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У ишчекивању новог закона о раду
Предлог новог закона о раду требало би да буде готов до краја године, кажу
налдежни. Док послодавци са нестрпљењем ишчекују та решења, синдикати због
њих страхују.
Радно право по мери запослених, послодаваца, али и страних инвеститора је оно што би
требало да помири - нови закон о раду. Док послодавци са нестрпљењем ишчекују та решења,
синдикати због њих страхују. Надлежни кажу да коначних решења још нема, али да би до краја
године, предлог закона требало да буде готов.
Припремила Оливера Петровић Стојанчић
Једина измена о којој су сви сагласни јесте укидање исплате отпремнина за цео радни стаж, без
обзира на то колико је остварено код последњег послодавца.
У протеклих седам година о ту одредбу овајдили су се запослени у јавном сектору, док
приватници управо због ње, искусне раднике са више од 20 година стажа нису ни
запошљавали. У развијеним земљама за такве проблеме не знају.
"Тамо запослени отпремнину добија за године проведене код себе у фирми а он може да тужи
сваког претходног послодавца уколико му није исплатио отпремнине", каже Драгољуб Рајић из
Уније послодаваца Србије.
Према његовим речима, у Србији се јавља и проблем што је један део запослених радио за неке
друштвене фирме које су пропале па су синдикати направили компромис да део отпремнине
исплаћује држава.
Рајић каже да договор треба да направе влада и синдикати.
Свака друга новооснована фирма код нас угаси се у току прве три године, због тога послодавци
траже да рад на одређено време, уместо једне траје три године.
Драган Зарубица из Савеза самосталних синдиката Србије пита како човек који ради на
одређено време једну, две или три године може да створи породицу и какву сигурност може да
има.
Представници запослених садшњем закону највише замерају лошу примену у пркси. О новим
решењим моћи ће да суде тек када она стигну на Социјално економски савет.
"Лансирају тај флексибилни рад, скраћење породиљског одсуства на три месеца, као
могућност, замислите бебу која се оставља после три месеца неком на чување, скраћење
годишњег одмора, први део на десет дана, смањење других права што се тиче боловања неких
других накнада", каже Зарубица.
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У министарству рада кажу да идеалног решења нема, али да се о том закону морају питати све
стране.
Министар за рад и социјална питања Јован Кркобабић каже да треба добро промислити како
би нашли решње која су прихватљива и за послодавце и за раднике а истовремено економски
могућа.
"Морамо и ту да водимо рачуна да оно што радимо буде у складу са стандардима Европске
уније да не би смо два пута радили исти посао", рекао је Кркобабић.
За сада постоји сагласност да је постојеци закон омогућио бујање сиве економије, непланско
трошењу новца за отпремнине, различите аршине за запослене у приватном и јавном сектору.
Синдикално организовање код приватника, остало је на нивоу декорације, док је у јавним
службама и пренаглашено.
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ЕУ: Крај кризе – ни навидику
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поражавајући. Рекордан пад пословања од 2009. године. Јавни дуг се пење чак до
90 одсто БДП
Рекордан пад пословања од 2009. године
