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На плаћање пореза оде 35 дана годишње
С. БУЛАТОВИЋ
По броју пореских плаћања, 66 пута годишње, Србија сврстана међу десет најгорих
земаља на свету. Фирма потроши 279 сати годишње у Пореској управи
ПОРЕСКЕ процедуре нам нису јача страна. Светска банка нас у последњем извештају о
условима пословања у овом сегменту сврстава на чак 149. место у конкуренцији 185 земаља
света. Само током последње године рејтинг нам је пао за пет места. Просечно предузеће у
Србији на шалтер Пореске управе мора да се јави чак 66 пута годишње и на њему проведе
укупно 279 сати, што је скоро 35 радних дана.
Министарство финансија и привреде обећава реформу. Циљ им је да у року од три године
заузмемо макар 50. позицију на овој листи.
Светска банка, процењујући рејтинг, у обзир, осим броја процедура и потребног времена, узима
и просечно пореско оптерећење земље. Фирме у Србији на разне порезе дају око 34 одсто свог
профита. У Националној алијанси за локални економски развој објашњавају да је спора
бирократија већи проблем од пореских стопа.
ЉУТА РАНАИЗАДАВЊЕ грађевинских дозвола је већ годинама уназад српска "љута рана". И
ове године смо на зачељу - 179. место. Кроз 18 процедура пут до грађевинске дозволе траје чак
269 дана. Надлежни и овде планирају реформу и пробој на позиције испод 100. места.
- Од 2006. године до данас се скоро ништа од тих података за Србију није мењало - објашњава
Јелена Бојовић, директор програма за регулаторну реформу НАЛЕД-а. - Исти је број плаћања,
исто време, а укупно оптерећење је чак од 2009. мање за два одсто. Рејтинг Србије и даље пада,
јер други страшно напредују. И дефинитивно је број плаћања најпроблематичнији. Са 66
процедура ми смо међу десет најгорих земаља на свету. Просек је тридесетак. Могуће је за
кратко време поправити овај резултат. Тачно постоје индикатори шта треба да мењамо.
Међу државама некадашње Југославије порезе је, макар по листи Светске банке, најбоље
уредила Македонија. Заузима 24. место. Убедљиво предњачи по малом укупном оптерећењу,
јер оно односи 9,4 одсто профита. По броју процедура најбољи су Словенци, свега 11, али је зато
укупно пореско оптерећење 34,7 одсто профита. Иако Македонци имају више процедура, код
њих се троши најмање времена - 119 сати. И док предузећа у Србији кукају над чињеницом да
279 сати годишње троше на порезнике, може их утешити податак да њихове колеге у Босни и
Херцеговини пред шалтерима проведу чак 407 сати годишње.
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Дуг у здравству постаје јавни дуг
Држава је спремна да исплати све дугове Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО),
као и дугове болница фармацеутским кућама, у циљу побољшања медицинских услуга и
стабилизације набавке лекова, потврђено је на јучерашњем заједничком састанку министарке
здравља проф. др Славице Ђукић-Дејановић и министра финансија и привреде Млађана
Динкића, са представницима фармацеутских компанија у Србији.
Сва постојећа дуговања биће претворена у јавни дуг, а Влада Србије јеспремна да
произвођачима, у наредне три године, почев од 2013, квартално исплаћује заостале обавезе.
Намера државе је да у наредну годину уђе без дугова у здравству и уведе дисциплину у будућим
плаћањима, чиме би се обезбедило стабилно функционисање здравственог сектора, али и
обезбедила ликвидност у пословању фармацеутског сектора, наводи се у саопштењу са
јучерашњег састанка.
Договорено је и да се фармацеутским компанијама изврши усаглашавање дуговања државе, те
да се држави обезбеди попуст од 50 одсто за измиривање дуга за лекове који су испоручени
болницама, а нису плаћени у претходним годинама.
Предложено је и да се сва дуговања РФЗО закључно са 31. октобром 2012. године,претворе у
јавни дуг републике и да РФЗО у наредну годину уђе без дугова. Истовремено била би
спроведена и реформа у финансирању набавке лекова и санитетског материјала, тако што би се
за болнице спроводила централизована јавна набавка, а апотеке би обрачунавале нето цену
лекова ка РФЗО (а не бруто износ као што је случај данас). Оваквом реформом обезбедиле би се
уштеде и до 20 одсто и спречио настанак нових дуговања, сматрају надлежни.
О. П.
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Лоши статистички показатељи домаће економије

