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Радницима Стакларе 300 евра пп гпдини стажа
ИЗВОР: ТАНЈУГ
ПАРАЋИН - У Српскпј фабрици стакла (СФС) Параћин данас је ппшелп пријављиваое радника за
спцијални прпграм пп сппразуму синдиката и меначмента фабрике, решенп је у синдикату Стакларе.
Радницима ће бити исплаћенп пп 300 евра за гпдину стажа, СФС пбезбеђује 160, а држава 140 евра. У
"Стаклари" је вищак 800 пд 1.650 заппслених.
Пријављиваое се пбавља у Кадрпвскпј служби, а први рпк је 20. јул. Радници кпји се дп тада пријаве за
дпбрпвпљни пдлазак дпбиће рещеое п раскиду раднпг пднпса дп 31. јула. Други рпк за пријављиваое
је 15. августа и престанак раднпг пднпса 31. августа, стпји у сппразуму на пгласнпј табли.
Председник Синдиката "Независнпст" СФС Бпривпј Јевтић је спцијални прпграм пценип "бащ
стимулативним".
"Чак и заппслени кпји мпгу да пду у пензију пп некпм пснпву, кпји имају, на пример, 40 гпдина стажа,
дпбијају пп 300 евра", рекап је Јевтић.
Он је дпдап да је за раднике важнп да ће им, "пре негп щтп пптпищу сппразум п прекиду раднпг пднпса
бити ппвезан радни стаж и сва пптраживаоа ће им бити исплаћена у рпку пд месец дана, а птпремнине
ће дпбити у динарскпј прптиввреднпсти".
Овај спцијални прпграм је "цена кпју фабрика мпра платити за мпдернизацију какп би се кренулп са
инвестицијама", пценип је председни Сампсталнпг синдиката Живпјин Матејић, другпг
репрезентативнпг синдиката у СФС.
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"Невена" из Лескпвца пде у бесцеое
АУТОР: Д. И. М.
Синдикати некада ппзнате лескпвашке фабрике кпзметике страхују за импвину. Мащине и алати се
прпдају и пп десет пута нижпј цени пд прпцеоене
ЛЕСКОВАЦ - Представници двају репрезентативних синдиката фабрике кпзметике "Невена" пптужују
државу и Оснпвни суд у Лескпвцу да будзащтп распрпдају импвину фирме. Синдикати истишу да се
импвина прпдаје и пп десет пута нижпј цени пд прпцеоене и најављују да вище неће дпзвплити улазак
судских изврщитеља у круг фабрике.
Импвина "Невене" се прпдаје збпг дуга према оеним бивщим радницима. Окп 350 радника има
изврщна судска рещеоа за вищегпдищое неизмирене зараде из перипда пре и у тпку прппале
приватизације. Према прпценама синдикалнпг рукпвпдства, реш је п изнпсу већем пд 50 милипна
динара. Ппсле раскида купппрпдајнпг угпвпра са бугарскпм кпмпанијпм "Булцват", кпја је "Невену"
пставила без прпизвпдое и у великим дугпвима, Агенција за приватизацију је преузела већинскп
власнищтвп над фабрикпм и увела је у прпцес реструктурираоа. Држава и лпкална сампуправа су се
пдрекле пптраживаоа, дпк су дугпви према великим дпбављашима пдлпжени. Међутим, пбавезе према
бивщим радницима, из 2004, 2006, 2007. и 2010. гпдине, дпспеле су на наплату. Такп је на пснпву
пдлуке суда из фабрике дп сада прпдата ппрема шија је вреднпст већа пд 20.000 евра. Сампстални
синдикат и УГС "Независнпст" истишу да се прпдаја иде у бесцеое и сматрају да је тп недппустивп,
ппсебнп збпг шиоенице да се тиме, псим фабрици, щтета нанпси и држави, кпја је већински власник
кпмпаније.
- Нећемп дпзвплити да изврщитељи уђу у круг фабрике, па макар дпвели и жандармерију. Објащоеоа
кпја смп дп сада дпбијали, да је судствп независнп и да пвај прпцес не мпже бити прекинут, крајое су
неуверљива - казап је Небпјща Перпвић, председник Сампсталнпг синдиката у "Невени".
Синдикалисти истишу да је резервпар за фрепн прпдат за 50.000, а оегпва прпцеоена вреднпст 550.000
динара, прпхрпмски судпви су прпдавани за шетири, а прпцеоени су на 55.000 динара, дпк је цистерна
за мазут прпцеоена на 1,8 милипна динара, прпдата за 250.000 динара.
- На ред је дпщла кптларница, без кпје фабрика не мпже да ппстане, кап ни препсталих 115 радника
укпликп се прпда и ппгпн у кпме зарађују за живпт. Тп нећемп дпзвплити - ппрушип је Перпвић.
ЗАРАДЕ САДА РЕДПВНЕ
У ОБА синдиката наглащавају да је реструктурираое "Невене" далп резултат. Уз субвенције државе
пбнпвљена је прпизвпдоа у ппгпну кпзметике, где се ппнпвп прпизвпди шувени прпграм за бебе
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"кпсили". Зараде се сада редпвнп исплаћују, а измирују се и нпвпдпспеле пбавезе према дпбављашима
и другим ппверипцима. Међутим, у синдикату сматрају да би реструктурираое и пптрага за нпвим
стратещким партнерпм мпгли да буду угрпжени пленидбпм импвине збпг дугпва бивщим радницима.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:387348-Beda-uzima-sve-veci-danak

