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Преживљавање са 200 динара дневно
Д. М. - М. Н. С.
Просечан дневни пазар у радњама довољан за куповину само три намирнице. Све
траженије приватне робне марке, јер им је цена нижа 30 одсто
За литар сока приватне марке треба издвојити око 60, а за брендирани изнад 100 динара
КАДА дневна потрошачка корпа вреди у просеку само 200 динара, онда се у њој могу наћи
највише три намирнице. И то по најповољнијим ценама. У беспарици се штеди на свему, па и
на храни, па зато не чуди што се све више купују робне трговачке марке у промету. Њихова
продаја је, кажу трговци, дупло већа него пре 12 месеци.
Робне марке су јефтиније у просеку за трећину, у односу на брендирану конкуренцију. Са
знаком трговачке куће нуди се шећер, брашно, али и јогурт, павлака, туњевина, сокови, кафа...
Асортиман се брзо проширио и на средства за хигијену, а производња је углавном поверена
познатим произвођачима.
Већина грађана Србије, куповином најјефтинијих артикала покушава да преживи.
Пребројавајући све своје трошкове, дошли су до рачунице да се са робним маркама, ипак, може
уштедети. За литар сока приватне марке треба издвојити око 60, а за брендирани изнад 100
динара. Килограм чајне кобасице мањих добављача кошта од 700, док је исти деликатес
реномираних произвођача дупло скупљи. Исто је и са кафом, где стандардно паковање мање
познатих марки стаје 150, а цена водећих кафа на тржишту достиже и до 230 динара.
Замрзнути грашак од 450 грама кошта просечних 65 динара, а грашак другог произвођача исте
грамаже 90 и више динара.
БОЈКОТНАЦИОНАЛНА организација потрошача Србије у сарадњи са синдикатима намерава
да позове потрошаче на бојкот великих трговачких кућа на један дан. Бојкот је, тврде
потрошачи, одговор на свакодневна поскупљења хране.
Економисти сматрају да је понуда јефтинијих производа последица драматичног сиромашења
и пада куповне моћи грађана. У потрошачким организацијама, међутим, верују да су приватне
робне марке настале искључиво због економских интереса трговаца.
- На тај начин се под њиховим именом пласира и продаје роба, а новац се изузетно рационално
троши, јер се штеди на свему, од амбалаже па до рекламе - каже Петар Богосављевић
председник Покрета за заштиту потрошача. - Та роба, наравно, мора да се производи по свим
важећим захтевима о безбедности хране и квалитету. Наша ранија испитивања показала су да
су приватне робне марке, махом у зони доброг или понекад врло доброг квалитета, али никада
и одличног или екстра квалитета.
Производе приватне робне марке у Србији тренутно нуде „Идеа“, „Макси“, „Меркатор“, „Супер
Веро“, „Метро“... Ипак, робне марке су у нашој земљи далеко мање заступљене него у
комшилуку, а посебно у земљама Европске уније. У неким државама удео робних марки
достиже 45 одсто.
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И СКУПО ИМА КУПЦА
ТРГОВЦИ тврде да су задовољни прометом и најскупоценије робе. Кажу, продаје се углавном
најјефтинија, али и папрено скупа роба има доста купаца. У том расцепу су највише погођени
средњи слојеви становништва, односно они који су опстали на тој позицији свих ових година.
Сада, међутим, и они због танких примања и честих поскупљења мењају навике и
приближавају се сиромашнијим слојевима грађана.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401853-Galenika-Jednocasovni-strajk-upozorenja

