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Пптрпщашку кпрпу не мере прихпди
АУТПРИ: М. Н. С. - С. Б.
Прпсешне зараде и стандард житеља некпг места не утишу мнпгп на фпрмираое цена пснпвних
живптних намирница. Ужишани, кпји нису при врху пп зарадама, пп ценама свакакп јесу
ГРАЂАНИ Мерпщине примају у прпсеку три пута маоу плату пд житеља Лајкпвца, али на пијаци и у
радоама храну не плаћају три пута маое. Када се укрсте статистике, реклп би се да су у најбпљем
пплпжају заппслени у пвпм месту крај Лазаревца и Кпстплцу. Примају највеће прпсешне зараде пд пкп
67.000 динара, а пснпвне намирнице плаћају шестп маое негп мещтани у градпвима са скрпмнијим
платама.
Јунеће месп, каже статистика, најскупље је у Ужицу. Тамп килпграм кпщта 590 динара. Прпсешна плата у
пвпм граду, међутим, нижа је пд републишке средине. Изнпси 37.223 динара. Најјефтинију јунетину
купују Зајешарци и Зреоанинци - 429 динара. А прпсек им је свега пкп 1.000 динара маои негп у Ужицу.
Ужишани, нису при врху пп зарадама, пп ценама свакакп јесу. Пни најскупље плаћају и пилетину - 300
динара пп килпграму. Пилеће месп најјефтиније је у Крагујевцу - 211 динара, а оихпва прпсешна плата је
пкп 500 динара маоа негп у Ужицу.
- Плата ми је 27.000 динара, а цене су кап у Бепграду - жали се Милена П. из Враоа. - Јунетину, и тп са
кпстима, не мпжещ да нађещ исппд 500 динара, а нищта није јефтинија ни свиоетина. Срећа је щтп је
пијаца ипак јефтинија негп у великим градпвима. Има сељака кпји не прпизвпде мнпгп. Кад не иде
прпдаја, спущтају цену да би извукли билп щта.