Беда узима све већи данак
АУТОР: Б. СТЈЕЉА
Драматишнп - за гпдину дана брпј сирпмащних ппвећап се шак за шетвртину, и тп у свим делпвима
Србије. Самп пд спцијалне ппмпћи данас живи шак 235.144 грађанина, а најтеже у Банату
БЕСПАРИЦА је ппкпсила Србију пд оенпг севера дп југа, па се брпј пних кпји живе самп пд државне
ппмпћи ппвећап за шетврину у пднпсу на прпщлу гпдину. Какп кажу у Министарству рада и спцијалне
пплитике, у пвпм шасу сирпмащна су 235.144 грађанина, щтп је за, шак, 40.951 презиме вище негп лане у
пвп дпба.
- Од нпвшане спцијалне ппмпћи у мају 2011. живелп је 194.193 станпвника у 76.013 ппрпдица - каже за
"Нпвпсти" Сузана Паунпвић, ппмпћник министра за спцијалну защтиту. - Данас се на пвај нашин
издржавају шак 91.573 фамилије, без пбзира на тп да ли су у питаоу самци или мнпгпшлане ппрпдице.
Да би пва армија угрпжених мпгла да састави крај са крајем, са рашуна пвпг министраства се месешнп
ппдели шак 890 милипна динара. Какп пбјащоава државни секретар Зпран Мартинпвић, највећи деп
нпвца "пде" управп на адресе самаца.
ППМПЋ КПМЕ ТРЕБА НОВИ Закпн п спцијалнпј защтити, усвпјен прпщлпг априла, пмпгућип је да ппмпћ
дпђе дп пних кпјима је и најпптребнија - каже Зпран Мартинпвић. - Прпмене су направљене и у нашину
пбрашунаваоа изнпса, па се ппрпдицама шији су сви шланпви несппспбни за рад, кап и сампхраним
мајкама и пшевима, спцијална ппмпћ увећава за 20 пдстп.
- У Србији има 32.048 једнпшланих дпмаћинстава и пна су најшещћи кприсници државне ппмпћи - каже
пн и рашуна да се самп у мају из републишке касе на оих пптрпщилп вище пд 232 милипна динара.
Какп пбјащоавају у Сектпру за спцијалну защтиту, ппмпћ се дпдељује у зависнпсти пд брпјнпсти
фамилије и оихпве немпгућнпсти да сами зарађују плату. Такп "глави куће" припада најмаое 6.774
динара, али се пвај изнпс увећава за сваку наредну пдраслу пспбу у ппрпдици за пп јпщ 3.387 динара и
за дете пп 2.032 динара.
- Тп знаши да је максималан изнпс за щест и вище шланпва у дпмаћинству у кпјем никп не пстварује
никакаве прихпде 23.709 динара, а за щестпшлану фамилију у кпјпј је петпрп деце 16.934 динара рашуна Сузана Паунпвић.
А, према ппследопј анализи пвпг респра, најтеже је мещтанима банатскпг пкруга. Самп у
Севернпбанатскпм регипну се пд спцијалне ппмпћи издржавају шак 4.722 ппрпдице у кпјима је 11.159
шланпва, а тп је 7,26 пдстп пд укупнпг брпја станпвника у пвпм крају. На другпм неславнпм месту је
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Средоебанатски пкруг где се државнпм ппмпћи прехраоује 4.661 фамилија, а на трећем је јабланишки
са 4.311 угрпжених дпмаћинстава.
Ипак, беда се, пп свему судећи, најшещће "увлаши" у старашка дпмаћинства. Какп каже ппмпћница
министра, натпрпсешнпм ризику су највище излпжени пни кпји су "пребацили" 65. рпђендан, али и
деца.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:387434-Zaposleni-sede-kod-kuce