Галеника: Једночасовни штрајк упозорења
Танјуг
Радници у погонима фармацеутске компаније “Галеника” у Земуну, Дорћолу и
Новој Вароши, одржали штрајк упозорења. Запослени траже обнову производње
и наплата дугова од око 100 милиона евра
Запослени у фармацеутској компанији "Галеника" организовали су у четвртак једночасовни
штрајк упозорења током којег су обуставили рад у погонима те компаније у Земуну, Дорћолу и
Новој Вароши.
Како је Тањугу рекао председник синдиката "Независност" Зоран Пантелић, главни захтев тог,
али и и представника Самосталног синдиката је да се обнови пуна производња у Галеници, као
и да се фабрици врате дуговања која износе око 100 милиона евра.
Пантелић је казао да таква ситуација траје више од годину дана, да радници нису довољно
упошљени, а да је проблематично и то што влада несташица неких лекова, а радници нису у
могућности да утичу на то.
Такође је рекао да је проблем и то што су "Галеникини" лекови знатно јефтинији од увозних
медикамената.
Представиници "Независности" и Самосталног синдиката затражили су раније хитну набавку
сировина како би се упослили радници у погонима, наплату потраживања за испоручене
лекове, као и смену садашње гвршиоца дужности и избор новог директора.
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Неуставна приватизација
Једино је тај мали број грађана извукао корист од приватизације по оспореном закону
Удружење Покрет акционара, радника и синдиката Србије (ПАРИСС) из Крагујевца
припремило је иницијативу Уставном суду Србије за оцену уставности Закона о приватизацији.
У току је потписивање иницијативе са око 5.000 потписника у Крагујевцу, а потписивање ће
бити организовано у целој Србији.
Основна ствар која оспорени закон чини неуставним јесте чињеница да су тим законом на
противуставан начин запослени у друштвеним предузећима лишени имовинских права која су
стекли и имали по прописима важећим до доношења оспореног закона. То је учињено тако што
је држава доношењем Закона о приватизацији сву друштвену својину третирала као да
друштвена својина јесте исто што и државна својина, и као да на њој већ нису била
успостављена имовинска права оштећених грађана. Тако су једним противуставним потезом
законодавца грађани запослени у предузећима у друштвеној својини претворени од ималаца –
то јест титулара права коришћења и располагања имовином предузећа у којима су били
запослени – у обичне најамне раднике, без права управљања и располагања имовином којом су
до доношења оспореног закона управљали и располагали. Другим речима, доношењем
оспореног закона држава је располагала друштвеном имовином као да је она државна, и као да
над том имовином већ нису успостављена права трећих, то јест запослених радника.
Пре почетка приватизације 1989. било је на снази уникатно уређење, засновано на политичкој
и економској теорији социјалистичког самоуправљања и тзв. друштвеној својини.По том
уређењу, уведена је правна фикција да имовина свих предузећа представља саставни део
такозване друштвене својине. Друштвена својина је била негативно дефинисана: сва имовина
која није била приватна била је ,,друштвена својина”.
Међутим, упркос томе што је друштвена својина де факто била без титулара, у смислу
класичних правила грађанског права, а де јуре је њен титулар било ,,друштво” које, будући да
није било организовано као правнолице, није постојало у грађанско-правном смислу као
титулар, класична овлашћења из права власништва – право коришћења, право убирања
плодова и право располагања, припадала су, када је имовина предузећа у питању,
запосленима у предузећу!
До доношења оспореног Закона о приватизацији 2001. имовинска права која су запослени
стекли и користили по прописима важећим од 1963. до 1989. године била су заштићена.Био је
поштован у целости уставни принцип из Устава 1990. о томе да су сви облици својине
зајемчени и равноправни.Одлука о претварању друштвене својине у друге облике својине
представљала је један од модалитета остваривања овлашћења располагања које је припадало
запосленима. Запослени су аутономно одлучивали о томе да ли уопште желе да трансформишу
своје право коришћења, убирања плодова и располагања у класичне облике својине, а
економска корист од таквог располагања је припадала њима. Укратко, оспорени закон је донет
2001.применом неуставног закона о приватизацији који је подразумевао: нереално ниске цене
по којима је купљен капитал; инвестиционе обавезе које нису извршаване, или лажно
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представљање испуњења инвестиционих обавеза; залагање имовине предузећа ради испуњења
инвестиционих обавеза или плаћања дела цене, продаја имовине предузећа након
приватизације по много већим ценама од оне по којој је купљено предузеће. Тако је дошло до
наглог неоснованог богаћења неколицине (неколико десетина) грађана. Једино је тај мали број
грађана извукао корист од приватизације по оспореном закону, али они су и једини који ће
бити погођени реституцијом у натури, где је то још могуће.
Подносиоци иницијативе предлажу Влади Републике Србије и Скупштини Републике Србије
да се не чека проглашење неуставности Закона о приватизацији од стране Уставног суда, већ да
се одмах укине Закон о приватизацији и донесе закон којим ће Закон о приватизацији бити
укључен међу прописе наведене у члану два Закона о реституцији (Закон о враћању имовине и
обештећењу који се односи на враћање имовине одузете без накнаде).
Адвокат
Александар Лојпур
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-javna-preduzeca-svaki-osmi-dinar-BDP-a.sr.html