Да се тргпвци не управљају мнпгп стандардпм, ппказује и пример Мерпщине. Тп је местп на сампм дну
лествице пп примаоима - прпсешна плата у марту је била 21.386 динара. Килпграм јунеће рпзбратне
кпщта 490 динара. Скпрп истп кпликп и у Субптици, кпја има прпсек пд 36.164 динара. Маое пд оих
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плаћају житељи Кпстплца, кпји су међу најплаћенијима. Килпграм пвпг меса купују пп цени пд 440
динара. Акп је за утеху, грађани Мерпщине мпгли би ппвпљније негп већина да дпђу дп телећих
кптлета. Килпграм је тамп 600 динара. Најскупља је телетина у Сремскпј Митрпвици и Крагујевцу дпстиже гптпвп 800 динара. Плате су им далекп пд максимума - пкп 37.000 динара.
ПИЈАЦА У КОРАК СА СТАНДАРДОМ
ПИЈАЦА нещтп вище прати стандард купаца. Цене ппврћа најппвпљније су у Нищу. Највеће су у Бепграду
и Шапцу. Нищлије крпмпир плаћају 20 динара пп килпграму, а Бепграђани и Шапшани пкп 50 динара.
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Правимп све маое рпбе
АУТПР: Д. И. КРАСИЋ
Индустријска прпизвпдоа ппсустаје: у првпм трпмесешју пве гпдине забележила је пад за гптпвп щест
пдстп у пднпсу на прпщлпгпдищои перипд. Рударствп јединп бележи раст
У СРБИЈИ се гпдищое прпизведе 244.528 тпна сира, 10.900 тпна сладпледа, али и 184.184 тпне хлеба
свежег пецива и кплаша. Пвдащое щећеране су лане прпизвеле 463.103 тпне рафинисанпг щећера, дпк
је у целпј земљи прерађенп 22.124 тпне шаја и кафе. Прпизведенп је 226.080 хектплитара вина, а
исплетенп и исхекланп вище пд 226 милипна пари шарапа. Прпизвпдоа сирпвпг гвпжђа, шелика и
ферплегура премащује 5,6 милипна тпна, дпк бакра дпстиже свега 124.217 тпна.
У нащпј земљи гпдищое се прпизведе рпбе и услуга у вреднпсти пд близу 1.900 милијарди динара.
Тпликп изнпси лаоски брутп дпмаћи прпизвпд, гледан крпз такпзване сталне цене. У прва три месеца
пве гпдине, БДП је пап за 1,3 пдстп. Србија све маое прпизвпди, па је индустријска прпизвпдоа у првпм
трпмесешју пве гпдине забележила пад за гптпвп щест пдстп у пднпсу на исти перипд лане.
Највећи утицај на пад индустријске прпизвпдое у марту 2012, у пднпсу на март 2011, имале су:
прпизвпдоа пснпвних метала, електришне енергије, деривата нафте, хемикалија и хемијских прпизвпда
и прпизвпдоа мптпрних впзила и прикплица.
Према званишнпј статистици, ппсматранп пп сектприма, у марту 2012, у пднпсу на исти месец претхпдне
гпдине, сектпр снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм и климатизација забележип је пад пд
13,4 пдстп, прерађивашка индустрија пд 0,8 прпцената, дпк је рударствп забележилп раст пд 3,2 пдстп.
МИКСЕРИ И БИЦИКЛИ
Србија је лане прпизвела 20.158 тпна електришних апарата за дпмаћинствп, али свега 11 кпмада
канцеларијских мащина и ппреме. Кпд прављеоа рашунара званишнп стпјимп малп бпље, па је лане
прпизведенп 42.833 кпмпјутера и периферне ппреме. Лане је у Србији направљенп свега 11.120
мптпрних впзила, а щестпструкп вище бицикала - 66.434 кпмада.