Заппслени седе кпд куће
АУТОР: Е. В. Н.
Мнпга предузећа щирпм Србије щаљу пвих дана раднике на принудне пдмпре, али има и пних кпје
пдплевају кризи. Из смедеревске Железаре и ФАП „на пдсуству“ 6.500 радника
ОВО врелп летп у Србији мнпги неће памтити пп гпдищоим пдмприма, већ пп пним другим принудним. Заустављена прпизвпдоа у самп две српске фабрике на плаћенп пдсуствп ппслала је шак
6.500 радника. Убедљивп највище, 5.000 дпскпра уппслених, кући је вратилп гащеое и друге пећи у
Железари "Смедеревп". А у Фабрици аутпмпбила Прибпј шак 1.500 људи сада нема щта да ради.
Стптине некада заппслених већ гпдинама кпд куће шека да им фирма стане "на нпге". Неки и шитаву
деценију.
С друге стране, у нащпј земљи има ппщтина у кпјима се велике фирме бпре, какп знају и умеју, да
пребрпде кризу и сашувају раднике пд пдласка на пдмпре кпјима се никп не радује.
Каква је ситуација пп градпвима у Србији?
* БЕПГРАД - У престпници, макар кпликп знају синдикати, не владају принудни пдмпри. Међу фирмама
кпје су деп радника привременп ппслале кући је "Партизански пут". Тп је једнп пд путарских предузећа,
кпје у приватизацији купип Милп Ђуращкпвић.
ПАУЗЕ ПД НЕКПЛИКП ДАНА Све веће фабрике у Нпвпм Пазару (ТК "Ращка", „Трикптажа“, „Кпнфекција“,
"Впјин Ппппвић"...) пдавнп су затвпрене, а вище пд 10.000 радника псталп је без ппсла. У пвпм граду
раде, знатнп смаоеним капацитетима, прпизвпђаши чинса и намещтаја, некпликп тргпвинских фирми и
мали брпј прпизвпђаша из других пбласти. Упркпс кризи и великим врућинама, реткп кпји власник щаље
раднике на класишне принудне пдмпре, радије се примеоује "принцип" да се радници ангажују кад има
ппсла, а щаљу "на пдмпр" кад настану прпблеми са пласманпм или набавкпм репрпматеријала. Некада
тп буде самп два-три дана, некада дуже, а некада самп за раднике ппјединих фаза у прпизвпдои. Чим
се прпблем рещи радници се ппзвају на ппсап, кад наиђу веће наручбине раде и субптпм и недељпм, на
крају се плата пбрашунава на пснпву сати прпведених на ппслу.
- Од укупнп 514 заппслених у нащпј фирми, сигурнп је вище пд 300 на принуднпм пдмпру - каже
Дпбривпје Ристић из Аспцијације слпбпдних и независних синдиката. - Има људи кпји су на принуднпм
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и десет гпдина. У прпизвпдои сада ради највище 90 људи и немпгуће је зарадити за све. Дугују нам 20
плата, а ппследоих 7.000 динара смп примили у априлу.
* СМЕДЕРЕВП - Тихи хпд друге пећи смедеревске железаре знаши пдмпр, щтп редпвни, щтп принудни,
за најмаое 5.000 радника. Овп важи пд 10. јула дп 1. септембра. Тпкпм пдмпра заппслени ће примати
60 пдстп прпсешне плате, щтп изнпси пкп 23.000 динаре. Даља судбина највећег српскпг извпзника
знаће се тек на јесен, јер 10. септембра истише два пута прпдужен рпк за прпналажаое стратещкпг
партнера.
* ПРИБПЈ - Ппшетак јула кући је на плаћенп пдсуствп ппсалп 1.500 заппслених у Фабрици аутпмпбила
Прибпј. ФАП неће радити најмаое 45 дана, дпк се не фпрмира нпва влада и пдлуши каква је даља
судбина пвпг предузећа. Држава је већинска власник пве фабрике, јер ни из три ппкущаја јпј није нађен
купац.
* ЗРЕОАНИН - У граду на Бегеју на принуднпм пдмпру најдуже су радници фабрике лекпва
"Југпремедија". Збпг тещкпг пплпжаја у кпјем се нащла пва фармацеутска кпмпанија, пкп 450 радника
пд Нпве гпдине седе кпд куће. Не примају плату, јер је фирма вище пд 200 дана блпкирана за изнпс
већи пд 370 милипна динара.
Брпдпградилищте "Бегеј" птказалп је, збпг недпстатка ппсла, угпвпр п раду за 80 радника кпји су били
примљени на пдређенп време. Овде је најављенп и слаое радника на принудни пдмпр дп 45 дана.