За јавна предузећа – сваки осми динар БДПа
Министарство финансија спремило стратегију за завршетак процеса реструктурирања, али и
транзициони фонд за ублажавање негативних социјалних ефеката
Сваки осми динар који привреда Србије створи одлази на директно или индиректно
финансирање јавних предузећа, показује анализа Светске банке. Изражено у новцу то је чак
3,73 милијарде евра, односно 12,2 одсто бруто домаћег производа (БДП). Тај износ представља
државне гаранције за њихове кредите, али и новац који се издваја за покривање њихових
дугова. И то није све. Кроз буџет се, на име индиректних субвенција одобри још 1,6 одсто БДПа, што је око 477 милиона евра. Само у току 2011. године повезивање радног стажа у овим
фирмама порески обвезници платили су око 184 милиона евра.
Чини се да је ову студију прилично пажљиво прочитао и министар финансија и привреде
Млађан Динкић. Суочен са дужничком кризом, празном државном касом, великим минусом у
буџету, изгледа да је схватио да је издржавање ових предузећа постало прескупо за грађане
Србије. Судећи према трогодишњој фискалној стратегији, коју је направило надлежно
министарство, тај проблем требало би да се реши до половине 2014. Дотад је орочено
завршавање процеса реструктурирања. Истовремено субвенције овим предузећима биће
смањене, најављује се у овој фискалној стратегији. Треба рећи и то да дотације овим фирмама
нису превелике, износе око 0,4 одсто БДП-а, али да су дугови које та предузећа направе,
неизмирујући своје обавезе, неупоредиво већи проблем.
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Није студија Светске банке једини документ на који се Министарство финансија позвало
приликом израде стратегије о реформи јавних предузећа. У једном делу буквално је преписана
оцена Фискалног савета, у којој се каже да „у Србији након десет година транзиције и даље
постоји око 1.300 предузећа под државном контролом”. Она негативно утичу на економску
ефикасност, подстичу финансијску недисциплину и корупцију, додаје се. Констатује се и то да
је и брзина и успешност процеса приватизације драстично смањена. Средином 2012. године
број неприватизованих предузећа износио је 594, а у њима је запослено око 100.000 радника.
Укупан књиговодствени капитал ових фирми је негативан. За 78 милијарди динара
превазилази висину капитала. Раде, праве губитке и све више коштају грађане Србије. Само
током 2010. године, на пример, остварили су губитак од 40 милијарди динара.
Као највећи проблем, чини се, министар финансија је уочио предузећа у реструктурирању. По
важећим прописима, тај концепт подразумева забрану спровођења принудног извршења,
односно наплату дугова судским путем.
„Природно, највећи број неликвидних и на тржишту неодрживих предузећа нашао је заклон у
примени ове одредбе Закона о приватизацији”, констатује се у документу Министарства
финансија. То потврђују и чињеницом да су управо предузећа у реструктурирању највећи
корисници директних и индиректних субвенција.
Зато ће, наводи се у стратегији, влада предложити измене Закона о приватизацији тако што ће
процес реструктурирања ограничити. Циљ ове мере јесте да сва предузећа, у којима ради
64.000 запослених и која ангажују имовину вредну 338 милијарди, морају да се спреме да у
будућности послују на тржишно одржив начин.
„Мора се обезбедити правни и институционални оквир да би се планирано свело уз што мање
губитке радних места и обуставе производње. У случајевима када је то неизбежно, влада ће
бити спремна да амортизује негативне социјалне ефекте кроз обезбеђивање средстава за
социјалне програме и активне мере запошљавања. Планира се и да средства транзиционог
фонда буду искоришћена искључиво код предузећа којима је одређен коначан статус. У
контексту ове стратегије то значи приватизацију или дефинитивно окончање процеса
реструктурирања, било кроз наставак одрживог пословања у тржишним уловима, било кроз
стечај”, закључује се.
----------------------------------------------------------------Крај реструктурирања до 30. јуна 2014.
Према предложеној стратегији Министарства финансија, инсистираће се на овим предлозима:
Убрзање процеса приватизације;
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Повећање ефикасности јавних предузећа;
Унапређење правила корпоративног управљања;
Редовно објављивање финансијских резултата;
Избор руководиоца на основу професионалних критеријума.
Аница Телесковић
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vise-od-100_000-stanovnika-u-Srbiji-ispod-granice-siromastva.sr.html

Више од 100.000 становника у Србији испод
границе сиромаштва
Велики број особа у средњој животној доби добија новчану социјалну помоћ, што указује на то
да је незапосленост узела маха.
Свака десета особа у нашој земљи добија неку врсту социјалне помоћи од државе, говори
статистика Министарства рада и социјалне политике, која сведочи да у овом моменту 656.202
особа у Србији добија дечји или додатак за туђу негу и помоћ и новчану социјалну помоћ. Чак
100.000 становника живи испод границе сиромаштва, рекли су јуче надлежни поводом
Међународног дана сиромашних.
И док незваничне процене говоре да се број корисника социјалне помоћи сваког месеца
увећава за 1.300 особа, помоћник министра за рад и социјалну помоћ Бранкица Јанковић каже
да се број корисника новчане социјалне помоћи повећао, али не само због кризе већ и због
бољих решења у новом Закону о социјалној заштити, који је омогућио већем броју људи да
остваре права на социјалну помоћ.
„Подаци Министарства рада и социјалне политике говоре да 219.370 особа у нашој земљи
прима новчану социјалну помоћ, 385.086 особа прима дечји додатак, а 18.760 лица добија
додатак за туђу негу и помоћ. Овом броју треба придружити и податак да 32.986 наших
суграђана прима увећани додатак за туђу негу и помоћ”, каже Јанковићева.
Наша саговорница истиче да је забринута због чињенице да велики број особа у средњој
животној доби добија новчану социјалну помоћ, јер то представља индиректни доказ да је
незапосленост узела маха. И док званични подаци говоре да 760.000 особа у нашој земљи нема
посао, економисти упозоравају да је овај број већи од 1.200.000 становника.
„Сигурно је да постоје дугогодишњи корисници новчане социјалне помоћи, које је потрага за
послом психички исцрпела и утицала да постану пасивни. Зато ћемо се ми потрудити да у
сарадњи са Националном службом за запошљавање направимо програме преквалификације и
доквалификације за оне особе које имају проблем са налажењем посла”, обећава државна
секретарка за социјалну заштиту.
Иако број „жртава” економске кризе константно расте, пораст броја корисника социјалне
помоћи није праћен и повећањем броја стручњака у центрима за социјални рад, којима
недостаје одређени број психолога, педагога, социјалних радника и правника. Наша
саговорница подсећа да запослени у социјалном сектору раде изузетно тешке и одговорне
послове и истиче да им је потребна и реорганизација посла, али и квалитетна едукација, с
обзиром на то да се структура корисника социјалних услуга стално мења.
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------------------------------------------------------------------------------Све вишеприватних домова за старе
Бранкица Јанковић истиче да је у нашој земљи регистровано 120 приватних домова за старе у
којима треће животно доба проводи око 2.400 наших суграђана.
„У земљи у којој живи 1.211.000 особа старијих од 65 година, неко старе види као проблем, а
неко као могућност профита, па на адресу нашег министарства сваког месеца стиже два до три
захтева за отварање приватног дома за старе. Ми сматрамо да здрава конкуренција треба да
постоји, али она мора да буде под контролом, због чега ми водимо веома рестриктивну
политику када је у питању контрола приватних домова – тренутно се врши контрола рада 15
приватних домова. Ускоро ће почети и лиценцирање пружалаца услуга, па је могуће да ће један
број приватних домова остати без дозволе за рад”, каже наша саговорница.
К. Ђорђевић