ПРОСЕЧАН Европљанин осиромашио је по свим показатељима за последње четири године.
Нема новца ни за учешће за кредит, ако има фирму мора да отпушта раднике, а производња му
је опала највише од 2009. године, када је криза била на самом врхунцу. Последњи економски
извештаји сведоче о рекордном паду пословања у еврозони, док се, са друге стране, задуженост
земаља - усијала и до 90 одсто од њиховог БДП.
Позајмљивање банака домаћинствима практично је пресушило последњих месеци. Подаци
Европске централне банке показују да су зајмови банака приватницима широм нашег
континента смањени за 0,8 одсто у односу прошле године, након што су у августу већ потонули
за 0,6 одсто.
- До овог вртоглавог пада чак и могућности да фирме узимају кредите дошло због
песимистичне прогнозе привредног раста у еврозони, али и повећаних ризика - наводи се у
извештају ЕЦБ. - Чак ни билион евра у виду ултрајефтиних дугорочних зајмова није подстакло
кредитирање.
ФРАНЦУСКА НЕКОНКУРЕНТАКАДА је у питању конкурентност предузећа, Француска касни
за својим европским партнерима. Влада ове земље не може да рачуна на знатније снижавање
цене рада због конкурентности својих фирми, па ће бити принуђена да примени друге методе,
попут унапређења иновација и улагања у истраживачки сектор. У осталим земљама еврозоне у
којима је забележен озбиљан раст конкурентности, криза је праћена значајним смањењем цене
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рада. Тако је, поређења ради, повећање извоза на годишњем нивоу у Ирској је у августу
износило 18 одсто, а у Француској само три одсто.
Криза монетарног сектора је условила и рекордни пад пословних активности, који у Европи
није забележен од јуна 2009. године. Најновије истраживање „Маркита“ на 5.000 компанија у
еврозони говори о томе да су приватне компаније из сектора производње и услуга током
октобра биле приморане да отпуштају и до десет одсто радника.
У исто време, задуженост 17 земаља које као валуту користе евро порасла је на крају другог
квартала на 90 одсто њиховог БДП. Проблем презадужености је све озбиљнији за многе
чланице зоне евра, укључујући Италију, Шпанију, Ирску и Португалију.
Највећи квартални раст дуга је забележила Грчка, на 150,3 одсто свог БДП у другом тромесечју
са 136,9 одсто из претходна три месеца. Та земља је у дубокој рецесији, у којој се налази већ
шесту годину, што додатно отежава проблем презадужености.
Централна агенција за статистику у Атини објавила да незапосленост у Грчкој прелази магичну
бројку од 25 одсто, што је највише у новијој историји ове земље. Прецизна информација гласи
да је у јулу месецу 2012. без посла било 25,1 одсто радно способног становништва, што значи да
је у поређењу са истим периодом прошле године без посла остало 329.086 радника или осам
одсто укупно запосленог становништва.
Према подацима грчког завода за статистику Елстат, нешто више од три милиона становника,
односно 27, 7 одсто, ове земље живи у беди.
Како је договорено са челницима Европске уније и Међународним монетарним фондом, Грчка
би требало да до 2020. смањи укупан дуг на 120,5 БДП, што ће и даље бити ниво који је доста
изнад границе ЕУ од 60 одсто, али ће ипак бити одрживији.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403367-Produzen-tender-za-Zelezaru-Smederevo