Неизвеснп је щта ће бити са радницима у АБС „Минелу“, али и са 200 заппслених у скрпбари ИПОК, кпје
је лане ангажпвап привремени закупац фабрике.
* КИКИНДА - У кикиндскпм Метанплскп-сирћетнпм кпмплексу усталила се пракса слаоа радника на
принудни пдмпр. Окп 60 пдстп заппслених, пд укупнп пкп 500, сада је кпд куће, с платпм пд 65 пдстп. И
сви ће, пдлушенп је, прпћи пвп свпјеврснп рещетп. С друге стране, већина кикиндских приватизпваних
фирми, раднике ангажује на пдређенп време, пднпснп на некпликп месеци, или, такпђе краткпрпшнп,
прекп пмладинске задруге.
* У НПВПМ САДУ је, према ппдацима Савеза сампсталних синдиката Нпвпг Сада, тренутнп на
принудним пдмприма пкп 60 радника, махпм из пбласти грађевинске индустрије. Али, какп најављују у
пвпм синдикату, већи брпј радника би на принудне пдмпре мпгап да пде већ следећег месеца.
- Дпбили смп најаву да би из кпмпаније НИС на принудни пдмпр у августу мпглп да пде шак 400 радника
- кажу у Синдикату и наппмиоу какп праву евиденцију п тпме кпликп је радника заиста на принудним
пдмприма, не впди ни једна институција.
ПУНПМ ПАРПМ У ПИРОТУ у "Првпм мају" кпји је ппд патрпнатпм државе се ради пунпм парпм. Инаше у
пве три кпмпаније ради пкп 6000 радника. Тпкпм транзиције ппсап је изгубилп вище пд 5000
индустријских радника, а Пирпћанци су српски рекпрдери пп брпју раскинутих приватизација. Од
укупнпг брпја приватизпваних предузећа угпвпри су раскинути у 60 пдстп слушајева.
* КРАГУЈЕВАЦ - На ппдрушју Крагујевца пднедавнп су "актуелни" принудни пдмпри у две фирме. На
плаћенпм пдсуству су радници "Метал система", оих 70 и "Аутпсапбраћаја", где је на принудни ппслатп
50 пд укупнп 530 радника.
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* ШАБАЦ - Осим пкп 500 радника фабрике "Бели лимпви", кпја ппслује у пквиру смедеревскпг
"Сартида", у Шапцу нема других најава за пдласке на принудне пдмпре. У Филијали наципналне службе
за заппщљаваое кажу да ппслпдавци нису у пбавези да им најављују пдмпре, али, нема ни
нефпрмалних сазнаоа п таквим мпгућнпстима.
* НИШ - У граду на Нищави не ппстпје фирме, кпје су збпг екпнпмске кризе ппслале свпје раднике на
принудне пдмпре или тп бар за сада планирају, јер, какп истишу у Регипналнпј привреднпј кпмпри,
псталп је тпликп малп радника, да, такп рећи, вище нема кп да пде ни на редпвне, а кампли да се щаље
на принудне пдмпре. Регипнална привредна кпмпра Нищ, инаше, ппред Нищавскпг, ппкрива јпщ и
Тпплишки и Пирптски пкруг, где је, тврде, ситуација кап и у Нищу. Нпви, а пре свега страни инвеститпри,
"Јура", „Шин Впн", "Лепни", "Грамер", "Бенетпн"... где је ухлебљеое нащлп пкп 5.000 људи, јпщ увек
ухпдавају прпизвпдоу и уппредп пбушавају раднике, и кпд оих се не размищља п принудним
пдмприма.
* ЛЕСКПВАЦ - На ппдрушју Јабланишкпг пкруга све веће фирме раде нпрмалнп и не планирају да тпкпм
лета щаљу раднике на принудне пдмпре. У предузећима где је прпизвпдоа прганизпвана линијски
планирају кплективне гпдищое пдмпре.
* ПИРПТ - Према ппдацима Градскпг сампсталнпг синдиката у Пирпту, дп сада ни један радник у
пстацима некадащое мпћне привреде није упућен на принудни пдмпр. Председник те раднишке
прганизације Рпдпљуб Ћирић каже да у ппјединим фирмама има застпја у прпизвпдои из разних
разлпга, а пдсуствпваое се рещава старим и нпвим гпдищоим пдмприма.
- У "Тигар-тајерсу " се ради, дпк је у "Тигру" АД, билп застпја, пднпснп дужих и ппвремених
пдсуствпваоа с ппсла, али се тп рещава упућиваоем радника на стари или нпви гпдищои пдмпр - каже
Ћирић. Он дпдаје да у другим, маоим приватним фирмама сигурнп има принудних пдмпра, али се тп
ппдаци не саппщтавају.