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/poskupljenja_i_odgovornost_vlade.46.html?news_id=249562

Поскупљења и одговорност Владе
АУТОР: РАДОМАН ЈОВИЋ
Цена потрошачке корпе, и то оне „сиромашне“, премашује просечну плату за више од десет
хиљада динара. Влада повећала ПДВ за два процента, с тим што је за храну непромењен, а цене
отишле у небо. Понајвише оног без чега се не може: хране, горива, комуналија и транспорта.
На упозорење синдиката да ће позвати раднике на протесте уколико Влада не предузме мере да
цене врати на пређашњи ниво или пак повећа плате и цену рада, власт одговара да је немоћна,
нити сме да се меша, изузев безцаринског увоза, јер тржиште и понуда и тражња одређују цене.
Али, кога то позива синдикат? Раднике, које? Ако мисли на оне код приватних послодаваца,
какав је Закон о радним односима и њихова позиција они не смеју ни реч да кажу а не да изађу
на улице. А оних производних, који стварају нову вредност, сваким даном је све мање.
„Намештеници“ у државној управи, локалним самоуправама и јавним предузећима, где су
лепо, понајвише „партијски смештени“, а има их и те како прекобројних, зашто би и
протествовали када им је баш лепо са платама знатно већим од оних у реалном сектору.
Просветари запретише штрајком, а Влада отпуштањем прекобројних и ето пат позиције. Дакле,
господине/друже Орбовићу види шта ћеш сад?.
Да ли има неко у овој земљи да на протесте позове оних неколико стотина хиљада
незапослених, Кркобабићеве пензионере (он их утеши са два одсто и 4.000 динара),
пољопривреднике и сеоску сиротињу? Оне који су на маргини друштва и којима се сервира
прича о ЕУ, КиМ, расплету политичке борбе у ДС и још много тога што се, како рече један од
тих функционера, „не маже на хлеб нити сипа у трактор“.
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А, да ли има бољих решења од оних које нуди Влада? Ако се хоће, и посебно ако се зна, увек
има. Ево само неких подсећања и сугестија.
Да ли Влада зна како страни трговински ланци послују у Србији, како формирају цене и како
утичу да произвођачи и увозници, њихови добављачи, формирају своје нереално високе цене?
Када би то знала, мање би се бранила излизаном неолибералном флоскулом да држава не
може да утиче на формирање цена и маржу, јер, ето, тржиште је свемоћно и „невидљива рука“
ће то све довести у ред. И хоће, али преко леђа грађана. А у монополе и картеле Влада не сме да
се меша, јер, ето, ту су, боже мој, независна регулаторна тела. Српско неразвијено тржиште, где
страни фактор води главну реч, вапи за „меком“ државном регулативом, ништа мањом од оне
која постоји у свим економијама у успону (БРИКС). То чине и оне моћније и развијеније државе
које оним другим сервирају транзицију ( а зна се шта нам је она донела) и свемоћно тржиште.
Да ли надлежни знају колико добављач мора да искешира за улазак у трговински ланац,
колики је тзв. листинг фее за нове артикле, ко сноси трошкове штампања каталога и осталих
промотивних активности, колики су рокови плаћања, колике су провизије и марже? Ко доводи
стране фирме-увознике да би њихова представништва, гушећи домаће спољно-трговинске
фирме, снабдевали трговинске ланце, колики је однос домаће и увозне робе у тим трговинским
ланцима, и да ли знају да се сва непродата роба враћа добављачу? Можда то не знају или неће
да знају, али се зна да су цене у тим трговинским ланцима у Србији веће и за 30 одсто од цена у
њиховим матичним европским кућама. Наше смо ликвидирали, као и банке - живео
неолиберални концепт економије! „Шишање оваца“ се наставља. Грађани се довијају, па су
опет оживеле шопинг туре у иностранство.
Да ли Влада зна да су ти исти трговински ланци, уз погрешну Владину политику у
континуитету, затворили више хиљада малих радњи, оних „ту иза угла“, које су запошљавале
по неколико радника? Зашто Влада не би стимулативним пореским и другим мерама
подстакла отварање таквих малих, често породичних радњи, да опстану на тржишту и тиме
смањила број незапослених, а била би каква-таква конкуренција алавим страним трговинским
ланцима? Профит би остајао у земљи, а не би се одливао, као у случају страних банака, у
иностранство. Нисам приметио да су се удружења потрошача на ову тему огласила. Нешто
слично је урадила Влада Јапана деведесетих година, када су страни, првенствено амерички
трговински ланци масовно улазили на тржиште. Али, држава је знала шта хоће и заштитила је
своје грађане.
Аутор је амбасадор у пензији
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novac_zavrsio_na_racunu_agrobanke.4.html?news_id=249593

