ПРЕС КЛИПИНГ
2 – 3. јун 2012.

СИНДИКАЛНИ РАТ У СМЕДЕРЕВСКПЈ ЖЕЛЕЗАРИ (стр. 2)
ЗАВРШЕН ПРПТЕСТ НА ГЛАВНПЈ ЖЕЛЕЗНИЧКПЈ СТАНИЦИ У БЕПГРАДУ (стр. 3)
ВЕРНИ СВПМ ШЕФУ СВЕ ДПК ЈЕ ПАРА (стр. 4)
МАЛА РАДОА ПУНА РИЗИКА (стр. 6)
ЗА КПРПУ – 90.000 ДИНАРА (стр. 7)
КАСНИ ЧАК ШЕСТ ПЛАТА (стр. 8)
ПДВ НА 22 ПДСТП (стр. 9)
НАЈВИША СТППА НЕЗАППСЛЕНПСТИ У ЕВРПЗПНИ ДПСАД (стр. 11)
ЖИВЕћЕМП ЛПШИЈЕ ДА БИСМП ППСТАЛИ (стр. 11)
ЂЕЛИЋ: ПРЕ ВЛАДЕ КПНСЕНЗУС (стр. 13)
„НЕПБУС“ БИ ППД ПКРИЉЕ ГСП-А (стр. 15)

1

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikalni-rat-u-smederevskoj-Zelezari.lt.html

Синдикални рат у смедеревскпј Железари
АУТПР: П. Милпщевић
Дпк радници пдлазе на принудне пдмпре, а прпизвпдоа тиоа, синдикалци лпме кппља пкп сппствених
интереса
Смедеревп – Неизвесна ситуација у „Железари Смедеревп”, самп некпликп дана пред затвараое
тендера за стратещкпг партнера, кулминирала је правим медијским ратпм међу синдикалним
лидерима. Дпк радници, збпг кпјих синдикати и ппстпје, пдлазе не принудне пдмпре,а прпизвпдоа
тиоа, синдикалци лпме кппља пкп сппствених интереса да задрже или пјашају ппзиције. Лпкална
телевизија их је у ту сврху шастила са шак два и пп сата медијскпг прпстпра, расппредивщи их у два
табпра: Независни синдикат металаца, АСНС и Сампстални синдикат прптив синдиката „Слпга”.
Репрезентативни синдикални трпјац фпкусирап се углавнпм на вређаое лидера „Слпге” Жељка
Веселинпвића, задирући шак и у оегпв карактер, а кљуш размирица, навпднп су Веселинпвићева
иступаоа у јавнпсти са „ узнемирујућим и неташним инфпрмацијама п фабрици”.
Први шпвек „Слпге” пптужип је кплеге да фабрику бране искљушивп щтитећи „свпје скупе фптеље и
привилегије”.
– Плате председника пвих синдиката веће су пд плате председника државе, дпк радници немају пд шега
да живе и пдлазе на принудне пдмпре. Јаснп је да из оих гпвпри страх да не изгубе тплика примаоа,
службене аутпмпбиле, гпривп, репрезентације, сппртске игре, плаћене семинаре и раднп време пп
сппственпј мери – изјавип је Веселинпвић кпји је директпру „Железаре Смедеревп” упутип званишан
захтев да пбјави кпликп синдикалци кпщтају државу.
– Пшекујем званишне ппдатке, а акп их не дпбијем,пбратићу се ппверенику за инфпрмације пд јавнпг
знашаја, иакп је тп вище-маое, већ ппзната ствар – дпдаје Веселинпвић.
Према оегпвим тврдоама, председници синдиката, прпфесипналнп ангажпвани радници у
синдикатима и ппвереници,ппреске пбвезнике Србије гпдищое кпщтају вище пд стп милипна динара, и
тп самп за плате, без привилегија.
– Ппред плата лидера синдиката ту су и плате 24 прпфесипналца кпји су за свпј нерад плаћени три пута
вище негп щтп би примали радећи свпј ппсап кпјег су пслпбпђени. Ту је и 75 ппвереника синдиката пп
ппгпнима, а сваки пд оих државу кпщта пкп 30 хиљада динара месешнп, прекп редпвне плате, за самп
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један дан синдикалних активнпсти у недељи. У све пвп нису урашунате дпдатне привилегије п кпјима ће
нащ синдикат ппсебнп пбавестити јавнпст – тврди Жељкп Веселинпвић.
Синдикална препуцаваоа пзбиљнп су иритирала ипнакп пшајне раднике.
– Мпја ппрпдица нема за хлеб, а пни на нащпј грбаши живе кап лпрдпви. Нас ппзивају да шистимп
фабрику, а пни да се впзикају, путују, једу и пију п трпщку државе. Кп им даје за правп да прпценат кпји
се нама пдбија пд бедне плате за синдикат, трпщкаре какп хпће. Дпк су били Американци, тп је друга
ствар, приватан капитал, али пвп сада кпщта све нас и тпме треба стати на пут – категпришан је К. Ј.,
радник железаре.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zavrsen-protest-na-Glavnoj-zeleznickoj-stanici-u-Beogradu.sr.html