Пад у трговини, индустрији, робној размени
АУТОР: Љ. Б.
Београд - Статистички пресек економске ситуације у којој је Србија ушла у десети месец ове
године потврђује да криза није на измаку - промет робе у трговини на мало забележио је пад у
сталним ценама од 4,6 одсто, индустријска производња била је у септембру за 6,8 одсто мања
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него у истом месецу прошле године, док је у односу на прошлогодишњи просек мања за 1,6
одсто.
Према подацима Републичког завода за статистику ништа боље резултате нисмо забележили
ни у спољнотрговинској робној размени, где је Србија за првих девет месеци 2012. „разменила“
робу у вредности од 22 милијарде долара, односно 5,9 одсто мање него у истом периоду прошле
године. Када би се међутим, робна размена превела у евре (17,1 милијарда евра) онда би то
реално гледано био раст у односу на 2011. од 3,5 одсто.
Србија је ове године више увозила него извозила, као и раније, и у оба сегмента у првих девет
месеци забележен је раст. Тако је српска привреда извезла робе у вредности од 6,39 милијарди
долара, што је за 1,9 одсто више него у 2011, док је увезла 10,7 милијарди, што је за 4,5 одсто
више него у истом периоду прошле године. Дефицит је тако повећан за 8,4 одсто у односу на
период од јануара до септембра прошле године.
У овој години највише се увозило из Немачке, друга на списку је Русија, потом Италија, Кина и
Мађарска. У Немачку смо највише и извозили, а вредност продате робе достигла је за девет
месеци 965 милиона долара. Следе наша извозна тржишта у БиХ, Италији, Румунији и Русији.
Највеће учешће у извозу имала је Војводина (37,5 одсто); потом Београд , а најмање региони
источне и јужне Србије.
Најбољу сарадњу Србија има са земљама ЕУ, потом ЦЕФТА, са којима имамо суфицит у
размени од милијарду долара, а који је резултат углавном извоза пољопривредних производа,
гвожђа и челика. Србија је у овом периоду највише извозила камени угаљ, кокс и брикете,
гвожђе и челик, електричну енергију, али и воће и поврће. У српском увозу доминирају нафта и
нафтни деривати, природни гас и друмска возила а следе електричне машине и апарати,
медицински и фармацеутски производи.
Учешће у БДП-у по регионима
Према подацима Републичког завода за статистику, у националном БДП-у највише учествује
регион Београда и то са 39,4 одсто, Војводина са 26,8 одсто, потом Западна Србија и Шумадија
са 19 одсто и Јужна и Источна Србија са 14,6 одсто.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpska-industrija-gotovo-devastirana