Радници Генекса ни три године после
продаје дела имовине не добијају накнаду
обећану по социјалном програму
Новац завршио на рачуну Агробанке
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
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Београд - Иако су још 2009. године испуњени сви услови да радници Генекса, односно
компанија Генералекспорт и Интернационал ЦГ добију накнаду у износу од по 200 евра за
годину радног стажа по основу социјалног програма, запослени у некадашњем извозном
гиганту и даље чекају да Агенција за приватизацију и Министарство финансија испуне своју
обавезу и плате што им дугују. За ове три године, сукоб између бивших радника и државе око
исплате нарастао је до судског спора, у којем, како тврди представница радника Зорица
Секуловски, директор Агенције за приватизацију Владислав Цветковић „тенденциозно наступа
и притом суду доставља неважећи текст социјалног програма“.
У међувремену, Агенција је новац добијен продајом имовине Генекса крајем прошле године
пребацила у Агробанку која је убрзо потом и пропала, након што су утврђене бројне
малверзације у њеном раду, па се новац сада налази на рачуну у Новој агробанци.
Суштина трвења између радника и државе је у томе што је програмом реструктурирања
Генекса утврђено да ће запослени добити спорну накнаду након продаје Генексових
имовинских целина у Блоку XX и на Копаонику. Тај услов је испуњен средином 2009. године
пошто је хотелски комплекс на Копаонику купила фирма Миодрага Костића, а Блок XX,
односно некадашњи хотел Интерконтинантал, компанија Мирослава Мишковића. Али, уместо
да радницима буде исплаћен новац, из Агенције је, како тврди Секуловска, почео да стиже низ
изговора због чега то не може да буде урађено. Тако је, према њеним речима, директор
Агенције, Владислав Цветковић, тврдио да накнада не може да се исплати док се не прода и
трећи објекат предузећа, Генекс кула, што, како каже, није тачно, јер је важећим програмом
реструктурирања јасно утврђено да је услов за исплату накнаде испуњен продајом прве две
имовинске целине. Аргумент за овакав став Агенције изналажен је у томе што је првим
програмом реструктурирања заиста било предвиђено да се накнада исплаћује тек после продаје
свих објеката, али је тај програм преиначен, и то уз сагласност Агенције, па се важећим
програмом захтева само продаја прва два објекта.
Други аргумент за неисплаћивање новца радницима је да је програмом предвиђено само то да
ће се накнада исплатити када се продају Блок XX и Копаоник, али да није дефинисано из којих
ће се средстава та накнада платити. Осим што би било тешко пронаћи смисао у томе да се
исплата накнаде везује за дан продаје, а да се притом не подразумева да ће бити исплаћена
управо тим новцем, Секуловска нуди и противаргумент, тврдећи да је социјалним програмом,
одобреним од стране Агенције, јасно предвиђено да се накнада исплаћује новцем добијеним од
продаје Генексове имовине и то тачком три програма која носи назив „Новчана накнада из
средстава остварених од продаје имовине за све запослене и бивше запослене“.
Трећи аргумент је да Министарство финансија просто још није дало своју неопходну сагласност
за исплату накнаде.
Секуловска истиче и да је 2009. године Цветковић, као заменик директора Агенције, признао
да су испуњени услови за исплату радницима и да је званично сугерисао тадашњем
Министарству економије да тражи сагласност за исплату од Министарства финансија, али да је
касније тврдио да исплата још није могућа.
У изјави за Данас овим поводом и упитан о спорном документу упућеном Министарству
економије, Цветковић се није тврдио да је продаја Куле Генекс услов за исплату, али се позвао
на друга два разлога.
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- Новчана накнада не може да се исплати јер није остварен услов из Програма
реструктурирања обе компаније, који се односи на добијање сагласности Министарства
финансија за исплату. Програмима реструктурирања јасно је дефинисан тренутак исплате
накнада, али не и из којих средстава се врши исплата. Средства од продаје имовине субјеката
приватизације се користе за намирење поверилаца, а новчана накнада нема третман
поверилаца (не ради се о потраживањима из радног односа) - наводи Цветковић, додајући да
„након формирања нове Владе Србије, Агенција и Министарство финансија ужурбано раде на
решавању овог проблема“.
Бар камата
Начин располагања новцем добијеним од продаје Генексових објеката такође је занимљив.
Наиме, новац је након продаје положен на наменски рачун у Комерцијалној банци, да би из
непознатог разлога крајем 2011. године део средстава био пребачен у - Агробанку. Непосредно
после тога, Народна банка Србије је увела принудну управу у Агробанку због њених огромних
губитака, а читав случај пословања те банке развио се у једну од највећих корупционашких
афера у Србији. У Агенцији за приватизацију кажу да су новац пребацили у Агробанку по
захтеву Управног одбора Генекса, а по одобрењу надлежног министарства и да се тренутно на
рачуну у Новој агробанци налази 2,5 милијарди динара. Средства нису на наменском рачуну,
већ су орочена по камати у износу референтне каматне стопе НБС плус 0,1 проценат. До
преношења новац није „зарађивао“ никакву камату.
АСНС Електронске индустрије Ниш тражи ревизију приватизације неких делова те
компаније
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prodaja_iz_stecaja_najspornija.4.html?news_id=249591