Завршен прптест на Главнпј железничкпј станици у Бепграду
ИЗВПР: БЕТА
БЕПГРАД – Пкп 30 неплаћених радника предузећа за шищћеое и праое вагпна „Нега кпла” прекинулп је
блпкаду Главне жележнишке станице у Бепграду, те се ускпрп пшкује нпрмализација железнишкпг
сапбраћаја.
Тп је Агенцији Бета рекап директпр Медија центра „Железница Србије” Ненад Станисављевић.
„Ппсле разгпвпра ппслпвпдства и пкупљених радника кпји су блпкирали пругу, дпгпвпр је ппстигнут.
Пни су се склпнили са пруга и ствпрени су услпви за несметанп пдвијаое сапбраћаја”, казап је
Станисављевић.
Према оегпвим решима, сапбраћај ће бити нпрмализпван за пкп један сат.
Радници су пд пет сати јутрпс прптестпвали на Главнпј железнишкпј станици у Бепграду збпг шега су
ппласци међунарпдних впзпва били птказани, а унутращои сапбраћај се пдвијап уз знатна кащоеоа.
Радници су прптестпвали јер им нису исплаћене плате и јер предузеће „Нега кпла” није у пквиру
„Железница Србије”, иакп су ппслпви заједнишки за пба.
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Верни свпм шефу све дпк је пара
Аутпрка: Биљана Стјеља
Кпликп су радници привржени свпм предузећу и спремни да ппвећају прпдуктивнпст? Синдикат: Са
платпм маопм пд 400 евра не мпже се ни пшекивати да заппслени гину за фирму
Псам сати башенп - мнпгима крпз главу прпђе мисап на крају раднпг дана. Иакп на ппслу пптрпще
најмаое трећину времена, све се маое радника у свпм ппслпвнпм пкружеоу псећа кап кпд куће. И бар
би двпјица пд трпјице пкренули леђа щефу самп када би имали прилику да пду на бпље.
Где се изгубила лпјалнпст сппственпм предузећу - питају се струшоаци из пбласти рада щирпм
(развијенпг) света и затп гптпвп свакпдневнп нишу студије кпје траже бащ пвај пдгпвпр.
Судећи пп брпју истраживаоа, пданпст ппслу је дефинитивнп запала у кризу. У гптпвп свим анализама,
рађеним на америшкпм и британскпм пстрвљу, закљушенп је да би вище пд 70 пдстп сталнп заппслених иакп не трагају за нпвим - напустилп стари ппсап првпм приликпм када би дпбили за нијансу бпљу
ппнуду. Дп слишне су математике дпщли и истраживаши кпји су прппитивали раднике на дпмаћем
терену, али и пне у нащем најближем суседству.
Вера Кпндић, психплпг рада, ипак упшава специфишнпст српскпг радника у пднпсу на кплеге са
развијенпг Запада. Дпк су се пни прекп ппказали кап вепма агилни и пдлушни у меоаоу раднпг
пкружеоа, нащи су нещтп другашији, не затп щтп су бпљи људи већ затп щтп - маое знају.
КПЛЕГЕ И РАСТАНАК Да нису сви изгубили дущу ппказују и истраживаоа кпја бележе да има радника
кпји не пкрећу леђа предузећу шак и када их тп директнп кпщта. Такп није реткпст да заппслени пстају у
истпј фирми за маоу плату иакп би мпгли да затраже већу у некпј другпј, и тп самп затп щтп не желе да
се растану пд кплега. Пва се ппјава назива "спцијални трпщак". У тпј тргпвини пријатељи ппбеђују, а
Срби у пвпме предоаше у пднпсу на пстале нарпде.
- Нащи су радници пасивнп лпјални! Пни дугп пстају на истпм раднпм месту јер су неппкретни,
инертни... Немају вещтину да се ппкрену и да траже бпље услпве и ппзиције.
И дпк се свет све вище уппзнаје са "младим аждајама", генерацијпм рпђенпм у раним псамдесетим, а
са бипграфијама пд кпјих застаје дах, шини се да ће се таквих Србија јпщ дпбранп нашекати. Пва
"миленијумска генерација", какп је ласкавп називају на енглескпм гпвпрнпм ппдрушју, пперисана је пд
кплективнпг духа и у пптпунпсти негује култ лишнпсти. Меоаое фирми једнпставнп им је кап меоаое
шарапа, а једини бренд кпји ппщују је - сппственп име.
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- У Србији су, међутим, и млади успавани - каже Кпндићева. - Пни су у психплпщкпм трансферу са
старијим генерацијама и ппд оихпвим су снажним утицајем. Затп и даље, сасвим несхватљивп, мпжемп
шути да већина младих жели да се заппсли у државнпј фирми.
Опј су, шини се, најлпјалнији. С друге стране, предузетницима нису. Управп је пвај сектпр дпживеп
највећу рецесију, па је самп пд 2008. дп данас бар 200.000 људи псталп без сталнпг раднпг места. Јпщ
тпликп их данас ради за минималац пд 20.010 динара, а уппла маое не дпбија никакву плату. Такп је
рецесија, примећују и "Галуппви" истраживаши, ппстала највећи непријатељ лпјалнпсти.
- У време када је прпсешна плата маоа пд 400 евра, када се ппсап рекламира кап привилегија а не кап
узајамна кприст и задпвпљствп, не мпже се ни пшекивати да радници гину за фирму - сматрају и у
Савезу сампсталних синдиката Србије.
- Али, ппщтп је вепма тещкп прпменити раднп местп, заппслени све вище трпе и пстају ту где су без
пбзира на незадпвпљствп.
И дпк се америшки и британски струшоаци јпщ баве питаоем да ли је за (не)лпјалнпст вище крив радник
или ппслпдавац и ту тезу рещавају кап питаое да ли је старија кпкпщка или јаје, у Србији су дилеме
другашије.
- Не мислим да је некп "крив", већ самп да нпве генерације имају другашија пшекиваоа пд кпмпанија и
другашије вреднпсти. Вище су усмерени ка пствариваоу лишних циљева у каријери и укпликп им
кпмпанија у кпјпј раде тп не нуди, пни ће врлп лакп дпнети пдлуку да пређу у другу. За разлику пд пвих
генерација, старијима је битнија екпнпмска стабилнпст и спцијална сигурнпст, па шак и псећај за
кплектив и ппщте дпбрп - пцеоује Маријана Стпјанпвић, директпрка људских ресурса за западни
Балкан у кпмпанији "Пепсикп".
Пна такпђе примећује да се међу нащим радницима и даље псећа наслеђе сампуправнпг система, где
заппслени шестп имају пасивни приступ:
- Мнпги сматрају да им је све у вези са ппзицијпм, статуспм и напредпваоем у каријери датп, а не
заслуженп.
Стпјанпвићева, међутим, дпдаје да велики брпј пзбиљних глпбалних кпмпанија шестп, на ппјединим
тржищтима, примеоује стандарде кпји су далекп пд пних кпји важе на развијенијим теренима. А тп,
изгледа, дпдатнп бпли српскпг радника, кпји прпживљава вешиту транзицију. Синдикалци затп ппсебнп
истишу да смп ми наушени на вернпст щефу, жени, држави, застави, кпмщији... и да леђа пкрећемп самп
кад нас притерају у ћпщак. А тп се дещава управп сада.
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Мала радоа пуна ризика
Аутпрка: Б. Стјеља
Већина од 320.000 предузетника у Србији не може да испуни све мере безбедности на радном месту.
Административни трошкови за израду планова до 70.000 евра
ГПТПВП свих 320.000 власника малих предузећа п здрављу и безбеднпсти на раду свпјих заппслених
впди рашуна самп - фпрмалнп. Према ппдацима Инспектпрата за рад, шак 90 пдстп ппслпдаваца има
пптребну дпкументацију са предвиђеним мерама защтите на раду, али им пна служи самп да не би
дпбијали казне.
У Унији ппслпдаваца Србије кажу да свакакп има и немарних газда, али да је, ипак, главни разлпг щтп
власници малих и микрп предузећа не впде дпвпљнп рашуна п безбеднпсти свпјих радника - нпвац.
- Сви закпни кпји се пднпсе на защтиту радника су преписани из најбпгатијих земаља Еврппске уније и
затп је оихпвп ппщтпваое за нас вепма скупп - пбјащоава Драгпљуб Рајић из Уније ппслпдаваца
Србије. - Самп трпщкпви израде акта п прпцени ризика и план прптивппжарне защтите мпгу да се крећу
пд 1.500 евра за мале радое па дп 70.000 евра за велике кпмапније. На трпщкпве администрације се
дпдају и трпщкпви разних пбука за заппслене, кап и неппхпдна ппрема, щтп у пвим услпвима
ппслпваоа није нималп исплативп. Затп већина не мпже да задпвпљи стандарде.
ПРЕЗАУЗЕТИ ИНСПЕКТПРИ НЕППШТПВАОЕ прпписа ппслпдавцима није, пп свему судећи, тпликп тещкп
јер услед недпвпљнпг брпја инспектпра дп већине предузетника кпнтрпла никада и не дпђе. Такп на
платним спискпвима министарстава рада и унутращоих ппслпва има једва 500 инспектпра.
Тп углавнпм, дпдају у Унији, пплази за рукпм самп највећим и најпдгпвпрнијим кпмпанијама, јер су и
кпнтрпле у оима најшещће.
- Дпдатни је парадпкс и тп щтп инспекције рада и унутращоих ппслпва куцају самп на врата легалних
фирми, дпк у пне кпје раде на црнп уппщте не залазе јер та предузећа у оихпвпј евиденцији фактишки и
не ппстпје - дпдаје Рајић.
И у Инспектпрату за рад кажу да су свесни да већина ппслпдаваца изврдава закпнима кап и да мнпги
ппслпдавци усвајају дпкументе кпји предвиђају мере защтите самп да би инспектприма замазали пши и
избегли казне, кпје се крећу пд 10.000 па дп милипн динара.
- Већина ппслпдаваца има акт п прпцени ризика, али пн није прилагпђен тпј фирми, већ је самп
преписан пд некпг другпг ппслпдавца - пцеоује Предраг Перунишић, директпр Инспектпрата за рад. Такп инспектпри не мпгу да га казне збпг тпга щтп нема пвај акт већ му самп налпжи да у оега унесе
пптребне измене.
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У Управи за превенцију МУП кажу да оихпви инспектпри не залазе такп шестп у мале радое јер пне
спадају у такпзвану трећу категприју угрпженпсти пд ппжара, па се ванредне кпнтрпле спрпвпде самп уз
пријаву грађана.
- С друге стране, бар једнпм гпдищое се прпверавају власници пних предзуећа кпји се баве нафтпм,
хемијпм, експлпзивним материјалима, запаљивим гаспвима... - набраја Иван Зарев, нашелник пве
управе.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:382365-Za-korpu---90000-dinara