Српска индустрија готово девастирана
За поступак реиндустријализације неопходно је успоставити институционални
оквир, повећати број запослених у реалном сектору и производњу, оцењено је јуче
на панелу „Реиндустријализација Србије”. Истовремено је истакнуто да српска
привреда не може издржати постојећу администрацију.
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Председник удружења послодаваца „Послодавац” и власник „МК-групе„ Миодраг Костић је
оценио да је модел задуживања за исплату плата, што представља највећу ставку у буџету,
неодржив. По његовим речима, много људи зависи од мало људи који раде, 1,8 милион је
запослено, од тога 550.000 у државној администрацији. Како је додао, 1,6 милион је
пензионера, од тога је 250.000 отишло у превремену пензију, што је, ако се у обзир узме и број
незапослених, потпуно неодрживо. Костић је додао да неко мора да каже да смо ударили
главом о зид, да извоза нема и да не може оволика администрација бити на леђима овако
малог броја радника. Нагласио је да су и у буџету за 2013. највећа ставка плате запослених у
администрацији, оценивши да су и ранији буџети били нереални. Он је истакао да се не може
производити само за српско тржиште које је мало, али да за излазак на светско и европско
тржиште компаније морају бити конкурентне. По његовим речима Србија треба да искористи
компаративне предности које има, на пример у енергетици и пољопривреди.
Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Зоран
Мартиновић је указао на то да је индустрија после деведесетих година прошлог века већим
делом девастирана, дошло је до застоја у развоју, пада броја запослених и губитка тржишта.
Мартиновић је оценио да приватизација није довела до подизања ефикасности привреде. По
његовим речима, као области у којима треба спровести реиндустријализацију означена су
средње и високотехнолошке области индустријске производње, пре свега хемијске,
електронске, индустрије машина и уређаја и саобраћајних средстава. Мартиновић је навео да и
даље постоји тенденција пада броја запослених у индустрији, и додао да је између 2007. и 2010.
године број запослених у тој области смањен 22,6 одсто, односно за 140.000 људи.
Председник Индустријског синдиката Србије Драган Матић је истакао да је
реиндустријализација животно важна тема за око 300.000 радника запослених у тој области, и
нагласио да је Србији потребна развојна, одговорна индустријска политика. Потребан је и
друштвени договор о реиндустријализацији и јасне смернице за тај процес. По његовим
речима, индустрија данас у пуњењу буџета учествује с 19 до 21 одсто, а требало би с 35 до 40
процената. Матић је оценио да број запослених треба повећати за 400.000 до 500.000,
указавши на то да су зараде у реалном сектору око 30 одсто мање него код буџетских
корисника. Индустрија је, додао је он, замајац који треба да послужи широј заједници.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић је истакао да треба
зауставити пад производње, броја запослених, као и зарада у области индустрије и сузбити
„сиву економију„. Вујовић је оценио да треба створити услове за нова запошљавања,
економским амбасадорима наложити да активно раде на проналажењу нових тржишта и у
пословима давати предност домаћим предузећима.
Економиста Љубодраг Савић је истакао да је прошло време гранског приступа у развоју
индустрије и да треба подржати и увести пореске олакшице за оне производе који се могу
пласирати на тржишту. Он је навео да се може размотрити и увођење система довоструког
курса – да се извозницима да између 20 и 30 посто више, оценивши да је потребно успоставити
нову индустријску производњу, а фокус с услужног сектора пребацити на производњу.
Е. Дн.
Увозимо оно што смо производили
Економиста Драгован Милићевић је истакао да је за последњих 14 година у 19 од 23 привредне
гране забележен пад производње, у неким и до 500 одсто, док су се поједине и угасиле.
Указавши на то да Србија данас увози оно што је некада производила, Милићевић је оценио да
је Србија релативно конкурентна само у прехрамбеној индустрији, где се бележи тренд раста.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
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Шта је потребно да индустрија оживи
Уз неопходну стратегију реиндустријализације Србије, потребна је јака политичка воља, већа
улагања у привредне ресурсе, смањивање јавне потрошње и подстицање запошљавања у
привреди, поручили су јуче учесници панела у организацији Фондације Фридрих Еберт и
недељника НИН. Драган Матић, председник Индустријског синдиката Србије предложио је да
се оснује министарство индустрије и технолошког развоја и донесе концепт стратегије ове
виталне области, како не би земља упала у још веће дугове и сиромаштво. Данас имамо
поражавајуће резултате транзиције и приватизације, остало је око 300.
000 запослених у индустрији уз учешће од 21 одсто у БДП-у. Неопходно је да се то учешће
повећа на око 40 одсто а то значи да треба ојачати индустријске капацитете и запослити барем
500.000 особа. Због пропасти индустрије и привреде, држава је приморана на задуживање, а уз
подстицаје за пољопривреду, Влада треба да подржи машинску и прерађивачку индустрију,
додаје он. Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Зоран
Мартиновић истакао је да је у периоду од 2007. до 2010. године број запослених у индустрији
смањен за 22,6 одсто, али се не слаже с опредељењем Владе да неће бити отпуштања у јавном
сектору. Оваква мера није у складу с опредељењем да су мотор развоја инвестиције и
подстицаји у мала и средња предузећа и предузетништво. Сужене су могућности за
запошљавање јер је из буџета за 2013. године опредељено само 3,4 милијарде динара, што је
довољно за обухват 27.000 лица преко активних мера, рекао је Мартиновић. Он указује да
Министарство рада није права адреса за давање решења о развоја индустрије. Миодраг Костић,
председник удружења Послодавац и МК групе указао је на тоталну неодрживост економског
система у којем постоји око 1,8 милиона запослених од чега 550.000 у администрацији, милион
и 650.000 пензионера, око 800 хиљада незапослених. (страна 3) (са 1. стране) Велики терет
лежи на леђима малог броја радника, истовремено док нико у Влади није спреман да смањи
плате у администрацији где су зараде 30 одсто веће. Многе јаке земље, попут Немачке пале би
на ноге без јаке индустрије, наводи Костић. Он указује да је потребно подржати фабрике које су
конкурентне са светом, а Србија има предност у пољопривреди и енергетици. Иако су се многи
смејали куповини шећерана за три евра, данас МК група има нето извоз од око 300 милиона
евра. По његовом мишљењу држава треба да прода све што није добро чак и један евро, јер су
укупни порези и доприноси који јој се враћају 10 до 15 пута већи од почетне цене, не рачунајући
улагања и подмирење дугова. @АНТРФИЛЕ: (МИЛКА) Све ишло на плате и пензије Професор
Љубодраг Савић замера властима што је чак 110 милијарди долара од укупног прилива од 130
милијарди у периоду од 2001. до 2008. године потрошено на плате и пензије. Пошто је толики
капитал поједен, сада је неопходна индустријска политика, с фокусом на подстицање
извозника и групе конкурентних производа. Економиста Бранислав Зец предлаже да се орочи
и оконча процес реструктурисања 171 велико предузеће и одвоји оне који могу да преживе, а
остали угасе. Уз кључно питање да ли је Србија спремна за реиндустријализацију, за што треба
и политичке воље и новца, Петар Петровић подсећа да ЕУ до 2020. године предвиђа пројект
Хорајзен уз буџет од 80 милијарди евра за развој индустрије. Он подсећа да овај мотор доноси
7.136 милијарди евра укупног промета, а индустријски производи чине 80 одсто извоза.
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http://www.pregled.rs/cms/index.php/drustvo-i-ekonomija/1018-Odlo%C5%BEen-%C5%A1trajk-u-IMT-u