Продаја из стечаја најспорнија
АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ
Ниш - Асоцијација слободних и независних синдиката Електронске индустрије Ниш затражила
је ревизију приватизације појединих делова корпорације и коначно решавање статуса ЕИ која
је од 2006. године у реструктуирању, саопштено је у овом синдикату.
Синдикалци захтевају и смену органа управљања ЕИ на челу са генералним директором
Божидаром Петровићем. Према њиховом мишљењу, у решавању ових питања требало би да им
помогну град и држава, као и нишки одбори СНС, УРС и СПС, којима су се обратили.
- Тражимо преиспитивање приватизације радничких одмаралишта, каква су хотел „Трем“ у
Доњем Душнику, одмаралиште у Сићеву, депаданс на Каменичком вису, као и хотел „Ниш„ у
Чању (Црна Гора). Око 5.000 бивших и садашњих радника ЕИ потписало је захтев да се
равноправно подели новац добијен продајом тих одмаралишта. До сада су извесне суме новца
исплаћене, али само делу радника - каже за Данас Предраг Благојевић, председник АСНС ЕИ.
Синдикалци такође траже да се преиспита приватизација предузећа ЕИ Машине за веш и ЕИ
Рачунари. Захтевају преиспитивање продаје из стечаја великог ресторана ЕИ, са кухињским и
магацинским простором, коју је „обавио“ стечајни управник ресторана Јован Јовановић, иначе
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председник „конкурентског“ јединственог синдиката ЕИ. Ресторан је некада „хранио“ 22
хиљаде радника, а сада углавном не ради.
АСНС ЕИ тражи и да се преиспита „судбина“ Топлане ЕИ, која је поклоњена граду Нишу како
би је прикључили на градску мрежу и запослили одређени број радника. Град то до данас није
учинио, тако да се и приватници који су купили предузећа или закупили објекте унутар
фабричког круга греју на струју.
- Желимо да заједно са градом и државом коначно решимо статус ЕИ која на име
реструктуирања од државе добија средства за плате, доприносе и текуће трошкове, а
производњу нико не покреће. Хоћемо да знамо да ли ће погони коначно оживети или ће
радници неприватизованих погона ЕИ најзад отићи на Биро за запошљавање. Такође,
предлажемо да се на нивоу града направи радна група која би помогла полицији и тужилаштву
у „распетљавању“ сумњивих приватизација и послова унутар ЕИ - каже Благојевић.
У АСНС додају да је у неприватизованом делу ЕИ остало око 170 радника. Плате и доприносе из
државног буџета, међутим, добија само 25 људи запослених у корпорацији, као и мањи број
радника у неприватизованим предузећима. „Добар број“ ових радника нема ни здравствено
осигурање.
ЕИ Рачунари: Имамо партнера да наставимо производњу
- Наш циљ је да ЕИ Рачунари почну да раде, а радници зараде своје плате, и „пронашли“ смо
приватну фирму, „ЕВГ“ из Ниша, која се бави производњом бројила. Она је заинтересована да
производњу настави у ЕИ Рачунарима, пошто им је сада само софтвер у Нишу, а бројила праве
у Бору - каже директор ЕИ Рачунара, Петар Константиновић.
Он заједно са преосталих 20 радника годину дана „седи код куће“ јер у фирми нема
производње. Каже да радници две године не примају плате, а око годину дана, откад је
постављено ново руководство ЕИ на челу са директором Петровићем, немају ни здравствено
осигурање, упркос томе што држава уплаћује средства за то.
- Руководство ЕИ тврди да нема обавезу према нама, јер корпорација има мањински удео у
нашој фирми. Али, у Агенцији за приватизацију су нам казали да они шаљу паре за плате и
доприносе за целу ЕИ у реструктуирању, односно за свих 25 предузећа у њеном саставу. Њу не
интересују наши интерни односи, тачније где ЕИ има већинско, а где мањинско власништво каже Константиновић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jednodnevni-bojkot-trgovinskih-lanaca-nece-oboriti-cene