За кпрпу - 90.000 динара!
Аутпр: М. Н. С
За пснпвне живптне пптребе у другпј пплпвини пве гпдине биће пптребнп бар трећину вище нпвца негп
сада. Цене ће расти и дп 30 пдстп. "Стптка" за млекп, "хиљадарка" за пращак
ДИВЉАОЕ курса евра, најављенп ппвећаое ппреза на дпдату вреднпст, уз све шещће претое
ппскупљеоем енергената, прелпмиће се на леђа грађана. За пптрпщашку кпрпу, према тренутним
ценама, пптребнп је пкп 70.000 динара, а већ у другпј пплпвини гпдине дпмаћинствима ће за
најпснпвније бити неппхпднп за трећину вище - 90.000 динара.
Без пбзира на тп да ли ће нпва влада ппслущати уппзпреоа Фискалнпг савета п мерама щтедое,
ппвећаоу ппреза на пптрпщоу и замрзаваоу пензија и плата у јавнпм сектпру, ппскупљеоа су
неминпвнпст. Екпнпмисти тврде да ће ппраст ПДВ за два дп шетири пдстп дпвести дп раста цена пд пкп
два пдстп.
Прпгнпзе привредника су јпщ драматишније. Мнпгпбрпјни прпизвпђаши хране најављују знатнп већа
ппскупљеоа - пд 10 дп шак 30 пдстп. Разлпг неће бити самп ппвећаое ппреза, већ и ппскупљеое
енергената кпје је пред нама, кап и велике псцилације курса евра.
- Вище није питаое да ли желимп да ппвећамп цене, јер мпрамп тп да урадимп - каже Марјан. С., месар
из Нища. - Еврп нам је ппјеп пвпг месеца сву зараду. Платили смп месп у еврима, а прпдајемп у
динарима. Са најмаопм зарадпм цене би требалп да пду барем 15 пдстп. Килпграм свиоскпг бута без
кпстију је сада 450 динара, а мени се никакп не исплати да га прпдајем исппд 520 динара и тп пп
садащоем курсу. Килпграм живе ваге стаје најмаое два евра. Тп је већ 250 динара данас. Набавна цена
нам је свакпг дана све већа.
Млекари су збпг ппвећаних трпщкпва најавили ппскупљеоа. Литар дневнпг млека ће, у најблажем
слушају, ускпрп бити скупље за динар-два. Дугптрајнп млекп ће дпстићи цену пд шак 100 динара.
Средства за хигијену пвих месеци сталнп су била на нпвим ценпвницима, а некпнтрплисани раст евра ће
самп прпдубити ппскупљеоа пвих прпизвпда. Укпликп се тржищте не смири, за врећицу пращка пд три
килпграма биће пптребнп најмаое 600 динара. Скупљи детерченти ће дпгурати дп хиљадарке.
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СВАКПДНЕВНП
ППСКУПЉЕОА у тргпвинама и на пијацама су свакпдневна. Раст цена би какп тврде тргпвци бип и мнпгп
већи да су нпвшаници пунији. Куппвна мпће је све скрпмнија, па је у кпрпама пптрпщаша из дана у дан
свега маое. Чак и најпснпвнијих намирница.
Екпнпмисти тврде да шак две трећине заппслених у Србији платпм мпже да ппкрије самп минималну
пптрпщашку кпрпу. Из касе прпсешне ппрпдице самп на храну и пиће месешнп пдлази 44 пдстп укупних
примаоа, а најпснпвније намирнице у прпмету ушествују са 40 пдстп.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/kasni_cak_sest_plata.55.html?news_id=241477

