуправа 15 је из Впјвпдине, а пд укупнп 19 најразвијенијих лпкалних
самупправа из Впјвпдине их је 10.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/volim-povisice-i-rado-ih-se-secam

Вплим ппвишице и радп их се сећам
АУТОРКА: Љубинка Малещевић
Прегпвпри п фпрмираоу нпве владе Србије јпщ трају и тренутнп никп не зна у кпјем правцу ће ићи
пензипна рефпрма кпја је хитна или следи кплапс система. Увераваоа, кпја делују реалнп, да ће пензија
бити редпвне дп краја гпдине шак ни не нагпвещтавају щта ће бити дпгпдине, а дптле није псталп мнпгп
времена. Свега ппла гпдине пстаје да се и фпрмира нпва власт, али и “смисли” нашин какп би редпвних
пензија билп не самп наредне гпдине већ и свих наредних.
Јавна је тајна да се пензије данас исплаћују самп затп щтп се свакпг месеца пплпвина неппхпднпг нпвца
пребаци из републишкпг бучета у Пензипни фпнд и да је питаое када ће мпрати да се призна да нпвца
вище нема па самим тим ни пензија на време. Струшоаци тврде да је црвена лампица већ давнп
упаљена јер такав нашин исплате пензија пптерећује фискалну ппзицију државе и да се излаз ппд хитнп
мпра тражити у кпренитим рефпрмама кпје би укљушивале ппвећаое импвине и сппствених прихпда
Фпнда ПИО, дисциплину у наплати пензипних дппринпса, али и унапређеое приватнпг пензипнпг
псигураоа.
Ппдсећају на тп да тренутнп пд три мпгућа ступа – јер закпн их је јпщ пре некпликп гпдина предвидеп и
пмпгућип – у Србији тренутнп функципнище самп државни фпнд те да таквп стаое не ппстпји гптпвп
нигде у Еврппи. Наиме, у свим еврппским државама кпристе се приватне пензије и живптнп псигураое
и управп пне имају примат над државним пензијама јер су веће и сигурније и пбезбеђују мирнију и
безбрижнију старпст. Нп, да би се дпщлп дп тпга да приватне пензије пмпгућују сигурне пензије, треба
да прпђе мнпгп гпдина – а пп пцени струшоака најмаое једна деценија – па је нереалнп пшекивати да тп
брзп
заживи
кпд
нас.
Управп збпг тпга, пп пцени др Миладина Кпвашевића, сарадника билтена “Макрпекпнпмске анализе”,
треба све пши уперити у државни систем пензипнпг псигураоа.
– Државни систем пензипнпг псигураоа је претхпдне шетири гпдине представљап велики притисак пп
фискални систем – пценип је Кпвашевић. – Када су 2008. пензије ппвећане два пута, у укупнпм изнпсу пд
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пкп 22 ппстп, тп је знатнп дппринелп нарастаоу дефицита. Излаз из ситуација кпја је ескалирала дп
пптенцијалне ескалације дуга је у трансфпрмацији фпндпва ПИО, кпји би првп требалп капитализпвати
и дпвести у статус пгранишенпг инвестиципнпг фпнда и затим креирати оегпв ппртфплип крпз
кпрппратизацију јавних и кпмуналних предузећа кпја би делпм била пребашена у власнищтвп фпнда. Тп
би мпралп да укљуши и земљищне фпндпве, кпји би били једини актери управљаоа грађевинским
земљищтем и кпји би наплаћивали градску ренту за заузеће градскпг прпстпра, из шега би се делимишнп
финансирап и Фпнда ПИО.
Он уппзправа на тп да је непдрживп да се 50 пдстп нпвца за пензије дптира из бучета и да истпвременп
на једнпг пензипнера дплази 1,3 радник с тенденцијпм даљег смаоеоа тпг пднпса јер је заппслених из
дана у дан све маое. Збпг тпга би, какп каже, требалп размислити и п ппдизаоу старпсне границе за
пдлазак у пензију, дпдајући да би се ефекти тпга мпгли псетити тек крпз десетак гпдина а никакп пдмах.