Продужен тендер за Железару Смедерево
Танјуг
Тендер за стратешког партнера за Железару Смедерево продужен је до 26.
децембра, објавило је Министарство финансија и привреде. Пријава за тендер до
2. новембра
Тендер за стратешког партнера за Железару Смедерево продужен је до 26. децембра, објавило
је Министарство финансија и привреде.
Заинтересоване компаније могу да поднесу пријаву за тендер до 2. новембра, а рок за
достављање обавезујућих понуда је 26. децембар. Претходни рок за доставу обавезујућих
понуда, на тендеру објављеном 8. октобра, за стратешког партнера смедеревске железаре, био
је 26. октобар, а до 19. октобра пријаву за откуп тендерске документације је једино поднело
зависно предузеће руске компаније Уралвагонзавод (УВЗ).
Министарство финансија и привреде објавило је тада да се јавни позив за избор стратешког
партнера за Привредно друштво за производњу и прераду челика "Железара Смедерево"
расписује због обезбеђење континуитета пословања и даљег развоја тог предузећа.
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ОТКУПУ јануару ове године Влада Србије откупила је за симболичну цену од једног долара
смедеревску железару од америчке компаније, након што је "Ју ес стил" саопштио да се
повлачи из тог посла због огромних губитака и пада цена челика на светском тржишту.
"Железара Смедерево" основана је под именом "САРТИД" (Српско акционарско рударско
топионичарско друштво) 1913. године, а након стечаја и приватизације 2003. године мења име
у "Ју-ес стил Србија".
лада Србије је расписала тендер за избор стратешког партнера Железаре Смедерево 18. априла,
а крајњи рок за достављање понуда био је 4. мај ове године. Међутим, тај рок је бивша влада
продужила прво до 11. јуна, а потом до 10. септембра.
За учешће на тендеру пријаве су поднеле три компаније - Урал мајнинг енд металурџикал
компани из Русије, Јунајтид плзен са седиштем у Луксембургу и Доњецк стил груп из Украјине,
али је тендер био неуспешан. Услед смањене тражње на домаћем и страном тржишту,
производња у Железари привремено је обустављена почетком јула, а за владу је један од
најхитнијих задатака да пронађе трајно решење за ту фабрику.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403422-Srpski-oruzari-izvoze-robu-vrednu-750-miliona-dolara
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Р. Др.
Наменска индустрија шанса за Србију. Последњи сигнали војној индустрији
стигли из Москве и Абу Дабија. Ракете су шанса
УЈЕДИЊЕНИ Арапски Емирати последња је у низу држава са са којом су представници Србије
направили оквирни договор о војној сарадњи. Овој земљи интересантни су производи домаће
авио-индустрије, а поменута је и могућа сарадња у области ракетног наоружања.
Ово су између осталих биле теме разговора министра одбране Александра Вучића са арапским
колегама током недавне посете Абу Дабију. Реч је о другом по реду аранжману који договара
нова постава у Министартву одбране. Из Москве је претходно стигао сигнал да би Србија и
Русија могли да сарађују на изградњи фабрике сложених борбених система, која би била
подигнута у нашој земљи.
Иако су оба посла још увек у магли, тумаче се као наставак напора Србије да се врати међу
лидере производње и извоза оружја у овом делу Европе. Према последњим подацима
Министарства економије, преко кога се одвија промет оружјем и војном опремом, у 2010.
години одобрене су дозволе за извоз робе вредне 750 милиона долара.
МОДЕРНИЗАЦИЈАКЉУЧ даљег развоја војне индустрије Србије, без обзира на обим
производње последњих година је у - модернизацији. На то указује први човек крагујевачке
“Заставе оружје” Раде Громовић. Његова рачуница говори да је овим фабрикама потребно око
100 милиона евра.
- Овај новац би врло брзо био враћен, јер је 95 одсто производње војне индустрије намењено
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извозу. Држава би требало да осмисли начин да инвестира у машине и опрему. Једино тако
моћи ћемо да се носимо са конкуренцијом на светском тржишту - каже Громовић.
Оружје и војна опрема из Србије путује у педесетак земаља. Међу највернијим купцима је Ирак,
који је увезао 20 школских авиона “ласта”.
На списку партнера су и САД, Италија, Немачка, али и наши стари несврстани пријатељи Алжир, Египат, Кенија...
Професор Факултета за безбедност Милан Мијалковски каже да је извоз наоружања и војне
опреме велика шанса Србије, али да њен једини циљ треба да буде - зарада.
- Држави није у интересу да производе војне индустрије користи само за склапање
пријатељастава у свету - напомиње Мијалковски.
- Војни врх мора доста да ради на продаји војне опреме, али и обезбеђењу ефикасне наплате. Уз
квалитет робе и улагање у фабрике то је једини пут којим можемо да се примакнемо месту које
је заузимала СФРЈ.
Србија већ годинама уназад извози једноставније производе наменске индустрије - пешадијску
и артиљеријску муницију, ракете, баруте и експлозиве, балистичку опрему... Једини изузетак је
авион “ласта”, који је уз самоходну хаубицу “нора”, једини сложени производ који је нашао пут
до купца.