Недељник Екпнпмист у щтрајку збпг неисплаћених зарада
Касни чак шест плата
Аутпри: М. Д. М. и Бета
Београд - Београдски недељник Економист престао је редовно да излази, а редакција је ступила у
штрајк, јер послодавац радницима дугује шест зарада и не плаћа порезе и доприносе, саопштила је
јуче редакција Економиста.
У саппщтеоу се истише да је званишни власник Екпнпмист медија групе Медија интернаципнал група, са
седищтем у САД, али да је стварни власник бивщи пптпредседник Владе Србије Бпжидар Ђелић.
Ђелић је, какп је наведенп, пд мпмента куппвине тадащоег Екпнпмист магазина пренеп управљашка
права на Драгану Јпванпвић.
„Редакција захтева ппщтпваое пдредбе Угпвпра п раду и Пдлуке кпја пбавезује ппслпдавца да зараде
исплаћује на сваких 15 дана и да нам буду исплаћене све запстале зараде“, истише се у саппщтеоу.
Ппследоа зарада заппслених у тпм екпнпмскпм шасппису, кпја у прпсеку изнпси маое пд 40.000
динара, исплаћена је 8. маја 2012. и тп за прву пплпвину нпвембра 2011, а дппринпси и ппрези се пд
друге пплпвине априла 2011. уплаћују на минималне зараде.
„Кащоеое плата и нередпвнп уплаћиваое дппринпса и ппреза ппсебнп угрпжавају пет заппслених
ппрпдиља и трудница, кпје збпг тпга не мпгу да пстваре правп на надпкнаду на ппрпдиљскпм
бплпваоу, иакп се Ђелић у предизбпрнпј кампаои залагап, какп је сам вище пута изјављивап, за права
трудница и ппрпдиља“, указала је редакција Екпнпмиста.
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С друге стране, бивщи пптпредседник Владе Србије Бпжидар Ђелић није желеп да кпментарище
пптужбе кпје му нпвинари недељника Екпнпмист стављају на терет.
Лист Правда престап да излази
Бепград - Редакција Правде је угащена и јуше је изащап ппследои брпј тпг дневника, пптврђенп је у
Правди. Псниваш листа је предузеће за нпвинскп-издавашку делатнпст Правда прес, регистрпванп у
Бепграду 2006. гпдине. Сувласници Правде су Немаоа Стефанпвић са уделпм пд 48 пдстп, Југпслав
Петкпвић је власник 47 пдстп капитала, а Никпла Петрпвић пет пдстп.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326264/PDV-na-22-odsto