Akter
http://akter.co.rs/30-kultura/9191-sukobi-u-pozoritu-na-terazijama.html

СУКПБИ У ППЗПРИШТУ НА ТЕРАЗИЈАМА
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Председници два репрезентативна синдиката Позоришта на Теразијама изјавили су да од
новембра прошле године покушавају да реше нагомилане проблеме у овом позоришту и да су
изашли у јавност јер градоначелник Драган Ðилас није одговорио на два писма којима су му
упутили позив за разговор
Председник Сампсталнпг синдиката Бранислав Јпвић и председник синдиката музишких уметника
Александар Петкпвић изјавили су да је пнп щтп су већ изнели у јавнпст самп делић нагпмиланих
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прпблема кпје гпдинама имају са директпрпм Михајлпм Вукпбратпвићем.
Представници синдиката Ппзприщта на Теразијама су 5. јуна јавнп прпзвали управника свпје куће са
шијим радпм нису задпвпљни. Управнику ппзприщта, редитељу Вукпбратпвићу замера се нераципналп
трпщеое нпвца, на вище пд 20 страница ппбрпјане су пптужбе на рашун управе.
Најппремљеније ппзприщте у Србији са вепма слпженим апаратпм пд шетири ансамбла: драма, балет,
хпр и пркестар, са 145 заппслених, градска је институција и нпрмалнп је да, акп свпје прпблеме не мпгу
да реще са директпрпм, рещеое траже пд свпг псниваша, рекли су пни.
Јпвић и Петкпвић су истакли да грађани Бепграда из шијих се средстава финансира култура и пвп
ппзприщте, треба да знају каква је ситуација у Ппзприщту на Теразијама, и затп су јавнп пбјавили
ппдатке из неких угпвпра и ппслпвне пдлуке.
Синдикати желе разгпвпр са градпнашелникпм Ðиласпм да му укажу на мнпге прпблеме кпје нису хтели
да изнпсе јавнп, на "ппрпдишне тајне" кпје сматрају да треба да зна кап глава градске ппрпдице кпјпј и
пни припадају.
У ппнедељак у ппдне је седница Управнпг пдбпра на кпјпј ће представници два репрезентативна
синдиката затражити пд директпра Вукпбратпвића да пдгпвпри на замерке упућене на оегпву адресу.
Нпвинари су ппзвани да присуствују седници УО, шији су шланпви Иван Тпмащев, Зафир Хачиманпв,
Кристина Кпваш, Елизабета Ðпревска и Љубища Диншић.
Какп су данас истакли представници два синдиката Ппзприщта на Теразијама, пни желе да на крају
сезпне реще прпблеме, да не шекају јесен и ппшетак нпве сезпне јер не желе да прекидају рад
ппзприщта.
Према пцени синдиката, рукпвпдствп оихпве куће не ппслује дпмаћински, улази у дугпве беспптребнп
а щтеди на свпјим људима, исплаћују се виспки хпнпрари сппљним сарадницима а заппслени немају ни
пснпвна средства за рад.
Према решима Петкпвића, музишари свирају на свпјим инструментима, у свпјпј пдећи, немају услпве за
рад, бахат је пднпс према оима кап сектпру у пвпм ппзприщту и затп желе другашију "пришу" .
Синдикати Вукпбратпвићу замерају щтп је три пута режирап представу "Бриљантин“ (1995., затим 2001.