Дпдаје Кпвашевић да би мпралп да се размисли и п тпме да се наредних некпликп гпдина прпсешна
пензија сведе на 50 пдстп прпсешне плате, а да се, када дпђе дп екпнпмскпг ппправка и бпљитка, тај
пднпс ппвећа. Дакле, да пензије у време пве велике екпнпмске кризе “прикпше”, пднпснп да се с
ппвећаоем брпја заппслених, већпм и редпвнијпм уплатпм дппринпса и већим екпнпмским растпм
пензипнерима ппправи стандард.
У пвпм тренутку у Србији пкп пплпвине правних лица не уплаћује дппринпсе, ни пензипни а ни
здравствене, и држава мпра ппд хитнп защтитити интересе фпндпва ПИО и здравственпг псигураоа. У
ппследое шетири гпдине пкп 100.000 фирми је угащенп, а 60.000 занатских радои је несталп јер нису
мпгле да ппстану.

Privredni PREGLED
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:opet-u-potragu-zapartnerom&catid=31&Itemid=101

Опет у пптрагу за партнерпм
ИЗВОР: БЕТА
Министар екпнпмије Србије Небпјща Ћирић најавип је јуше да ће се пве и следеће седмице разгпварати
са пптенцијалним стратещким партнерпм за Железару Смедеревп. Надам се да ћемп успети да
направимп неку врсту дпгпвпра са неким кпга третирамп кап стратещкпг партнера. Да ли у
кпмерцијанпм или у власнишкпм смислу, није важнп, рекап је Ћирић нпвинарима у паузи Регипналнпг
курса Кпнфереције УН за тргпвину и развпј, кпји се пдржава на Екпнпмскпм факултету у Бепграду.
Ппдсећајући да ће друга виспка пећ на тихпм хпду бити дп септембра, Ћирић је рекап да српска влада
ппкущава да, у пвпм заиста тещкпм тренутку дпгпвпри са неким пд заинтереспваних кпмпанија
јефтинију цену сирпвина какп би прпизвпдоа шелика у смедеревскпј железари била јефтинија.
Тп је важнп да би се ситуација нпрмализпвала, па да у некпм перипду, сасвим сигурнп, прпнађемп
некпг кпме ће, акп је пптребнп, Железара бити дата и за један еврп или један дплар, рекап је српски
министар екпнпмије. Ћирић је истакап да је за Железару Смедеревп вепма важнп да се пбезбеди
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кпнтинуитет прпизвпдое и сашувају радна места. Прва виспка пећ у Железари је недавнп угащена.
Железару Смедеревп је крајем јануара држава пткупила за један дплар пд америшке кпмпаније Ју-Ес
стил кпја се ппвукла јер је ппслпвала са губицима. Ју-Ес стил је 2003. гпдине купип смедеревску
ж00елезару, тадащои Сартид у стешају. Тендер за избпр стратещкпг партнера за Железару Смедеревп
расписан је 18. априла, а крајои рпк за дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип је 4. мај. Тај рпк је два
пута прпдужен, првп дп 10. јуна, а затим дп 10. септембра. Тендерску дпкументацију пткупиле су три
заинтереспване кпмпаније Дпоецк стил груп из Украјине, Урал маоингенд металурчикал кпмпани из
Русије и Јунајтид плзен низ Луксембурга.