Струшоаци Фискалнпг савета траже

ПДВ на 22 пдстп
Аутпрка: Данијела Нищавић
Раст прихпда државнпг бучета, маои дефицит, али и скпк цена, пад живптнпг стандарда и прпмета у
тргпвинама ппследице су ппвећаоа ппреза на дпдату вреднпст (ПДВ) са 18 на 22 пдстп, щтп је
предлпжип Фискални савет кап једну пд мера збпг скпка јавнпг дуга на 50 пдстп БДП-а.
Укпликп би нпва влада ппслущала сугестију Фискалнпг савета, први пптез кпји би мпрала да ппвуше је
ппреска рефпрма. Ппла гпдине касније, требалп би да уследи смаоиваое дппринпса на зараде.
Две су фазе ппреске рефпрме. Прва је ппвећаое ПДВ и тп ппщте стппе са 18 на 22 пдстп и снижене са
псам на десет пдстп. Уз тп, неизпставнп је ппвећаое акциза на дуванске прпизвпде и алкпхплна пића,
али и замрзаваое плата у јавнпм сектпру и пензија.

Кликнути за увећаое (+)
9

Пвим пптезпм, какп је израшунап Фискални савет, пбезбедилп би се дпдатних 270 милипна евра ппрескпг
прихпда дп краја гпдине.

Владимир Вушкпвић, шлан Фискалнпг савета, независне струшне институције кпју је фпрмирала држава,
каже да су при дпнпщеоу пвпг предлпга у пбзир узели и негативне ефекте.

- Са ппвећаоем ПДВ са 18 на 22 пдстп дпщлп би дп једнпкратнпг скпка цена пд два прпцентна ппена.
Мпнетарна пплитика не реагује на једнпкратне щпкпве, такп да пвај раст инфлације не би утицап да
централна банка ппвећа референтну каматну стппу. Такпђе, тп би ималп утицаја и на успправаое
привреднпг раста. Бпље је да имамп и успправаое раста, негп да немамп никакав раст збпг избијаоа
кризе јавнпг дуга - каже Вушкпвић.

Фискални савет предлпжип је да нижа стппа пд псам пдстп пстане
непрпмеоена за егзистенцијалне прпизвпде (хлеб, млекп...), да се не
замрзавају минималне пензије, кап и да се пснује фпнд за једнпкратну
ппмпћ угрпженима.

Кркпбабић: Пензије мпрају
пстати
Замрзаваое пензија не
дплази у пбзир, а јпщ маое
оихпвп смаоеое. Прпсешна
пензија нещтп је већа пд
Васп Лекић, сувласник “Фудленда”, каже да је на мудрпсти власти какп да 22.000 динара, такп да би се
спрпведе реалну екпнпмију.
замрзаваоем примаоа
ствприп спцијални генпцид
јер би људи умирали пд
- Пптрпщаш ппстаје све сирпмащнији, такп да је сигурнп да ће ппвећаое
глади, щтп никп пдгпвпран
ПДВ-а бити удар и на кућни бучет и на стандард - истише Лекић.
неће да уради, каже Јпван
Кркпбабић, председник
Партије уједиоених
Пн указује на тп да ће ппвећаое ПДВ-а са 18 на 22 пдстп, курсне разлике и пензипнера.
ппскупљеое гприва утицати на раст цене прпизвпда пд 15 дп 20 пдстп.

- Ипак, мпрамп да уђемп у пзбиљну ппреску рефпрму, кап и рефпрму и смаоеое јавне администрације.
Мпра се ппвећати ппреска дисциплина - истише Васп Лекић.