Одложен штрајк у ИМТ-у
Генерални штрајк већине од око 850 радника у Индустрији мотора и трактора (ИМТ) из
Београда, који је у организацији Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) требао
да почне јуче, одложен је због почетка преговора са пословодством. Видоје Шћеповић,
председник штрајкачког одбора и повереник АСНС-а ове фабрике изјављује за Привредни
преглед да су јуче почели преговори са делом пословодства о налажењу решења за исплату
зарада које нису исплаћене од јуна, као и надокнаде трошкова за превоз, регреса за годишњи
одмор и колективни уговор.
Шћеповић тврди да фабрика може да опстане због очуваног тржишта и интереса купаца из
Нигерије, Пакистана, Авганистана и других земаља, али највеће проблеме има са
неликвидношћу и кашњењем исплата државних субвенција. ИМТ је 90-их година достизао
производњу од 4.000 трактора месечно, а данас су минимално искоришћени капацитети.
Слободан Петровић указао је јуче на трибини о реиндустријализацији да већ осам година траје
процес реструктурисања, два тендера су пропала, а већ 15 месеци нико у Влади није се сетио да
размотри ИМТ-ов пројект изласка из пословне кризе. Зар нема ни једног надлежног органа
који је у држави задужен за решавање ових крупних проблема у индустрији, запитао је
Петровић. Д. С.