- Постојеће фабрике немају капацитете за комплетну производњу и монтажу сложених система
и сигурно је да им је модернизација преко потребна - сматра војни аналитичар Александар
Радић. - Србија има углед међу купцима наоружања и тренд раста извоза требало би наставити.
Домаћа наменска индустрија обухвата десетак фабрика, које имају алат и људство за
производњу оружја и муниције. У њима је запослено готово 20.000 радника.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mrkonjic_jat_ce_biti_oslobodjen_dugova.4.html?news_id=250056

Мркоњић: Јат ће бити ослобођен дугова
АУТОР: Е. Д.
Београд - Национална авио-компанија Јат ервејз биће ослобођена дугова како би лакше
привукла стратешког партнера, најавио је јуче министар саобраћаја Милутин Мркоњић. Он је
истакао да ће Влада Србије створити услове за решавање проблема Јата, који већ годинама не
може да нађе стратешког партнера с којим би била основана нова компанија.
Предлог државе, како је рекао Мркоњић, био би да део људи оде у пензију или узме социјални
програм, а део да остане у новом предузећу које ће бити ослобођено дугова.
Министар финансија и привреде Млађан Динкић раније је најавио да се током недавног
боравка српске делегације у Абу Дабију дошло на идеју да се авио-компанија из Уједињених
Арапских Емирата Етихад укључи у цео пројекат тако што би преузео на себе државне
гаранције од 140 милиона долара, а заузврат постао сувласник Јата. За реструктурирање Јата,
према неким проценама, потребно је између пет и седам милиона евра, а дугови би остали
старом Јату који би отишао у стечај, а обавезу према повериоцима би тако преузела држава.
Зимски ред летења
Београд - Београдски аеродром Никола Тесла почео је јуче да примењује зимски ред летења у
оквиру којег ће 27 авио-компанија саобраћати из Београда до 45 градова у Европи, Азији и
Африци. Од 20. новембра из Београда за Доху почиње да лети Катар ервејз, док ће мађарска
нискотарифна авио-компанија Виз ер увести нову линију Београд-Базел, на којој ће почети
летови 15. децембра. Током зимског реда летења најфреквентније линије Јат ервејза биће за
Амстердам, Франкфурт, Беч, Цирих, Москву, Париз, Лондон, Скопље, Сарајево, Подгорицу и
Тиват, ка којима ће тај авио-превозник летети најмање једном дневно. Бета

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/gradski-celnici-izbegavaju-pregovore

Градски челници избегавају преговоре
ЗРЕЊАНИН: Чланица Градског већа задужена за културу Дубравка Бенгин
Булован није нашла за сходно да се претходних недеља одазове на позив
представника синдикалних организација и са њима разговара о тренутном
положају запослених у установама културе, чији је оснивач град Зрењанин.

7

На позив за састанак оглушили су се и остали градски челници којима је он упућен, о чему су
представници Независног синдиката радника у култури Војводине и Савеза самосталних
синдиката из установа културе, обавестили јавност на конференцији за новинаре одржаној у
малој сали Културног центра Зрењанин.
Председник Независног синдиката Ласло Тот изразио је задовољство јер је локална самоуправа
коначно одлучила да један члан Градског већа буде посебно задужен за област културе, што
ранијих година није био случај.
- Сматрамо да је тиме ова област доведена у равноправан положај са другим друштвеним
сферама и да ће се проблеми установа културе и запослених у њима решавати квалитетније.
Зато је наш први корак био да успоставимо контакт са чланицом градског већа, да јој се
представимо и упознамо је са тренутним проблемима запослених у зрењанинским установама
културе, а пре свега о потреби наставка преговора за потписивање појединачног колективног
уговора – објаснио је Тот.
Након неколико неформалних сусрета са већницом Дубравком Бенгин Булован, синдикалци су
упутили и допис како њој, тако и градоначелнику, заменику градоначелника и председнику
Скупштине града, и затражили званичан састанак.
- Поштујући званичну процедуру, показали смо озбиљност и спремност ова два синдиката да
успоставе квалитетан социјални дијалог са оснивачем. На жалост, ни након вишенедељног,
односно двомесечног ишчекивања, нисмо добили ни усмени ни писмени одговор – истакла је
председница зрењанинског огранка Независног синдиката радника у култури Војводине
Драгана Михаљевић.
Она је позвала градске челнике да контактирају синдикалне представнике да би кроз
успостављање социјалног дијалога заједничким снагама пронашли најквалитетнија решења за
проблеме запослених у установама културе, док је председник Самосталног синдиката у
Културном центру Средо Пајић додао да су синдикалци озбиљни у настојању да уреде питање
права запослених. Њих, такође, занима и да ли ће бити поновног смањења броја запослених у
установама културе, како се у последње време прича по граду.
Ж. Балабан
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-u-vojvodini-pale-ispod-40000-dinara