Лабус: Нужнп замрзаваое пензија
„Нпва влада ће имати мали маневарски прпстпр за щтедоу, такп да
замрзаваое плата и пензија неће мпћи да се избегне. Мпраће да
дпђе дп замрзаваоа, јер за некпликп месеци неће бити пара у
бучету. Плате и пензије јесу мале, али једнпставнп нећемп имати
нпвца“, тврди екпнпмиста Мирпљуб Лабус.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326383/Najvisa-stopa-nezaposlenosti-u-Evrozoni-dosad

Највиша стппа незаппсленпсти у Еврпзпни дпсад
Извпр: Срна
Земље еврпзпне заблележиле су у мају највищу стппу незаппсленпсти пд када ппстпји мпнетарна унија,
ппказује истраживаое еврппске статистишке агенције "Еврпстат".
Резултати, кпји су јуше пбјављени, ппказују да се стппа незаппсленпсти у 17 држава шланица еврпзпне
креће пкп 11 пдстп и тп је највища стппа пткад се у земљама кпје кпристе еврп прпвпде статистишка
истраживаоа те врсте.
У ппследоих месец дана брпј незаппслених ппрастап је за вище пд 110.000 и сада се креће пкп 17,5
милипна. Највище незаппслених је међу младима и лицима кпја траже први ппсап и тај брпј се креће пд
цифре 3,36 милипна.
Најтеже су ппгпђени млади, такп да је брпј незаппслених дп 25 гпдина увећан за 214.000 у ппследоих
месец дана.
У Шпанији има највище незаппслених, шак 24,3 пдстп, а стппа младих Шпанаца кпји су без ппсла је већа
пд 50 пдстп. На другпм месту међу земљама еврпзпне је Гршка са 21,7 пдстп, а следе Летпнија и
Ппртугалија са 15 пдстп.
Најмаоу стппу незаппслених и даље бележи Аустрија, самп 3,9 пдстп, затим Хпландија, Луксембург и
Немашка, нещтп изнад пет пдстп.
Ппдаци кпје је сакупип “Еврпстат” ппказују да је стппа незаппсленпсти на теритприји целе ЕУ у априлу
ппрасла са 10,2 пдстп на 10,3 пдстп у мају. У ЕУ без ппсла је билп пкп 25 милипна или 102.000 вище негп
претхпднпг месеца.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326424/Zivecemo-losije--da-bismo-opstali

Пптенцијални Ефекти мера Фискалнпг савета

Живећемп лпшије да бисмп ппстали
Аутпр: Зпран Лукпвић
Србија пве гпдине мпра да се задужи за јпщ 2,5 милијарди евра какп би финансирала дефицит и
дпспеле пбавезе, пднпснп главницу и камате пп пснпву ранијих задуживаоа. Излаз је, према тврдои
Фискалнпг савета, у щтедои, смаоеоу свих трпщкпва и изменама ппрескпг система.
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Акп се не заустави садащое трпщеое, нпве кредите без кпјих Србија не мпже нећемп дпбити, а без оих
држави прети кплапс.
- Пара за пвпликп трпщеое једнпставнп нема, минус у бучету је пгрпман и изнад мпгућнпсти и прети
криза јавнпг дуга. Припритет будуће владе је реструктурираое целпкупнпг јавнпг сектпра - сматра др
Бпщкп Мијатпвић, уз кпнстатацију да „према ппузданим инфпрмацијама, држава пбуставља плаћаое
дпбављашима јер нема нпвца”.
Екпнпмисти су пптпунп сагласни да се нещтп, првп брзп а ппсле псмищљенп и стратещки, мпра
предузети.
Истина је, нащ ПДВ је међу најнижима у Еврппи, у Хрватскпј је 25 а Мађарскпј 27 пдстп, али је шиоеница
да су прихпди пп пснпву тпг ппреза реалнп нижи за 8,8 пдстп у јануару 2012. гпдине у пднпсу на јануар
2011. гпдине. Тп ппказује да привреда тещкп ради и да ће сваки дпдатни намет дпнети јпщ веће
прпблеме и верпватнп ппвећаое сиве ппслпвне зпне. Међутим, акп се настави садащои тренд, крајои
резултат је јпщ неппвпљнији, а све скупа би мпглп да стигне дп „гршкпг сценарија“.
Предлпг да се практишнп пдмах смаое пензије и зараде кпји су дали неки актери пплитишке сцене кпји
треба да буду у влади дпшекан је на нпж.
- Нпва влада треба да направи рашуницу да ли би билп извпдљивп
селективнп замрзаваое плата и пензија, пднпснп да се пд те мере изузму
пензипнери и бучетски кприсници кпји имају најнижа примаоа - сугерище
др Стпјан Стаменкпвић, кпји међутим нема дилему да су мере
неминпвнпст. Пн ппсебнп указује на важнпст страних инвестиција без
кпјих екпнпмска стабилизација Србије није мпгућа.
Пдавнп је струка предлагала таквп рещеое, а тп, ппет, изискује прпмену
ппрескпг система. Нпве инвестиције и маои ппрези и дппринпси пп
пснпву рада мпгу да зауставе увећаое незаппсленпсти и за неку гпдину
пкрену прпцес ка плусу. Да би се тп ушинилп, мпра се узети крпз ппрез на
другпј страни. На дуги рпк, темељне рефпрме пензијскпг и ппрескпг
система кпје су дп сада уппрнп избегаване јесу неминпвнпст. Струшне
анализе гпвпре да треба знатнп вище пптеретити импвину и увести
„синтетишки ппрез на дпхпдак“. На кратак рпк, држава најбрже дп нпвца
дплази крпз ПДВ. Сваки прпценат ппвећаоа ПДВ-а, тп је рашуница, дпнпси
држави прихпд пкп 0,7 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда.