и 2009.гпдине) пд тпга два пута кап директпр куће и щтп је ангажпвап и направип угпвпр са спбпм,
редитељем, кпји предвиђа и тантијеме пд пет пдстп брутп прихпда.
За трећу режију пве представе ангажпвани су ппмпћница редитеља, сценпграф хпнприсан са 5000 евра,
ангажпван је кпрепграфски пар из Загреба кпји је Ппзприщте кпстап 9 500 евра.
Аутпрски трпщкпви према дпстављеним кппијама угпвпра у кпје су синдикати имали увид изнпсили су
пре првпг дизаоа завесе, вище пд 40.000 евра (брутп).
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Синдикалци су у свпм пбимнпм материјалу навели и пример прпјекта "Глприја", кппрпдукција са
Фестивалпм Град Театар Будва Град кап пример незакпнитпг ппслпваоа кап и прпјекат "Грк Зпрба" у
истпј кппрпдукцији.
Одраз целпкупнпг стаоа и непдгпварајућег управљаоа кућпм је ппмераое премијере представе "Зпна
Замфирпва", сматрају председници два синдиката кпји пред гпсптваое на фестивалу у Опатији истишу
да су дневнице за путпваое ансамбла исппд закпнскпг минимума.
Вукпбратпвић је раније рекап да није уппзнат са притужбама два реперезентативна синдиката, да није
дпбип никакав материјал и затп нема кпментар на ставпве синдиката.
"Онпг мпмента када дпбијем тај материјал, мпћи ћу да пдгпвприм, пре тпга не мпгу да дам изјаву,
бесмисленп је пдгпварати на нещтп са шиме нисте уппзнати", рекап је Вукпбратпвић.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/332102/Novoj-vladi-ostaje-duplo-veci-minus-u-budzetu

Шта пставља кабинет мирка цветкпвића

Нпвпј влади пстаје дуплп већи минус у буџету
АУТОРКА: Снежана Кривпкапић
Нпви кабинет ће се супшити са руппм у бучету каква се не памти у пвпм веку, здравствпм пред
банкрптпм, судствпм кпје изнпва мпра да се рефпрмище и младим људима шија је диплпма
неупптребљива. У аманет нпвпј влади пстаје јавни дуг пд 14,6 милијарди евра, щтп је гптпвп дуплп вище
негп щтп је затекла претхпдна и у пднпсу на развијенпст екпнпмије, убедљивп највище у регипну.
Са падпм БДП-а у првпм кварталу пд 1,3 пдстп, сад је већ извеснп да ћемп ући у рецесију у другпј
пплпвини гпдине, па ће у таквим, кризним услпвима будући министар финансија и екпнпмије мпрати да
буде прави маг да би истпвременп испеглап маоак у државнпј каси и смаоип нивп дуга земље.
Дпдуще, пвп другп неће бити припритет акп се пбистине најаве претендента на тп местп Млађана
Динкића, да ће држава мпрати да се задужи са пкп три милијарде дплара. Дпбрп би билп да са бар
делпм тпг нпвца министар екпнпмије псмисли план какп да ппкрене привреду јер је сад већ сваки
шетврти грађанин у земљи без ппсла, а све је маое изгледа да ће им ппсап дати нпви ппслпдавац, јер је
у прва шетири месеца забележен пдлив страних инвестиција пд 250 милипна евра.
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Србија 2008.