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Рекпрдна незаппсленпст у еврпзпни кап 1997.
Према извештајима агенција
Брисел – Стппа незаппсленпсти је у седамнаестпшланпј еврпзпни у марту ппрасла на 10,9 пдстп, шиме је
изједнашен рекпрд из априла 1997, ппказали су данас званишни ппдаци.
У саппщтеоу Агенције за статистику Еврппске уније Еврпстата, навпди се да је у марту у зпни евра ппсап
тражилп 17,37 милипна људи или 169.000 вище негп у фебруару, пренела је француска нпвинска
агенција АФП.
У пднпсу на претхпдни месец, стппа незаппсленпсти је у марту ппрасла за 0,1 пдстп, саппщтип је
Еврпстат.
Шпанија, кпја настпји да пдагна стрепое на финансијскпм тржищту да ће јпј збпг презадуженпсти бити
пптребна међунарпдна ппмпћ, имала је у марту највищу незаппсленпст међу шланицама зпне евра – пд
24,1 пдстп.
На другпм месту је Гршка, кпја је у два маха пд маја 2010. дпбила међунарпдну ппмпћ, са стпппм
незаппсленпсти пд 21,7 пдстп из јануара, щтп су ппследои распплпживи ппдаци за ту земљу.
Кап ппказатељ екпнпмске ппдељенпсти севера и југа Еврппе, најнижу стппу незаппсленпсти у еврпзпни
су у марту имале Аустрија (шетири пдстп), Хпландија (пет) и Луксембург (5,2 пдстп).
Ппдаци за шитаву Еврппску унију, кпја има 27 шланица, ппказују да је стппа незаппсленпсти у марту
стагнирала на 10,2 пдстп, саппщтип је Еврпстат.
Истпвременп, стппа незаппсленпсти у највећпј еврппскпј привреди, Немашкпј, пала је у априлу на седам
пдстп са 7,2 пдстп из марта, захваљујући упбишајенпм ппвећаоу заппщљаваоа у прплеће, саппщтип је
јуше тампщои завпд за статистику.
Ппзитиван тренд на тржищту рада се наставља, изјавип је директпр немашкпг завпда за статистику
Франк Вајзе и дпдап: „Раст немашке привреде је благп ппсустап прекп зиме, али та тренутна слабпст не
утише у већпј мери на тржищте рада”.
Немашка привреда је у ппследоем кварталу 2011. забележила негативан раст пд минус 0,2 пдстп, а
најнпвији ппдаци п индустријскпј прпизвпдои и ппручбинама указују да у првпм кварталу не треба
пшекивати знашајнији ппправак, рекап је Вајзе.
Ипак, дугпрпшнији ппказатељи навпде на закљушак да би дп краја гпдине раст немашке привреде мпгап
да се убрза, истакап је пн.
Немашка има шетврту (ппсле САД и Кине Јапана) пп велишини привреду у свету, меренп нпминалним
укупним дпмаћим прпизвпдпм (БДП), кпји је у 2011. прпцеоен на прекп три билипна дплара, дпк је пп
станпвнику прпсешан БДП изнпсип 37.896 дплара.
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Немашка је други највећи извпзник у свету (ппсле Кине) и трећи пп велишини увпзник (ппсле САД и
Кине).
Инаше, Синдикат немашких металских радника ИГ Метал ппзвап је јуше хиљаде свпјих шланпва да ступе у
двпдневни щтрајк, захтевајући бпље плате.
Синдикат ИГ Метал саппщтип је да је пкп 800 радника у аутпмпбилскпј фабрици „Дајмлер АГ” у
Диселдпрфу ппшелп јуше щтрајк, а да се пшекује да ће други следити оихпв пример.
пбјављенп: 03.05.2012.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/resenje_ili_radikalizacija_protesta_.4.html?news_id=239381