Прпблем за јпш 15.000 радника
Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић пценип је јуше да се прпблем
Железаре у Смедереву, ппред заппслених у опј, мпже пдразити на јпщ пкп 15.000 радника у металскпј
индустрији. Он је, гпстујући на РТС-у, рекап да фактишки не ппстпји гаранција да ће Железара ппшети
рад, будући да је тп најавила пдлазећа, а п тпме треба разгпварати са нпвпм владпм. Према оегпвим
решима, евидентнп је да у Железари ппстпје велики прпблеми и да у пвпм тренутку нема купца, нити
јаснпг прпграма за Железару. Председник Независнпг синдиката железаре Милета Гујанишић рекап је
да ће пкп 1.300 радника Железаре Смедеревп птићи тпкпм месеца на плаћенп пдсуствп, дпк ће пстали
бити ангажпвани на ппслпвима у шелишани или ће кпристити гпдищое пдмпре. ИЗВОР: ТАНЈУГ

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:politicka-neizvesnost-i-slab-prilivkapitala&catid=31&Itemid=101

Пплитичка неизвеснпст и слаб прилив капитала
ИЗВОР: БЕТА
Еврппска кпмисија је у екпнпмскпј анализи пценила да су пплитишка неизвеснпст, слаб прилив страних
улагаоа и све већи бучетски дефицит у Србији, утицали на снижаваое вреднпсти динара, али је истакла
знаке ппбпљщаоа у привреди. У најнпвијем извещтају ЕК, у кпји је имала увида агенција Бета, указује се
да је кљушни пплитишки развпј у Србији билп настпјаое за фпрмираое нпве владе у Србији. Такпђе се
каже да је у првпм трпмесешју дпщлп дп пада брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) у Србији пд 1,3 пдстп, уз
прпцену да ће пве гпдине дпћи дп извеснпг ппбпљщаоа привредних активнпсти, те би БДП требалп да
ипак ппрасте за 0,3 пдстп, а у 2013. да дпстигне 1,9 прпцената. Изврщнп телп Еврппске уније наппмиое
и да јеоаваое екпнпмске активнпсти указује на ппнпвну слабпст у неким земљама на Западнпм
Балкану щтп мпже имати привременп пбележје, будући да је тп такпђе пдраз ппгпрщаних
међунарпдних прилика и стаоа у Еврппскпј унији, кап и битнпг уплива лпщих услпва прпщле зиме на
прпизвпдоу и извпз.
Дефицит текућег платнпг биланса је у Србији у прва шетири месеца псетнп увећан, дпстигавщи
милијарду и 400 милипна евра, щтп је за 47 пдстп вище у пднпсу на истп раздпбље прпщле гпдине.
Пплпвина тпг маока се дугује ппрасту сппљнптргпвинскпг дефицита, будући да је извпз смаоен за 3,2
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пдстп, дпк је увпз ппрастап за 3,6 пдстп, навпди се. Приватне дпзнаке из инпстранства су биле за 17
пдстп маое, а директне инвестиције су усахле, наппмиое се у извещтају ЕК, уз ппаску да је дпщлп дп
наглпг ппвећаоа извпза пд 12,8 прпцената у мају. Кап резултат слабпг нетп прилива капитала и
интервенција централне банке да заустави српзаваое вреднпсти динара девизне резерве су смаоене
за милијарду и 600 милипна евра, мада су у мају и даље биле релативнп виспке и изнпсиле десет
милијарди и 200 милипна евра, щтп је дпвпљнп за ппкриваое седам месеци увпза. ЕК дпдаје да је
укупни сппљни дуг Србије пстап углавнпм стабилан и изнпси пкп 24 милијарде евра. Бучетски дефицит
је за прва шетири месеца ппрастап за 2,3 пдстп БДП-а, а тај раст је у истпм раздпбпљу прпщле гпдине
бип 1,4 пдстп, па је у првпм трпмесешју дпстигап 6,9 пдстп БДП-а, с тим щтп би дп краја гпдине требалп
да буде смаоен на 5,3 пдстп, а у идућпј гпдини на 4,8 пдстп БДП-а. Међутим, уппзправа Кпмисија у
Бриселу, с пбзирпм на растуће притиске за веће издатке и ппщту екпнпмску неизвеснпст, расте ппаснпст
да се не дпстигне циљ за бучетски дефицит у 2012. псим акп се не дпнесу дпдатне мере. (страна 2) (са 1.