Плате у Војводини пале испод 40.000 динара
Готово да нема ставке у кућном буџету која од почетка јесени није поскупела а
плате падају ли падају. Запослени Војвођани, тачније они који су примили плату,
у септембру су зарадили мање него у августу, јулу...
Прошлог месеца, наиме, кући су однели коверте тање од августовских у које је стало 39.613
динара. Према последњем мерењу званичне статистике, толико су износиле септембарске
просечне исплаћене зараде у региону Војводине, без пореза и доприноса. То је поново мање од
просека Србије, који је за прошли месец износио 40.258 динара, а мање је и од војвођанске
августовске зараде од 40.979 динара.
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Према подацима Завода за статистику, само је регион Београда, где су у септембру исплаћене
просечне зараде од 48.827 динара, био изнад српског просека. Поред Војводине, мање од
40.258 динара зарадили су они који су добили плате у региону Шумадија и западна Србија
(34.852 динара) и региону Јужна и источна Србија (34.972). Подсетимо, у сптембру прошле
године просечна исплаћена зарада за целу Србију, без пореза и доприноса, била је 38.763
динара, док су Војвођани тог месеца однели коверте са 36.895 динара.
Према најновијој статистици највеће су просечне зараде у Београдском региону, и то у
Лазаревцу – 60.071 динар, без пореза и доприноса, на Новом Београду – 57.149, у општини
Стари Град – 55.675динара... Ниједна војвођанска општина није достигла тај ниво. Највеће
плате у Војводини су у Јужнобачком округу, где је у септембру исплаћен просек од 42.722
динара. Новосађани су зарадили 45.123 динара, а највеће војвођанске плате су имали Панчевци
– 46.520 динара и Вршчани – 46.209 динара.
С. Глушчевић
(Опширније у нашем штампаном издању)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-kumovala-propasti-radnika

Држава кумовала пропасти радника
Један од највећих изазова који је стављен пред државу јесте наплата заосталих
зарада радника у предузећима која су отишла у стечај или чак из неких других
разлога нису у могућности да испуне своју законску обавезу према запосленима,
саопштило је Независно удружење незапослених Србије, основано под окриљем
Независног синдиката јавних служби.
- Највећи број запослених који покушавају да наплате своја потраживања, а којих има више
десетина хиљада на територији Србије, после вишегодишњих судских спорова коначно су
дошли до правоснажних решења а која се немају одакле наплатити. Примера ради, наше
удружење само у Зрењанину поседује око 4.600 правоснажних пресуда. Велики број ових
решења су милионске вредности а они на чије име гласе суочени су са активирањем хипотека
за кредите и пленидбом намештаја због неизмирених рачуна за струју и грејање – упозорио је
председник Независног удружења незапослених Војводине Ранко Хрњаз.
Он је на конференцији за новинаре казао да су за овакву ситуацију добрим делом одговорни
државни органи, првенствено тужилаштво и правосуђе, који су својом неефикасношћу и
сумњивим потезима постали саучесници у пљачки посрнуле српске привреде. Несхватљиво је,
додао је Хрњаз, да послодавци који су добили државне субвенције нису исплатили обавезе
према запосленима и држави а да надлежни органи поред притужби оштећених ништа не
предузимају.
- Пошто ова агонија предуго траје захтевамо од потпредседника Владе Србије Александра
Вучића да прими овлашћене представнике удружења који ће га информисати о чињеничном
стању а све у циљу решавања проблема у обостраном интересу. Уколико овај покушај не уроди
плодом, Независно удружење незапослених Србије ће бити принуђено да организује протест у
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Београду, коме ће се одазвати више десетина хиљада незапослених лица из градова и општина
широм Србије. Такође, постоји реална опасност да оштећени своја права потраже на
међународном суду, што никако није добро за државу – упозорио је Хрњаз и закључио да
претходна власт није имала слуха за гладне и да је стога на изборима добрим делом платила
цех својој бахатости.
Ж. Балабан