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/350678/Policajci-najavili-strajk

Полицајци најавили штрајк
Фонет
БЕОГРАД, - Независни синдикат полиције (НСП) најавио је данас да ће "у најближој
будућности" организовати протест, поред осталог и због чињенице да је у последње време
заживела чудна пракса да се полицајцима за које се само посумња да су погрешили одређује
притвор, а криминалцима за које постоје докази не.
Председник НСП Блажо Марковић рекао је, на конференцији за новинаре, да се поставља
питање зашто судови и тужилаштава не спроводе доследно законе, јер се често на слободи
остављају криминалци који су чинили тешка кривична дела, за које је полиција прибавила и
валидне доказе.
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Марковић је упозорио и на чињеницу да у последње време полицијске јединице, управе и
њихови челници све чешће постају предмет политичких игара политичара, као што је
најновији случај у Крагујевцу.
Представник НСП за Крагујевац Дејан Павловић оценио је да се над полицијском управом у
том граду спроводи велика политичка хајка, коју предводи градоначелник Верољуб
Стевановић, а све због тога што полиција "спроводи државну политику у борби против
корупције".
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350554/Prodaja-PKBa-Emiratima-posle-restitucije

Продаја ПКБ-а Емиратима после реституције
М. К.
Најављена продаја 10 пољопривредних комбината, укључујући и ПКБ, Уједињеним Арапским
Емиратима не би угрозила прехрамбену стабилност земље, нити би довела до несташице
млека, већ би постојала могућност и за стабилизацију цена, каже Слободан Петровић, директор
„Имлека“.
- Ситуација на тржишту прехрамбених производа би чак могла да се поправи јер, ако би та
страна компанија из Емирата подигла на ноге све пропале комбинате, добиле би се веће
количине млека и осталих производа, чиме би се стабилизовале цене - каже Петровић.
Миладин Шеварлић, председник Друштва аграрних економиста, каже да је предуслов за
продају ПКБ-а Емиратима да се спроведе поступак реституције, јер би у супротном био
прекршен Устав.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350544/Bez-jeftinijih-kredita-i-vecih-plata-u-2013

Без јефтинијих кредита и већих плата у 2013.
Снежана Кривокапић
Привредни раст од два одсто, колико очекује Влада, односно три одсто колико пројектује НБС,
неће бити довољан да у 2013. дође до отварања радних места, нти ће бити већих плата и
јефтинијих кредита .

8

Кликни за увећање (+)

- Очекујемо да се заустави раст незапослености, а онда наредних година да дође до постепеног
запошљавања - казао је јуче министар Динкић. Он је на 9. привредној конференцији Рајфајзен
банке објаснио да Влада своје прогнозе о привредном расту догодине базира на извозу
„Фијатових“ аутомобила у износу од око две милијарде. Сем тога, држава ће, тврди Динкић,
плаћати привреди на 45 дана, па ће онда они имати новца да измири своје добављаче. Уз то, у
Министарству финансија се размишља о отпису или привременом мировању камате на
порески дуг за редовне платише пореза.
НБС још оптимистичније гледа на раст БДП-а догодине.
- Око 1,5 процентних поена ће расту допринети пољопривреда, један процентни поен
аутомобилска индустрија и још пола процентног поена друге гране привреде - објашњава
гувернерка Јоргованка Табаковић.
Међутим Рајфајзен банка очекује да домаћа економија порасте свега један одсто у 2013, док
Давид Бањаи, директор фабрике „Бол пекаџинг“, каже за „Блиц” да је питање хоће ли раста
догодине уопште бити.
Како су „Блицу” рекли економисти и банкари, ни по уџбенику нема запошљавања док раст
БДП-а не буде изнад три одсто.
Миодраг Костић, власник МК групе, ни не очекује јефтиније кредите јер „како могу бити
кредити по цени од три одсто кад су камате на штедњу пет?”
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Петровић: Нема места за задуживање
Динамика по којој се Србија задужује је врло опасна и ако
настави овим темпом избиће на прво место у региону,
упозорио је Богдан Лисоволик, стални представник ММФ.
Павле Петровић, председник Фискалног савета, навео је да
је већ ниво од 65 одсто дуга у односу на БДП-а критичан.
„Држава нема простора да се даље задужује“, навео је
Петровић.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350617/Za-visak-zaposlenih-u-industriji-izdvojeno-235-milijardi-dinara