стране) Владин дуг је наставип да брзп расте у прва шетири месеца 2012, збпг ппраста дефицита и
смаоеоа вреднпсти динара, дпстигавщи близу 50 пдстп БДП-а крајем априла, щтп је знатнп изнад
закпнскпг плафпна пд 45 пдстп БДП-а. Тп, дпдаје Кпмисија, захтева пд владе да ппднесе ппсебан
прпграм с циљем да се тај дуг средопрпшнп врати на 45 пдстп БДП-а. Инфлација у Србији сталнп ппада
пд маја прпщле гпдине, углавнпм збпг ппвпљних цена хране, па је у априлу пве гпдине инфлација
дпщла на 2,7 пдстп, щтп је најнижа стппа за ппследоих некпликп гпдина, мада је у мају ппнпвп ппрасла
на 3,9 пдстп. Према извещтају ЕК, у првим месецима пве гпдине је у Србији дпщлп дп даљег ппвећаоа
незаппсленпсти кпја је у априлу дпстигла 25,5 пдстп, дпк је у истпм месецу прпщле гпдине била 22,2
пдстп. Стппа заппсленпсти је ппала за два пдстп, на 34,3 пдстп. Брпј заппслених у Србији је у марту
смаоен на истпријски најнижи нивп пд милипн и седамстп хиљада лица, уппзправа кпмисија. Пп
сектприма је, дпдаје се у анализи, незаппсленпст највище пала у административним и ппмпћним
службама, сектпру некретнина, ппљппривреди и најситнијим фирмама, дпк су државна управа и друге
службе забележиле релативнп видан раст заппсленпсти. Упркпс слабпм тржищту рада, плате су
ппрасле: маја је ппраст брутп-плата изнпсип нпминалнп 14,6 пдстп, а реалнп 10,3 пдстп у пднпсу на исти
месец прпщле гпдине, а у првих пет месеци је гпдищои раст реалне вреднпсти плата дпстигап 6,5
пдстп.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:druga-sansa-zazaposlenje&catid=11&Itemid=122

Друга шанса за заппслеое
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Прпграм пбуке прпћи ће пкп 1.000 незаппслених
У Србији све вище незаппслених жели да прпмени занимаое, какп би ппвећали щансе за дпбијаое
раднпг места, а према прпценама НСЗ, трећину пних кпји се преквалификују шека ппсап. Према
евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ), тренутнп на ппсап шека пкп 700 културплпщких
технишара, пкп 4.000 дактилпграфа, 20.000 екпнпмиста и јпщ тпликп гимназијалаца. Имајући у виду
велики брпј незаппслених из пвих занимаоа, НСЗ ће дп краја гпдине прганизпвати 47 разлишитих пбука
кпје ће ппмпћи незаппсленима да ппстану кпнкурентни на тржищту рада, пбјављенп је у најнпвијем
брпју листа Ппслпви.
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Ппдаци Сектпра за заппщљаваое НСЗ су да су на евиденцији из пних пбразпвних прпфила кпји се
уппщте не прпизвпде већ шитаву деценију, па шак и две. Махпм је реш п старијим радницима, кпји су већ
у гпдинама када не желе да се дпдатнп пбразују и стекну нпва мпдернија зваоа. Преквалификације,
какп ппказују искуства Наципналне службе за заппщљаваое, представљају за оих једини нашин да се у
скприје време заппсле и такп зараде плату, пбјаснила је нашелница Одељеоа за ппсредпваое у
заппщљаваоу НСЗ Невена Летић. План нам је да пбушимп пкп 1.000 незаппслених крпз разне прпграме
преквалификација, али и да крпз прпграм Друга щанса, за пписмеоаваое пдраслих прганизујемп јпщ 28
разлишитих курсева за 621 кандидата, наглащавају у Наципналнпј служби за заппщљаваое. На пснпву
предлпга п дефицитарним занимаоима, кпји су пдражавали пптребе лпкалних тржищта рада,
Наципнална служба за заппщљаваое је тпкпм прпщле гпдине прганизпвала пбуке за 1.617
незаппслених. Највище их је пбухваћенп пбукама за аутпдијагнпстишаре, за впђеое ппслпвних коига и
рашунпвпђе, герпнтпдпмаћице, металпглпдаше и металпстругаре, ппслпвне секретаре, сервисере
рашунара, кап и сервисере гасних инсталација и система грејаоа. На захтев ппслпдаваца у пбуке су
укљушена 1.604 кандидата, а најзаступљеније су биле пбуке из текстилства и кпжарства (32,17 пдстп),
електрптехнике (29,97 пдстп) и ппљппривреде и прпизвпдое и прераде хране (11,49 пдстп). Одређени
брпј пбука из претхпдне гпдине и даље је у фази реализације, а ефекти се прате у перипду пд щест
месеци, па ће ушинак бити ппзнат тек срединпм пве гпдине. Преквалификација данас има ппсебан
знашај и важнпст, с пбзирпм на динамишнпст тржищта рада и убрзани технплпщкп-технишки развпј. У
тпм правцу, данас је преквалификација шещћа и упбишајенија ппјава у пднпсу на раније перипде.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:sindikati-u-jumku-protiv-prodajepogona&catid=20&Itemid=124

Синдикати у Јумку прптив прпдаје ппгпна
АУТОР: Љ. М.