Србија 2012.

Брутп дпмаћи прпизвпд

32,6 млрд. евра

31,3 млрд. евра*

Раст БДП-а

3,8 %

0,5%*

Бучетски дефицит

-1,7% БДП-а

-7,1% БДП-а**

Јавни дуг

8,8 млрд. евра

14,6 млрд. евра

Стране директне инвестиције

1,8 млрд. евра

-250 млн. евра

Брпј заппслених

2.821.724

2.157.618

Стппа незаппсленпсти

14%

25,5%

Нетп зараде

32.764

40.442

Нетп зараде у еврима

415

348

*прпцена на крају 2012.
**први квартал 2012.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/332179/Stariji-od-45-godina-teze-do-posla

Старији пд 45 гпдина теже дп ппсла
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Старији пд 45 гпдина теже дплазе дп ппсла и шещће дпбијају птказ, иакп гпдине живпта и радни стаж
нису пгранишавајући фактпр за заппщљаваое, сматрају сагпвпрници Таоуга и указују да ппслпдавци,
шестп несвеснп, врще дискриминацију на пснпву гпдина старпсти.
На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое, према најнпвијим распплпживим ппдацима,
налази се 754.967 незаппслених, а пд тпг брпја 275.732 пспбе су старије пд 45 гпдина, пд кпјих је 127.910
жена.
Ппвереница за защтиту равнпправнпсти Невена Петрущић каже да се највећи брпј притужби,
пристиглих тпм телу, пднпси на рад и заппщљаваое, кап и да су медју оима пне кпје се пднпсе на
дискриминацију на пснпву гпдина старпсти.

- Чести су пгласи у кпјима се кап услпв за за засниваое раднпг пднпса или за раднп ангажпваое
предвидјају гпдине старпсти такп щтп се тражи пспба кпја не треба да буде старија пд 35 или 40 гпдина рекла је Петрущићева.
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Приручник за послодавце Она је навела да тп телп нема увид кпликп је заппслених или пних кпји су
Указујући
на
тп
да евентуалнп ппкущали да се јаве на пглас впдилп судске ппступке, али да је
ппслпдавци шестп нису ни ппвереници пристиглп вище пд пет притужби кпје се пднпсе на ту врсту
свесни да закпнпдавац дискриминације.
забраоује
такву
дискриминацију
и
да Указујући да је тп телп ималп притужбе кпје се пднпсе на ппступаое
прпписује
вепма
јасне угледних пргана јавне власти кпји су, такпдје, ппстављали такве услпве,
границе
слпбпде
кпју пна је истакла да тп треба да брине.
ппслпдавац
има
при
заппщљаваоу, Петрущићева - Тп ппказује и да ппслпдавци, ппсебнп приватнци, вепма шестп мисле да
је најавила и да ће тп телп мпгу без икаквих пгранишеоа ппстављати такве услпве - рекла је
израдити прирушник за Петрущићева и дпдала да канцеларија ппверенице у свим тим
ппслпдавце кпји ће им ситуацијама реагује.
пмпгућити да сазнају щта
пище у закпнима, пднпснп Она је истакла да је дужнпст ппвереника да да преппруку и мищљеое, али
када је забраоенп да се и да прати да ли ппслпдавац и даље врщи дискриминацију на пснпву
гпдине старпсти ппстављају гпдина старпсти.
кап услпв.
Указујући на тп да ппслпдавци шестп нису ни свесни да закпнпдавац
забраоује такву дискриминацију и да прпписује вепма јасне границе слпбпде кпју ппслпдавац има при
заппщљаваоу, Петрущићева је најавила и да ће тп телп израдити прирушник за ппслпдавце кпји ће им
пмпгућити да сазнају щта пище у закпнима, пднпснп када је забраоенп да се гпдине старпсти
ппстављају кап услпв.
- Старији пд 45 гпдини су у прптеклпј деценији били највећи губитници транзиције и у већпј мери су
губили ппсап билп збпг саме прирпде ппсла и делатнпсти у кпјима су радили, пппут текстилне,
мащинске и хемијске индустрије у кпјима је тпкпм реструктурираоа и приватизације дпщлп дп гащеоа
великпг брпја ппслпва, билп збпг недпстатка квалификација, знаоа и вещтина кпје захтевају нпве
технплпгије или прганизација рада у приватизпваним предузећима - рекап је ппртпарпл НСЗ Срдјан
Андријанић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pola-privrede-planira-otpustanje-radnika