Настављају се преговори запослених у Центру за стрна жита и Министарства просвете

Рещеое или радикализација прптеста
АУТПР: З. Р.
Крагујевац - У згради Шумадијскпг пкруга у Крагујевцу, кпју ппбуоени радници Центра за стрна жита пд
средине прпщле недеље држе у данпнпћнпј блпкади, данас у ппдне требалп би да ппшну прегпвпри п
рещаваоу статуса и финансијскп-ппслпвне агпније те истраживашке устанпве.
Какп нащ лист сазнаје, у данащоим прегпвприма ушествпваће представници министарстава прпсвете и
ппљппривреде, кап и градпнашелник Крагујевца Верпљуб Стеванпвић.
- Пшекујем да ће представници министарстава дати сагласнпст за нашелнп ппстигнути дпгпвпр према
кпме би град требалп да преузме власнищтвп над Центрпм, а да држава, исплатпм дуга пд неких
десетак милипна динара, пмпгући деблпкаду рашуна. Укпликп се, међутим, и данас пкп тпга не
дпгпвпримп, дпдатнп ћемп радикализпвати прптест - каже за данас председник Синдиката у Центру
Благпје Кпвашевић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ako-ne-ispliva-proizvodnja-potonuce-srbija

Акп не исплива прпизвпдоа, пптпнуће Србија
Брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) у Србији у првпм кварталу 2012. гпдине бип је реалнп маои за 1,3
пдстп негп у истпм перипду прпщле гпдине, саппщтип је Републишки завпд за статистику. Инаше,
државним бучетпм за 2012. гпдину предвиђен је раст БДП-а пд 1,5 пдстп, а ппследоа прпцена
Нарпдне банке Србије је да ће раст БДП-а бити 0,5 пдстп.
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Пщтар пад БДП-а у прва три месеца пве гпдине верпватнп је дпбрим делпм ппследица енергетске кризе
када је услед великих хладнпћа, Влада ппзвала предузећа да престану са прпизвпдопм какп не би
дпщлп дп рестрикција струје. Ипак и без пбзира на тп, пптпунп је јаснп да српска екпнпмије пве гпдине
неће бити у стаоу да дпсегне Владину прпјекцију п и пнакп скрпмнпм расту пд 1,5 пдстп.
Екпнпмисти кажу да ће бити дпбрп укпликп раста привредних активнпсти уппщте и буде, пднпснп
укпликп привреда успе да „пдржи главу изнад впде”, щтп би знашилп да смп успели да избегнемп
рецесију на гпдищоем нивпу. Тп неће бити нималп лакп, ппщтп смп у рецесију већ ущли, с пбзирпм да
је БДП већ два квартала у минусу.
Нещтп пптимистишнију прпгнпзу п кретаоима привреде у Србији дап је Међунарпдни мпнетарни фпнд
кпји је пре некпликп дана у свпм пплугпдищоем извещтају п стаоу у светскпј екпнпмији навеп да ће
Србија у пвпј гпдини пстварити привредни раст пд 0,5 пдстп, дпк ће у 2013. пн убрзати на три пдстп.
ММФ прпгнпзира да ћемп пве гпдине имати стппу инфлације пд 4,1 пдстп, дпк би у следећпј цене
требалп да расту 4,3 пдстп.
Екпнпмисти навпде да „би билп дпбрп„ укпликп Србија успе у пвпј гпдини да пствари билп какав
привредни раст, али и да судећи према дпсадащоим екпнпмским ппказатељима тп бити тещкп
пстваривп. Екпнпмиста Љубпмир Мачар каже да би бип вепма задпвпљан акп би се пбистинилп тих 0,5
пдстп.
- Не изгледа да ће бити ни ппла прпцента и биће дпбрп акп пстане на истпм нивпу кап претхпдне
гпдине, јер су сви трендпви неппвпљни и изгледа да ће се такп и наставити - каже Мачар. Пн навпди да
је мпгуће да је ММФ прпјектпвап раст пд три пдстп у 2013. збпг пве текуће ниске стппе и збпг претхпдне
стппе кпја је била 1,6 пдстп у 2011. гпдини. Дакле, указује, нивп раста је низак па би тп шистп
аритметишки мпглп да дппринесе да стппа у нареднпј гпдини буде већа негп щтп би се пшекивалп.
Прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду Љубпдраг Савић је указап да је ппследоих некпликп
гпдина, пткакп је ппшела светска екпнпмска криза, ММФ вище пута меоап унапред дате прпгнпзе,
некад ппвећавајући, али шещће снижавајући стппе раста брутп дпмаћег прпизвпда и других индикатпра.
Према оегпвпј пцени, прпгнпза раста БДП-а пд 0,5 пдстп за Србију у пвпј гпдини није реална јер није
мпгуће пшекивати да се деси „пзбиљнија прпизвпдоа” у Железари Смедеревп, кпја је била и знашајан и
прпизвпђаш и знашајан извпзник.
Прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду Драган Ђуришин пценип је да прпјекције ММФ-а гпвпре да
је та међунарпдна финансијска институција „маое рестриктивна када су у питаоу развпјне мпгућнпсти
привреде Србије негп дпмаћи макрпекпнпмисти„. Раст пд 0,5 пдстп у 2012. гпдини знашип би да је
Србија избегла рецесију, а три пдстп, щтп је сплидна стппа раста у 2013. гпдини, мпгу да знаше да је
Србија кренула путаопм ппправка привреде, навеп је.
В. Чвпркпв

Тещкп без ММФ-а
Пцену неких угледних међунарпдних екпнпмиста, али и ппјединих српских пплитишара, да је у перипду
екпнпмске кризе сарадоа са Међунарпдним мпнетарним фпндпм врлп прпблематишна, па шак и
„фатална”, не дели већина дпмаћих екпнпмских функципнера и експерата. Гувернер Нарпдне банке
Србије Дејан Шпщкић, али и већина других дпмаћих експерата, сматрају, наиме, да Србија ни убудуће
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неће мпћи без сарадое са ММФ. Шпщкић и оегпви истпмищљеници истишу да је један пд првих
задатака нпве владе пбнпва прегпвпра са Фпндпм, у циљу прпдужетка јесенас ппстигнутпг аранжмана
из предпстрпжнпсти са тпм међунарпднпм финансијскпм институцијпм.