Једнодневни бојкот
(не)ће оборити цене

трговинских

ланаца

Председник Националне организације потрошача Горан Паповић позвао је на
једнодневни бојкот трговинских ланаца због поскупљења. – Позивам све
потрошаче да на по један дан бојкотују велике трговинске ланце. Да нико не уђе и
12

не купи ништа. И не само то, него да у исто време у те продавнице уђе Тржишна
инспекција
па да преконтролише промет робе, колико је робе с истеком рока трајања, непотпуних
декларација. Па да лепо наплати казне и напуни буџет – поручио је Паповић.
Како је рекао за „Дневник„, за неколико дана биће прецизирано када ће се бојкот организовати
да би на тај начин потрошачи казнили произвођаче или трговце који највише или
неаргументовано дижу цене. Уједно, потрошачи ће на тај начин послати и поруку Влади да
проблем мора да реши системским мерама.
Паповић је изјавио да је јавна тајна да су власници трговинских ланаца уједно и власници
прерађивачких индустрија (месних, аграрних, козметичких), те је сасвим логично да ће, све док
се само они питају, док они буду правили цене и „забрањивали” конкуренцији да дође у Србију,
бити овако.
– Свест потрошача убијана је годинама разноразним причама, а српски потрошач толико је
апатичан да, када на пример оде на пијацу, не пита ни одакле је производ, ни да ли је здрав и
безбедан, или, рецимо, отрован – наглашава први човек НОПС-а.
– Потрошачи имају право на најбоље и заслужују најбоље за свој новац – каже Паповић,
подсећајући на податак да је у Србији храна најскупља у региону, и то сви знају. – Проблем је у
томе што их закон не спречава у томе јер је неприменљив.
Закон о трговини, Закон о потрошачима, Закон о конкуренцији, Закон о општој безбедности
производа и Закон о општој безбедности хране, по његовим речима, морају да доживе промене
које ће се примењивати у пракси.
То није први пут да Национална организација потрошача позива на бојкот куповине појединих
производа. У марту ове године, рецимо, НОПС је позвао потрошаче да не купују гориво у знак
протеста што му је цена за два и по месеца подигнута десет посто. Међутим, акција је имала
више вербалну него практичну подршку потрошача и изостало је организовано деловање
потрошачке популације које би значајније утицало на то тртжиште, али и тржишта друге робе.
Показало се да, за разлику од потрошача у Европи, потрошачи у Србији готово да не познају
законску регулативу, а и дефиниција грађанске иницијативе им је непозната па се позиви на
бојкот или друге акције, углавном завршавају само на доброј вољи.
Бојкот појединих производа у Европи има ефекта јер и трговци и потрошачи познају тржишна
правила. Углавном такве иницијативе за резултат имају снижење цена робе. Најављени
протест још је једна прилика да се види колико су потрошачи важан фактор на тржишту.
С. Г.
Формиран Национални савет
Влада Србије јуче је формирала Национални савет за заштиту потрошача и за председника
именовала министра спољне и унутрашње трговине Расима Љајића.
Национални савет за заштиту потрошача, као стручно саветодавно тело, влада је формирала са
циљем унапређења система заштите потрошача. Како је раније најављено, чланови
Националног савета за заштиту потрошача биће представници више министарстава Владе
Србије, стручњаци, као и представници пет организација за заштиту потрошача у земљи.
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/od-1novembra-grejanje-skace-14-posto

Од 1.новембра грејање скаче 14 посто
Градско веће одобрило је поскупљење грејања од скоро 14 одсто и та одлука ће
почети да се примењује од 1. новембра, незванично смо сазнали. Поскупљење
значи да ће грађани убудуће плаћати 98 динара
Градско веће одобрило је поскупљење ,грејања, превоза и одношења смећа
по метру квадратном, одосно око 700 динара више за стан од 60 квадрата. Цена топле воде и
даље ће бити 266,49 динара по кубику. Подсећамо, од наредног месеца поскупљују и градски
превоз за 11 одсто, а за 30 одсто услуга одношења смећа.
Цена карте у градском аутобусу ће бити 50, уместо садашњих 45 динара. Месечна маркица за
грађане у првој зони, односно урбаном делу Новог Сада, од 1. новембра коштаће 1.950 динара,
за запослене 1.775 динара, за ђаке, студенте и пензионере до просечне пензије (све линије) 850
динара, а за пензионере који примају изнад просека 1.260 динара.
Одношење смећа грађане ће месечно, уместо 94,75 по члану домаћинства, коштати 122,23
динара.И. Д.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348595/Radnici-katastra-u-strajku-nece-primati-zahteve-gradjana

Радници катастра у штрајку, неће примати
захтеве грађана
М. К.
Запослени у Републичком геодетском заводу (РГЗ) ступиће данас у штрајк због, како наводе,
смањења плата за 30 одсто након примене сета финансијских закона који су усвојени крајем
септембра.
Небојша Пејчиновић, секретар Независног синдиката РГЗ, каже за „Блиц” да запослени у
службама за катастар непокретности у градовима и општинама широм Србије захтеве неће
примати, решавати и издавати за време штрајка.
Он наводи да је ову одлуку донео Збор запослених, а потврдили је представници
репрезентативних синдиката у РГЗ-у. Иначе, запослени траже исплату септембарских примања
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на нивоу претходног месеца, као и трајно и системско решавање положаја и статуса запослених
и РГЗ-а у целини. Најављују и протесте пред зградом Владе.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:U-Navipu-se-bojebankrota&catid=9&Itemid=120