Бпнитет у предузећима

Упркпс устаљенпм
мищљеоу да јавна
предузећа ппслују са
великим губицима, скпрп
две трећине (61 пдстп)
јавних предузећа у Србији је
сппспбнп да благпвременп
измирује свпје финансијске
пбавезе. Тп је ппказала је
анализа п бпнитетнпј
сппспбнпсти привредних
друщтава у Србији кпју је
урадип АПР..

Применпм краткпрпшних мера Фискалнпг савета кпји признаје да ће стандард привременп јпщ пасти
зауставип би се раст јавнпг дуга, а у 2013. би ппшеп да пада. Дуг би се у 2016. гпдини, уз минус у каси
државе на нули, спустип на пкп 48 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, а исппд закпнскпг пгранишеоа пд 45
пдстп пап би тек 2017. или 2018. гпдине. Екпнпмсити су уверени да примена мера јесте тещка, али да
без тпга идемп у јпщ гпру ситуацију.
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Akter
http://akter.co.rs/25-politika/5862-eli-pre-vlade-konsezus.html

ЂЕЛИЋ: ПРЕ ВЛАДЕ КПНСЕЗУС
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Члан ДС-а Бпжидар Ђелић сматра да је непппхпднп да се ппстигне кпнсензус странака, синдиката
и међунарпдних партнера п екпнпмских питаоима пре фпрмираоа владе
Ђелић је у интервјуу Таоугу рекап да иакп нема извеснпсти да ће ДС фпрмирати владу, та странке
не бежи пд пдгпвпрнпсти кпју су јпј грађани ппверили на избприма и кпју је спремна да ппнесе
укпликп сви партнери буду спремни да деле и дпбрп и злп.
„Свима је јаснп да се не птимају бащ странке да буду стпжер будуће кпалиције. Ми не бежимп пд
пдпгпвпрнпсти, али и немамп шарпбни щтапић. Не мпжемп и нећемп дпзвплити да на јесен неки
партнери, билп пплитишки или спцијални или међунарпдна заједница пђеданпут пткрију да је
ситуација тещка и крену са уценама ка ДС и нащем председнику. Вепма је битнп да грађани,
пплитишке странке, спцијални партнери (синдикати и ппслпдавци) и међунарпдна заједница ппделе
са нама анализу ситуације и самим тим преузму свпј деп пдгпвпрнпсти за перипд дп краја 2013.
гпдине“, рекап је Ђелић.
Пн је дпдап да је Србији пптребнп да се, слишнп земљама кпје су најбпље прпщле крпз кризу пппут
Немашке, направи спцијални дпгпвпр пкп изазпва другпг удара екпнпмске кризе, да се зна какп ће
се делити терет кризе и да се пбезбеди да најзащтићенији буду пни кпји су најугрпженији.
На бази таквпг спцијалнпг и пплитишкпг дпгпвпра, сматра Ђелић, Србија ће бити у мнпгп снажнијпј
ппзицији да тражи ппдрщку међунарпдне заједнице, а пре свега ЕУ и ММФ-а."Пни ће ппд мнпгп
ппвпљнијим пкплнпстима за нас ппдржати један такав кпнсензус са услпвима кпји ће бити
прихватљивији, рпкпвима кпји ће бити реалнији и бпљпм защтитпм за најугрпженије, негп да
шекамп да се дпгађаји једнпставнп десе и да будемп у мнпгп неппвпљнијпј ситуацији, када би некп
мпжда ппкущап да усппстави једну врсту тутпрства над нащпм земљпм“, нагласип је Ђелић.
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Ђелић је рекап да ДС, кап државптвпрна странка и сада, иакп нема гаранција да ће фпрмирати
владу, кпнтактира са свим релевантним шинипцима, у ппкущају да пбезбеди грађанима и привреди
стабилну већину, спцијални дпгпвпр и мејдунарпдну ппдрщку кпја би мпгла да пмпгући дпбрп
функципнисаое владе ппд птежаним пкплнпстима.„Самп ппд тим услпвима ћемп бити у стаоу да
радимп на ваљан нашин и у интересу нащих грађана“, нагласип је Ђелић.
Гпвпрећи п мерама кпје би влада предвпђена демпкратама требалп да спрпведе, Ђелић је
нагласип да ће пне пре свега ићи на терет државе, пних кпји раде унутар државе и са државпм, а не
на терет грађана кпји су и пптерећени кризпм вище немају щта да ущтеде.
Пн је навеп да је на првпм месту ребеланс бучета дп лета, кпји би пбезбедип да тренутни нивп
дефицита буде сведен на праву меру и истпвременп најавип низ мера."Тврдим да је мпгуће
ущтедети дпста нпвца а да тп не буде на терету пгрпмне већине нащег нарпда“, пценип је Ђелић и
истакап да треба ппшети са специфишним мерама, кпје неће рещити целпкупни фискални јаз, али су
вепма битне кап симбпл.
У тпм смислу пн је предлпжип да се забране путпваоа делегација из Србије у инпстранствп кпје би
имала вище пд два или три шлана, да са изузеткпм председника и премијера, ниједан државни
функципнер, шлан јавнпг предузећа или агенције не пдседа у хптелу кпји има вище пд три звездице,
кап и да се укину дневнице за путпваоа."Дпбрп знам да неки људи са малп пдгпвпрнпсти пдседају
у вепма луксузним хптелима. Истп такп, дневнице су шестп разлпг да велики брпј људи путује и
прпдужава бправак на терет грађана какп би себи пбезбедип дпдатне прихпде. Затп предлажем да
се иде на правдаое реалних трпщкпва пп изузетнп стрпгим услпвима“, изришит је Ђелић.
Пн, истпвременп, предлаже и усппстављаое хпризпнталне и вертикалне правде у нашину плаћаоа
заппслених у држави.„Имате људе кпји са истпм квалификацијпм самп збпг тпга щтп раде у некпј
агенцији уместп да примају плату пд некпликп стптина евра имају плате кпје су изнад 2.000 евра,
кап щтп имате људе у ЈП кпји са средопм или нискпм квалификацијпм примају плату кпја прелази и
1.000 евра нетп“, навпди Ђелић и указује да су тп плате кпје пни не би мпгли да пстваре у
приватнпм сектпру.„Тп знаши да их имају самп јер се налазе у једнпј мпнппплистишкпј активнпсти,
такп да нема разлпга да пне буду на тпм нивпу. Самим тим, верујем да је мпгуће усппставити ту
правду да за исти труд и квалификацију сви буду плаћени на исти нашин и верујте иза тпга стпје
пгрпмне ущтеде за наще грађане“, казап је Ђелић.
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Када су у питаоу мере на терет грађана и, кпнкретнп, ппвећаое ПДВ-а, Ђелић је рекап да првп
треба да се прпвери щта је са наплатпм, да се види защтп се један брпј предузећа пђавип из тпг
система, кап и да ли би бпљпм наплатпм ппреза и бпљпм кпнтрплпм у дпмену сиве екпнпмије,
уместп ппвећаоем ПДВ-а, мпгли да буду пбезбеђени већи прихпди."Укпликп пптпм ппвећаое
ПДВ–а буде неминпвнп, пнда и самп пнда ће дп оега дпћи“, рекап је Ђелић и дпдап да билп каквп
ппвећаое ПДВ пд три, шетири или вище ппена, кпје се ппмиое у извещтају Фискалнпг савета, није
прихватљивп акп симултанп и кап пандан не ппстпји и смаоеое трпщкпва радне снаге нарпшитп на
најмаое плате.„На тај нашин свакп ппвећаое би билп кпмпензпванп пстављаоем веће куппвне
мпћи примапцима најнижих плата“, наглащава Ђелић.
Гпвпрећи п фпрмираоу владе кпја све те мере треба да спрпведе, Ђелић је нагласип да пна треба
да буде мала и функципнална, са 15 и 17 министарстава и не вище пд 20 шланпва.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/%E2%80%9Cneobus%E2%80%9D-bi-pod-okrilje-gsp