http://www.pravda.rs/2012/05/02/tadic-drzava-da-zastiti-radnike/

Тадић: Држава да защтити раднике
ФРУШКА ГОРА / СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - Синдикати и представници држава имају важну улпгу
ппсебнп када се впди бпрба за радна места. Држава треба да защтити права радника, рекап је Бприс
Тадић, кандидат за председника Србије испред кпалиције „Избпр за бпљи живпт“.
- Празник рада мнпги у свету славе, мнпги и прптестују, бащ кап щтп су и у Чикагу 4. маја 1886. биле
демпнстрације. Ппсле тпга свет рада и капитала били су у врлп тещким пднпсима и дп данас ти пднпси
нису хармпнизпвани и уређени на нашин кпји задпвпљава све стране – рекап је Тадић приликпм
пбиласка Наципналнпг парка „Фрущка гпра“.
Важна улога синдиката
Тадић у Наципналнпм парку разгпварап с грађанима и најавип да се планирају нпве инвестиције и
градоа кпји треба да сашувају амбијент Фрущке гпре и дају неке нпве садржаје. Тадић је изразип
задпвпљствп щтп се кпмплекс Наципналнпг парка „Фрущка гпра“ шува на брижан нашин и щтп се живпт у
оему пплемеоује сваки дан, а не самп на првпмајски уранак.
- Битнп је да ушинимп све да защтитимп права пних кпји раде. Синдикати имају ппсебнп важну улпгу,
кап и представници државе, ппсебнп када је раднп местп ппсталп такп тещкп дпстижнп свуда у свету –
пценип је Тадић.
Не чекати на државу
Тадић је тпкпм јушеращоег дана, у пквиру избпрне кампаое, ппсетип и Сремске Карлпвце и тпм
приликпм истакап да је мпгуће преусмерити пбразпваое у пне сектпре кпји пружају щансу за радна
места, а не шекати да држава рещи прпблем свакпг ппјединца.
- Мпгуће је преусмеравати пбразпваое у пним правцима кпја нуде радна места, а не шекати да вам
држава рещи сваки прпблем. Не ппстпји држава на свету кпја мпже да рещи сваки ппјединашни
прпблем, да задпвпљи ппјединашне афинитете или интересе. Затп грађани треба да ушине свпј деп
ппсла, а држава да ствара щтп бпље мпгућнпсти за пбразпваое и за радна места – нагласип је Тадић.
Екипа „Правде“
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http://www.pravda.rs/2012/05/02/dosta-nam-je-protesta-prethodnih-meseci/

Дпста нам је прптеста претхпдних месеци
АУТПР: Б.М.
КРАГУЈЕВАЦ – Крагујевашки радници нису јуше пбележели 1. мај, шак ни прптестнпм щетопм, јер
кажу, дпста им је прптеста претхпдних месеци.
- У свету се 1. мај пбележава прптестима, а ми и у Крагујевцу и у Србији прптесте имамп свакпг дана.
Радници Центра за стрна жита већ щести дан прптестују, пни су заузели шак и зграду Шумадијскпг
пкруга, тражећи да им држава рещи нагпмилане прпблеме, а самп пре некпликп дана щтрајк су
прекинули радници „Ратка Митрпвића“ у шијем је предузећу уведен стешај па су пстали без ппсла – каже
Југпслав Ристић, председник Градскпг већа Сампсталних синдиката Крагујевца.
Пн истише да су се власт и пппзиција тек пред избпре сетили да је билп криминалних радои при
приватизацији предузећа, и да пвп време није ни за каквп пбележаваое, нити за прпславе.
Већина Крагујевшана пбележила је 1. мај у кругу ппрпдице или на излетищтима у сппственпј режији,
забринута щта их шека већ наредних дана и месеци.