НИН ФОКУС “РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ”

За вишак запослених у индустрији издвојено
23,5 милијарди динара
С. Кривокапић
Држава је до сада издвојилиа 23,5 милијарди динара за решавање питања вишка запослених
45.000 у индустрији, речено је данас на панел дискусији “Реиндустријализација Србије” у
огранизацији недељника “НИН”.
Учесници панел дискусије "Реиндустријализација Србије" у огранизацији недељника "НИН"
- Процес приватизација није био довољно ефикасан, јер није допринео ефикасности привредее
будући да није повећан удео извоза, а смањен је и број запослених рекао је данас Зоран
Мартиновић, државни секретар у Минстарству рада запошљавања и социјалне политике.
Према његовим речима од 2007. до 2010. број запослених мањи је за 243.000, док је у
индустрији 140.000 људи мање запослено.
- Највише их је остало без посла у сектору вађења руда, прерађивачкој индустрији, производњи
електричне енергије и гаса - казао је Мартиновић и закључио да се тренд опадања броја
запослених у индустрији наставио током 2010. и 2011.
Миодраг Костић на НИН-овом панелу
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Драган Матић, председник индустријског синдиката Србије рекао је да је тренутно 300.000
радника у индустрији, те да они учествују у пуњењу буџета републике Србије са 20 одсто.
- Неопходно је да 35 до 40 одсто средстава у буџет долази из индустрије, јер без новостворених
вредности немамо никакву шансу - рекао је Матић и додао да је потребно да се број радника
попне на барем пола милиона у индустрији, јер ће онда имати од чега да живе и здравство и
школство и други сектори које издржава привреда.
Мајкл Ерке, директор регионалне канцеларије Фридрих Ербарт фондације у Београду рекао је
да је Србији битније да се интегрише на европско тржиште, од добијања датума за почетак
формалних преговора у ЕУ.
- Успешан пример интеграције пољопривреде и индустрије лично сам доживео када сам на
одмору на Балтичком мору наишао на ајвар који је направљен у Србији - рекао је Ерке.

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/palma-blokirajte-kuce-poslodavaca

ДРАГАН МАРКОВИЋ ПОРУЧИО РАДНИЦИМА
Извор: Пресс

Палма: Блокирајте куће послодаваца
Нови вид протеста- Драган Марковић, рекао је синдикалцима да не организују штрајкове на
улици, већ да на оригиналан начин дођу до својих пара
Драган Марковић: Блокирајте куће послодаваца док не испуне своје обавезе
Драган Марковић Палма, лидер Јединствене Србије и народни посланик, јуче је поручио
представницима синдиката Поморавља да не организују протесте на улици уколико не примају
зараде, већ да блокирају куће послодавца док не испуне своје обавезе.
Први човек Јагодине поручио је радницима да се не предају.
- Радници су преварени у приватизацији и остали су на улици, али локалне самоуправе морају
да се солидаришу. Како би показали озбиљност, најбоље је да радници блокирају куће
послодаваца, док они не испуне своје обавезе. Очигледно је да од класичних штрајкова и
изласка на улице нема ништа - рекао је Марковић и додао:
Газде се противе
- Три генерације једне фамилије у Јагодини сваког месеца индиректно преко субвенција из
буџета добија 40.000 динара. Средства за субвенције цена из буџета су од уштеда и донатора.
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Марковић је предложио и да у Јагодини организује састанак поморавских синдиката и
премијера Дачића и ресорних министара и да теме буду карактеристични проблеми предузећа
и радника.
Председник поморавског огранка Самосталног синдиката Мирослав Гајић затражио је обнову
социјалног дијалога „од дна до врха" и подсетио да је председавајући Социјално-економског
савета премијер Ивица Дачић.
Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије позив Марковића представницима синдиката, да
уместо улица блокирају куће послодаваца, оцењује као лош начин решавања проблема.
- Мислим да је то вид кршења јавног реда и мира, и није добар начин за решавање ове врсте
проблема. Није паметно упућивати такве позиве, без обзира на то колико су људи озлојеђени и
оштећени, јер спорови треба да се решавају на законит начин. Блокирање куће послодаваца
није добар начин изражавања незадовољства, јер у случају да то постане пракса, настао би хаос
у Србији. Боље да их је господин Палма позвао у неку салу да се договоре - закључио је Рајић.
Сличног мишљења је и председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка
Савић.
Савић: И Палма је послодавац
- Сама изјава говори о неозбиљности наших политичара. Послодавац који највише дугује је
држава. Да ли би то онда значило да сви послодавци треба да изађу испред зграде Владе?
Верујем да ниједан послодавац није срећан што нема новац. Не оправдавам његову изјаву и
мислим да то никако није начин да се проблеми реше. Можда би, када већ даје такве изјаве,
могао да се запита да ли на ред може да дође и његова кућа, пошто је и он на неки начин
послодавац - оценила је Савићева.
Бранислав Чанак, председник Уједињеног гранског синдиката Независност, такође се не слаже
са овом изјавом.
- Уместо оваквог савета много би паметније било да Марковић окупи све послодавце који су
дужни радницима и да им одреди рок од, рецимо, 15 дана да се исплате заостале плате - каже
Чанак.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/hladni_radijatori_zbog_strajka.73.html?news_id=250287