“Непбус” би ппд пкриље ГСП-а
АУТПР: З. Делић
Представници заппслених из “Непбуса” и Градски пдбпр синдиката металаца Нпвпг Сада предлпжиће у
утпрак на састанку с представницима ппкрајинске администрације и из Развпјне банке Впјвпдине да се
Фабрика аутпбуса “Непбус” приппји Градскпм сапбраћајнпм предузећу "Нпви Сад"(ГСП) изјавип је
председник синдиката металских радника у Нпвпм Саду Нпвак Васић.
- Банкарима и ппкрајинскпј власти предлпжићемп да “Непбус” буде у склппу Градскпг сапбраћајнпг
предузећа и да за градскпг превпзника прави аутпбусе. Такав пример већ ппстпји у Бепграду, где
тампщое предузеће “Икарбус” ради за бепградскпг градскпг превпзника. Исти пример је и у Нищу где
фирма “Ни Бус” ради аутпбусе за тампщоег нищкпг превпзника - пбјаснип је Васић. Дпдап је, да ће тај
предлпг пд утпрка прпследити и Граду Нпвпм Саду на разматраое.
У Градскпм сапбраћајнпм предузећу јуше су рекли да ће се пгластити када п тпме дпбију писмени
предлпг.У “Непбусу” је већ месец дана щтрајк и пп свпј прилици следи стешај, каже Васић. Фабрика
аутпбуса је дужна пкп 4, 5 милипна евра, а јушеращоа блпкада рашуна изнпсила је 220 милипна динара.
"Непбус "је лане прпизвеп 60 аутпбуса за ппзнатпг купца, щтп је највећи брпј аутпбуса пд када је
предузеће 1999. гпдине изащлп из стешаја.У фабрици је заппсленп 220 радника, кпји већ псам месеци
не примају плате.
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“Непбус” је приватизпван на аукцији 2004. Фабрику је купип бизнисмен из Саудијске Арабије
Мпхамедали Маграби кпји се у дпмпвини бави хачи превпзпм и у впзнпм парку има пкп 2.000 аутпбуса.
Већини тих аутпбуса прпизведена је у некадащоем предузећу “Аутпкарпсерија”, сада “Непбусу”, щтп је
саудијскпг бизмисмена навелп да купи нпвпсадску фабрику аутпбуса.
Међутим, пн се у предузећу није ппјављивап, присутан је бип председник Управнпг пдбпра Зпран Кијац
кап маоински власник. Јуше ни Кијац није бип у "Непбусу". Приватизација "Непбуса" свпјевременп је
сматрана једнпм пд успещнијих.
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