http://www.pravda.rs/2012/05/02/strajkuju-radnici-neobusa/

Штрајкују радници „Непбуса“
НОВИ САД – Радници нпвпсадске фабрике аутпбуса „Непбус“ ступили су у генерални щтрајк у кругу
фабрике, јер плате нису дпбили щест месеци, а пд јула прпщле гпдину нису им уплаћени дппринпси
за стаж и здравственп псигураое. Већински власник фирме, са 70 пдстп акција је бизнисмен
Мпхамедали Маграби из Саудијске Арабије, а маоински Зпран Кијац из Бепграда, кпји је и
председник Управнпг пдбпра.
- Разгпварали смп бар двадесет пута са Кијцем п нащим прпблемима, али пн каже да је све у рукама
већинскпг власника, кпји се нама ниједнпм није пбратип за пвих псам гпдина пткада је ппстап власник
фирме – рекап је Милан Шущтум, председник синдикалне прганизације у „Непбусу“.
Принудни одмори
Пн навпди да су прпщле гпдине склппили 60 аутпбуса, а да је гпдищоа прпизвпдоа сасвим дпвпљна да
фирма са пкп 200 радника има редпвне плате и нпрмалнп ппслује
- Сада је на принудним пдмприма стп радника, дпк истп тпликп щтрајкује у кругу фабрике. Свесни смп
тещкпћа збпг нагпмиланих дугпваоа, а највећи ппверилац је Развпјна банка Впјвпдине – каже Шещтум.
Уложио преко 1,5 милиона евра
„Непбус“ је 2004. гпдине купип Мпхамедали, и тп сасвим слушајнп. Наиме, Саудијац, за кпга се тврди да
је щеик, дпщап је у Србију да купи аутпбусе за свпју кпмпанију, а када је сазнап да се прпдаје фабрика
аутпбуса, пдлушип је да купи целп предузеће. Пва приватизација је дугп пцеоивана кап једна пд
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најуспещнијих у Впјвпдини. У изградоу фабришке хале и савремену ппрему власник је улпжип прекп 1,5
милипна евра, а „Непбус“ је пд 2006. гпдине ппстап званишни прпизвпђаш карпсије „Вплва“ за
југпистпшну Еврппу.
- Дп прпблема је дпщлп затп щтп је већински власник дугпве репрпграмирап, а сада су пни дпщли на
наплату. Рашун нам је блпкиран и затп не мпжемп да преузмемп нпве ппслпве -изјавип је Саща Цпнић,
заменик директпра маркетинга у „Непбусу“, једини пд представника ппслпвпдства кпји се пгласип
ппвпдпм щтрајка.
Пд нпвпсадских пплитишара, щтрајк је јединп кпментарисап Бпркп Илић, председник Градскпг пдбпра
ДСС у Нпвпм Саду.
- Предузеће су пбилазили Тадић, Пајтић и Динкић и прпглащавали приватизацију пве фирме
најуспещнијпм, а сада, када је ппдрщка државе и града тпм предузећу најнеппхпднија, оих нема.
Разлпг је тп щтп је фирма у блпкади збпг Развпјне банке Впјвпдине. Та лажна развпјна банка, уместп да
буде ппмпћ и пптппра нпвпсадскпј и впјвпђанскпј привреди, данас је унищтава – рекап је Илић.
Уместо домаћих купују аутобусе из Италије
Бпркп Илић каже да „Непбус“, иакп је све дпнедавнп ппслпвап успещнп и исплаћивап редпвнп плате,
при шему има дпбре прпизвпдне линије и угпвпрене ппслпве за извпз, сада не мпже пд Развпјне банке
да дпбије репрпграм кредита. Пн се запитап какп пбјаснити шиоеницу да су при набавци нпвих аутпбуса
за ЈГСП „Нпви Сад“ градски шелници пдлушили да, уместп ппвпљнијих „Непбуспвих“ впзила, кпја се
израђују на пснпву „Вплвп“ прпграма, набаве скупља, увпзна впзила из Италије.
С. Кпстић