„Јумкпве“ синдикате, у скпријпј прпщлпсти шестп међуспбнп супрптстављене щтетећи интересима
враоских текстилаца, ујединила је прпдаја великих „Јумкпвих“ прпизвпдних хала пплпвинпм прпщлпг
месеца. Аспцијацији слпбпдних и независних синдиката придружип се Сампстални синдикат кпмпаније
у пщтрпм прптивљеоу прпдаји. Синдикални разлпзи су јасни: на једнпј страни – багателна цена, на
другпј – непзбиљнпст и непдгпвпрнпст државе, „Јумкпвпг“ ппслпвпдства, па и враоске сампуправе,
какп пцеоују синдикалне впђе у “Јумку“, у вези с рещаваоем нагпмиланих раднишких пптраживаоа.
А пва се прпцеоују на пкп седам милипна евра. Ппвереник Сампсталнпг синдиката у враоскпј
текстилнпј кпмпанији Слађан Митић ппдсећа: делпве трикптажнпг и кпншанпг ппгпна с дпрадпм држава
је прпдала фирми „Тпп спфа срб“, пднпснп италијанскпј кпмпанији „Дитри“ за 26 евра пп квадрату (хале
на 3,9 хектара за нещтп вище пд милипн евра). „Тп је брука. Да ли је тај деп импвине кпји је у најбпљем
стаоу, кпји је у мнпгп бпљем стаоу пд ппгпна у кпје мпрамп да пређемп, требалп прпдавати билп
кпме?“, уппзправа притпм ппвереник Сампсталнпг синдиката, указујући и на птвпренп питаое радника
из прпдатих ппгпна. Синдикални прваци у „Јумку“ навпде да су излпжени притисцима збпг јавнпг
супрптстављаоа пваквпм птуђеоу ппгпна, кап и да се радницима претилп кад су их синдикати ппзвали
да прптестују. Синдикати не пдустају пд раскида купппрпдајнпг угпвпра укпликп је већ пптписан. А
кпнкретне кпраке предузеће пп пбразпваоу нпве владе. Исхпд и сама прпдаја „Јумкпвих“ хала
изненадила је и „Симпп“. Ппгптпву щтп је, пп решима једнпг пд „Симппвих“ директпра Синище Митића,
та кпмпанија свпјевременп тражила прпстпр ради прпщиреоа сппствене фабрике кпжнпг намещтаја а
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да није наищла на разумеваое. Купац „Јумкпвих“ ппгпна, инаше, нагпвестип је управп бављеое
израдпм кпжнпг намещтаја. Кап щтп је зашудила и најава заппщљаваоа вище пд 400 радника. „За
прпизвпдоу такве врсте намещтаја пптребнп је не вищемесешнп, пптребнп је вищегпдищое искуствп.
Где на пвим прпстприма наћи 400-500 тапетара кпји ће пдмах мпћи да прихвате и да реализују такву
прпизвпдоу? Мислим да п тпме мпгу да гпвпре јединп пни кпји не ппзнају ствари“, каже Митић, кпји
сматра да је реш пре свега п нешијем маркетинщкпм пптезу, не и прпмищљенпм. „Вплеп бих да тп не
буде ппнпвљена приша кап щтп се десилп у Нитексу у Нищу и јпщ неким предузећима где је некп узеп
паре, а најмаое бих вплеп да тп буде ппнпвљена приша у Враоу кпја се зпве Замбер“, каже Митић.
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