У Новом Пазару још није почела грејна сезона

Хладни радијатори због штрајка
АУТОР: С. НОВОСЕЛ
Нови Пазар - Нови Пазар је међу малобројним градовима у Србији где још није почела грејна
сезона и неизвесно је када ће почети. Разлога има више. Тренутно највећи проблем у овдашњој
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Градској топлани је штрајк већине запослених због неисплаћене четири зараде. Због штрајка
нису обављене ни најосновније техничке припреме на дотрајалој топловодној мрежи.
- Не могу да прецизирам када ће почети грејање, јер све зависи од договора са Синдикатом и
могућности да се испуни, макар, део захтева и исплати део заосталих зарада - истиче Бојан
Биочанин, директор Градске топлане у овом граду, и додаје да је „десетак радника недовољно
да се организује производња и дистрибуција топлотне енергије“.
С друге стране, ово предузеће притискају финансијски проблеми. На залихама су минималне
количине енергената - 20 тона мазута и 40 тона угља. Довољно само за почетак грејне сезоне,
али би већа набавка енергената кренула са почетком грејне сезоне. Директор Биочанин
оцењује да цена грејања „производи само губитке у свакој сезони“ и наводи да је Градска
топлана из прошле сезоне изашла са губитком од 50, а претпрошле са 30 милиона динара. У
овом тренутку потраживања од корисника централног грејања су 100 милиона динара, а за
реализацију целе грејне сезоне потребно је 130 милиона динара. После повећања цена грејања
за 10 одсто домаћинства плаћају 77 динара по квадратном метру. Иначе, Градска топлана
загрева површину од 100.000 квадратних метара у 1.200 станова и око 300 пословних
просторија.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/pik-becej-osluskuje-nagodbu-sa-emirartima_350527.html

ПИК Бечеј ослушкује нагодбу са Емирартима
Извор: РТВ
БЕЧЕЈ
Најаву министра финансија Млађана Динкића да ће Србија понудити десет
Пољопривредних комбината Уједињеним арапским емиратима менаџмент ПИК-а
"Бечеј" није желео да коментарише.
Како је за РТВ у телефонском разговору рекао заменик генералног директора Петар
Максимовић Бечејцима се нико званично није обраћао овим поводом па стога немају никакав
коментар.
С друге стране председник Самосталног синдиката ПИК-а Бечеј, Бранислав Шекеровић у
најавама министра Динкића види шансу и за овај Комбинат који са 8.244 хектара обрадиве
површине и 182 хектара воћњака и шума свакако може бити занимљив арапским
инвеститорима.
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