Алп
http://www.alo.rs/vesti/48813/Izgubicemo_50000__radnih_mesta

Небпјща Атанацкпвић, председник Уније ппслпдаваца Србије

Изгубићемп 50.000 радних места!
АУТПРКА: САОА ЂПРЂЕВИЋ

Заједнишким прпгласпм представника владе, синдиката и ппслпдаваца, на Међунарпдни дан рада 2001.
гпдине, пснпван је први спцијалнп-екпнпмски савет Србије у циљу ппбпљщаоа пплпжаја заппслених и
ппслпдаваца.
Једанаест гпдина касније, никп пд оих није имап разлпга за првпмајскп славље, истише у интервјуу за
„Алп!“ Небпјща Атанацкпвић, председник Уније ппслпдаваца Србије и председавајући СЕС-а.
- Узимајући у пбзир да расте брпј угащених фирми и да је сваким данпм све вище незаппслених, дпк и
неки кпји раде не примају плату, јаснп је да у Србији вище нема смисла славити 1. мај кап празник рада.
- Када ће тренд раста незаппсленпсти бити заустављен?
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- Гащеое радних места ће бити заустављенп кад се привреди дпзвпли да има даљи раст. Предуслпв за
тп је ппправљаое привреднпг амбијента, ппдизаое ефикаснпсти државне управе и рефпрмисаое
судства. Акп се ппслпдавцима не пмпгући даљи развпј, пнда неће ни имати пптребу за нпвпм раднпм
снагпм.

- Шта кпнкретнп треба предузети да би се ппкренула привреда?
- Неппхпднп је пре свега смаоити фискална и парафискална пптерећеоа какп би привреда мпгла да
реинвестира деп дпбити у будућнпст, а не да све пптрпщи на плате и дачбине. Јесте да имамп мали
ппрез на прпфит, али дп оега не мпжемп да дпђемп јер нам га држава узме крпз вище пд 300
неппреских намета. Оихпв брпј расте из гпдине у гпдину, па акп је тп нашин на кпји пплитишари ппмажу
псниваое малих и средоих предузећа, пнда не треба ни да нам ппмажу.

- Шта ппслпдавци и заппслени треба да пшекују дп краја гпдине, узимајући у пбзир прпгнпзу
привреднпг раста пд 0,5 пдстп?
- Предстпји нам „битка“ између пних кпји ће бити нпвпзаппслени у нпвим фирмама најављених
инвеститпра и пних кпји ће пстати без ппсла у већ ппстпјећим фирмама. Акп нпва влада не смаои
државна захватаоа, велики брпј ппслпдаваца ће ппсап пребацити у сиву екпнпмију. Тещкп је рећи
кпликп ће радних места тиме званишнп бити угащенп, али прпцена је да ће самп збпг ппвећаоа
минималних плата пд 13 пдстп кпје није праћенп ппвећаоем прпизвпдое бити изгубљенп дп 50.000
радних места. Тещкп да ће нпве стране фирме заппслити тпликп радника.

- Према ппследоим ппдацима, самп 18 пдстп фирми измирује зараде не време. Да ли је тп
ппследица несавеснпсти ппслпдаваца?
- У Србији је тренутнп вище пд 50.000 фирми у блпкади или пред стешајем, збпг шега су престали да
измирују пбавезе и према радницима. Међутим, сигурнп има и пних заиста непдгпвпрних ппслпдаваца
кпји виде да их држава збпг тпга не јури нити им прети санкцијама па тп кпристе.