Ппла привреде планира птпуштаое радника
Дугпви у привреди се и даље нагпмилавају па је такп анкета спрпведена у 712 малих, средоих и
великих предузећа у Србији ппказала да су те фирме 1,12 милијарду евра задуженије негп у јуну 2011.
гпдине, саппщтила је јуше нпве алармирајуће ппдатке Унија ппслпдаваца Србије.
Дугпви су нарасли збпг нпвих кредита и ппзајмица, нагпмилаваоа камата и пенала на старе дугпве,
навеп је УПС ппдатке дпбијене на пснпву свпје редпвне перипдишне анкете, и дпдап да свакп треће
предузеће има дуг кпји је прпсешнп 14 пута већи пд оегпвпг укупнпг пснивашкпг и пбртнпг капитала.
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Чак 12,8 пдстп анкетираних навелп је да размищља п тпме да затвпри свпје предузеће укпликп се
ситуација на тржищту, кап и услпви ппслпваое, не ппправе у наредну гпдину дана.
Прпсешни рпкпви плаћаоа (наплате пптраживаоа) су дпдатнп прпдужени на 134 дана, дпк су у
ппследоу гпдину та предузећа смаоила брпј заппслених 2,4 пдстп.
Анкета је ппказала и да 52,3 пдстп анкетираних сматра да ће у наредну гпдину дана збпг пада прпмета
рпба и услуга бити примпрани на тп да смаое брпј заппслених, дпк свега 13,4 пдстп анктераних сматра
да ће у наредну гпдину дана имати пптребу да заппсли нпве људе.
На питаое щта их највище пптерећује у ппслпваоу, предузећа су пдгпвприла да су тп виспки ппрези и
дппринпси на зараде, пбавеза уплате ПДВ-а унапред, пднпснп пре негп щтп фирме наплате свпје
пптраживаое, велики брпј парафискалних намета и оихпве висина, виспке цене кпмуналних услуга за
привреду, дпдатни трпщкпви на пснпву Закпна п раду, прекпмернп администрираое и бирпкратија и
виспке камате на кредите и ппзајмице.
Привредници су нагласили и да је пптребнп смаоити на минимум брпј државних агенција, брпј
заппслених у државнпј управи и јавнпм сектпру и вищак средстава преусмерити у развпјну банку,
ппвећати субвенције за ппљппривредну прпизвпдоу, прпменити Закпн п тргпвини и Закпн п защтити
пптрпщаша и прилагпдити га реалнпм стаоу тржищта у Србији.
Такпђе, ппжељнп је смаоити брпј бирпкратских прпцедура у кпмуникацији с Ппрескпм управпм,
фпндпвима пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, агенцијама и другим државним институцијама, а ппсебан
акценат ставили су на сузбијаое кпрупције у пбласти дпбијаоа грађевинских дпзвпла.
УПС је, имајући у виду целпкупнп стаое у привреди, навеп да пнп „изискује непдлпжне прпмене
екпнпмске пплитике, растерећеое ппслпваоа и увпђеое реда у наципналну екпнпмију”.
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