У Навипу се боје банкрота
Око 200 радника земунског предузећа Навип а. д. у стечају јуче је протестовало у центру
Београда испред зграде Агробанке, јер тврде да ће због одлука те финансијске институције
морати од 1. новембра да оду у банкрот. Незадовољни радници који су се са фабричким
заставама тог предузећа окупили испред зграде Нове Агробанке у Сремској улици тврде и да је
та банка која је њихов највећи поверилац уз подршку државе одлучила да им наплати
потраживања. Председник самосталног синдиката Милан Бабовић рекао је Тањугу да радници
то неће дозволити, а да ће данас тражити одговоре и од надлежних у Влади Србије.
После протеста испред зграде Агробанке радници су протестовали и испред Скупштине Србије,
а потом и испред зграде Владе Србије. Незадовољни радници су у колони од Сремске улице,
неометајући саобраћај и у пратњи десетак полицајаца, око 11 и 45 кренули прво ка парламенту,
а потом ка згради Владе где су наставили протест. У земунском предузећу Навип, маја ове
године проглашен је стечај, уз, како је саопштило то предузеће, констатацију да нема услова за
банкрот. Сви запослени добили су решење о престанку радног односа, а потом је 160 радника
од 231 добило решење Уговора о раду. Почетком августа формирана је Скупштина поверилаца.
Нова Агробанка је у августу предала захтев суду за одлагање рока подношења плана
реорганизације. Најављујући протесте, Навип је јутрос саопштио да је Нова Агробанака одбила
да преда план реорганизације, за који радници сматрају да је спроводљив и реалан, али због
предходних криминалних радњи у Навипу а. д. не могу да га усвоје и предају суду. Тањуг

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/u-cistoci-strajk-23.-oktobra_348282.html

У "Чистоћи" штрајк 23. октобра
Извор: Бета
НОВИ САД
Синдикат запослених у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" из Новог Сада
саопштио је данас да ће у уторак, 23. октобра, ступити у штрајк.
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Синдикат захтева исплату свих заосталих зарада и дуговања, наводи се у саопштењу за јавност.
Додаје се да ће се током штрајка поштовати минимум процеса рада.
Синдикат је упозорио послодавца да током трајања штрајка не запошљава нове особе које би
замениле раднике који учествују у штрајку.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-18598-zato-protestuju-sindikati-u-galenici.html

ЗАШТО ПРОТЕСТУЈУ СИНДИКАТИ У
ГАЛЕНИЦИ?
Лука Матић
Док синдикати запослених у "Галеници" протестују због наводног мањка сировина, в.д.
генералног директора Живомир Новаковић за Актер истиче да сировина има довољно
"Баш смо јуче с банкама обезбедили финансирање сировина за четврти квартал ове године, чак
и за први квартал 2013. године", истиче Новаковић.
Он сматра да су "главни разлози незадовољства синдиката неке друге природе".
Када је у питању колективни уговор, Живомир Новаковић каже да су јутрос почели преговори
са синдикатима у вези са тим и да за сада нема проблема.
Вршилац дужности генералног директора "Галенике" је у недавном интервјуу за недељник
Актер открио да је тренутно стање у фабрици "доста сложено".
"Проблем 'Галенике' настао је доста раније, а кулминирао је 2011. године када смо остали без
могућности да наплатимо своја потраживања, која су у то време износила преко 100 милиона
евра. Та потраживања ни данас нису мања, врло мали део је наплаћен. Највећи део је према
веледрогеријама попут „Велефарма“, „БГфарма“ и другима, као и од извоза. Тако смо и остали
без обртног капитала, а у међувремену су банке, што кроз есконт меница, што кроз кредите,
покушале да се наплате и дошло је до блокаде рачуна. Због тога је прошле године било врло
мало регуларних услова пословања. Ми смо и у тим условима успели да одржимо производњу
основних лекова, да не угрозимо здравље пацијената, али нисмо могли да реализујемо планске
задатке, односно пројекције које смо дали и направили од 2011. до 2018. године. Ту се укључила
и држава, наравно да помогне „Галеници“, јер је велики део проблема настао управо због
ненаплаћених потраживања, тако да смо кроз буџет за 2011. годину добили гаранцију за 70
милиона евра и још 14,5 милиона евра обртног капитала краткорочних кредита четири банке.
Наш захтев био је 100 милиона, тако да смо добављачима остали још дужни. Од тих 70
милиона требало је банке да намиримо са 62 милиона, а банке су се намириле са 72 милиона,
тако да је један део и из обртног капитала отишао према банкама, па нам је остао проблем
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ликвидности", рекао је Новаковић, али је додао да верује да "Галеника" може до препорода уз
помоћ државе.
Синдикати запослених у земунској фабрици лекова јутрос су најавили штрајк упозорења.
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