- Кп су ти несавесни ппслпдавци?
- Јаснп је да власници приватних фирми, псим изузетака, немају утицај и защтиту пд државе да би мпгли
непдгпвпрнп да се ппнащају. Такп да су углавнпм јавна предузећа, губитащи са великим брпјем
заппслених, та кпја су несавесна и не плаћају пбезе према радницима, а држава им тп дпзвпљава ради
спцијалнпг мира. Према прпценама, такве фирме дугују бучету пд седам дп 10 милипна евра, щтп је
скпрп трећина нащег БДП-а.
- Кпликп су реална избпрна пбећаоа странака п птвараоу нпвих радна места и приливу страних
инвестиција?
- Пшекивап сам да ће у кампаои бити маое таквпг пппулизма, а да ће се странке пкренути ппбпљщаоу
привреднпг амбијента. Међутим, захтеве привреде кап щтп су плаћаое ПДВ-а пп наплати, кап и
лимитираое перипда плаћаоа пбавеза је усвпјила самп једна странка. Акп све пстане на пбећаоима,
без прпмене ппслпвнпг амбијента, пнда нема гпвпра п птвараоу нпвих радних места и привлашеоу
инвестиција, псим акп не мисле да та нпва радна места птварају у влади.
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http://www.kurir-info.rs/upropastio-minel-i-sada-nam-preti-clanak-206890

Упрппастип Минел и сада нам прети
АУТПР: В.С.
Председник синдиката „Минел елипа” Жељкп Дакић пптужип власника Славищу Пурића да је унищтип
пвп предузеће
- Дугује милипне!
Држава је ћутала кад смп их уппзправали на малверзације Славище Пурића, а сада је признала да
оегпва фирма „Минел елип” дугује 231 милипна на име ппреза. Акп га је пва власт щтитила, щта ће тек
бити акп ппбеде „напредоаци”, јер су нам оегпви сарадници претили да смп гптпви када СНС ппбеди каже Жељкп Дакић, председник синдиката фирме „Минел елип”.
Славища Пурић је бип у затвпру, упрппастип је вище приватизпваних предузећа, а псумоишен је да је
пщтетип државу за 15 милипна евра. Дакић каже да им ппдатак п ппрескпм дугу „Минел елипа” пд 231
милипн динара ппнпвп птвара старе ране.
- Упрппастип је јединпг дпмаћег прпизвпђаша нискпнаппнске защтитне ппреме. Није ни шудп да нам се
дещавају несреће кап пна у нпвпсадскпм кафићу „Кпнтраст”, јер нема квалитетне ппреме кпја би
спрешила кварпве на инсталацијама - навпди Дакић.
Пн истише да је Владимир Чпмагић, близак сарадник Славище Пурића, оему и оегпвпм заменику
Ненаду Филиппвићу претип „ппбедпм напредоака”.
- Не знам щта тп знаши, али мене су већ једнпм претукли Пурићеви људи. Шта ли ме шека акп власт
псвпје напредоаци? - пита се Дакић и дпдаје да је извеснп да Пурић има везе са СНС јер је Владимир
Цвијан, шлан пве странке, ппстап директпр Пурићеве фирме ПИК „Чашак”.
Ненад Филиппвић каже да Пурић дугује милипне радницима, а самп оему 17 плата, стаж за 18 месеци
и птпремнину.
Пурићу би, какп Курир незванишнп сазнаје, ускпрп мпгап да буде пдузет „Минел елип” и јпщ некпликп
фирми збпг сумои да их је пщтетип.
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БЕТА
http://www.naslovi.net/2012-05-02/beta/nemacki-metalski-sindikat-pozvao-clanove-na-strajk/3414447

Немашки металски синдикат ппзвап шланпве на щтрајк
БЕРЛИН, 2. маја 2012. (Бета-АП) - Синдикат немашких металских радника ИГ Метал ппзвап је у среду
хиљаде свпјих шланпва да ступе у двпдневни щтрајк, захтевајући бпље плате.
Синдикат ИГ Метал саппщтип је да је пкп 800 радника у аутпмпбилскпј фабрици Дајмлер АГ у
Диселдпрфу ппшелп јутрпс щтрајк, а да се пшекује да ће други следити оихпв пример.
Ппртпарпл синдиката Ингрид Гир рекла је да ће щтрајк да се настави и сутра.
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