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:Rast-zaposlenosti-tek-od2015.&catid=31&Itemid=101

Раст запослености тек од 2015.
Судећи по Нацрту фискалне стратегије за 2013, са пројекцијама за 2014. и 2015, а који је
израдило Министарство финансија, привреду и грађане чека још неколико ни мало лаких
година, а значајнији бољитак можемо очекивати тек у другој половини текуће деценије.
Пројекције за период 2013-2015. указују на благ раст у наредној години од 2,0 одсто, те нешто
убрзанији опоравак у 2014. и 2015. када се очекују стопе раста од 3,5, односно 4,0 одсто. Уз тако
пројектоване стопе раста ни у наредне две године нећемо достићи број запослених из 2011. када
је по званичним подацима у радном односу било 1.
746.100 људи, а иоле значајније повећање запослености очекује се тек 2015. Основни
макроекономски оквир за наредне три фискалне године предвиђа убрзање привредног раста уз
смањење макроекономских неравнотежа, пре свега инфлације и дефицита текућег рачуна.
Предвиђени кумулативни раст БДП од 9,8 одсто у наредне три године заснован је на убрзању
раста инвестиција и извоза робе и услуга по просечној годишњој реалној стопи од 7,1, однсно
10,2 одсто, уз благи просечни годишњи раст личне потрошње од 0,4 одсто и смањивање
државне потрошње у просеку за 0,8 одсто. Средњорочна макроекономска пројекција предвиђа
да се на крају 2015. обезбеди благо повећање удела фиксних инвестиција у основне фондове на
око 17 одсто БДП-а, смањење удела државне потрошње у БДП на 20,3 одсто и повећање удела
извоза робе и услуга у БДП на 47,6 одсто. При томе, у наредне три године предвиђа се повећање
удела домаће штедње у БДП захваљујући расту приватне штедње. Нацртом фискалне
стратегије као неопходан пројектован је просечан годишњи нето прилив страних директних и
портфолио инвестиција од око 2,1 милијарде евра уз промену структуре инвестиција ка сектору
разменљивих добара. Финансирање платног биланса подразумева истовремено смањивање
удела дефицита робе и услуга и дефицита текућих трансакција (укључујући и донације) у БДП
на 13,0, односно на 7,1 одсто на крају 2015. (страна 3) (са 1. стране) Наведене циљеве Влада
намерава да оствари координацијом фискалне политике, која ће изменама у пореској
политици и прилагођавањем на страни расхода обезбедити смањење фискалног дефицита, и
монетарне политике чији ће главни задаци бити остварење циљане инфлације, спровођење
режима руковођено пливајућег девизног курса и смањење ризика по финансијску стабилност.
Министарство финансија такође предвиђа смањење бруто спољног дуга Србије до краја 2015.
на 84 одсто БДП-а. На крају првог квартала 2012. спољни дуг је износио 28,703 милијарде евра
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(чак 97 одсто БДП-а) и повећан је у односу на крај 2008. за више од четири милијарде. Бруто
спољни дуг Србије по становнику у првом кварталу 2012. је износио 3.931 евро и повећан је у
односу на крај 2008. за 682 евра, али је још увек знатно испод просека земаља у окружењу у
којима је спољни дуг по становнику на крају првог квартала текуће године износио 7.770 евра.
Као што се види у наредне три године очекује нас економска ситуација за коју евентуално
можемо употребити израз “благи опоравак” и то базиран превасходно на очекиваном
побољшању стања економија Еврозоне. Истовремено и ризици остварења наведених
пројекција претежно су везани за стабилност европске валуте, као и за високу стопу
незапослености присутну у већем броју земаља чланица. Да су ти ризици поприлични сведоче
процене Међународног монетарног фонда који је за 2012. пројектовао стагнацију привредне
активности ЕУ, док у наредној години очекује скромни опоравак у виду раста од један одсто,
као и незнатан пад незапослености са 10,9 на 10,8 одсто. Такође и пројекције макроекономских
индикатора од стране Европске комисије указују на стагнацију привредног опоравка земаља ЕУ
са великим ризиком уласка у нову рецесију. Обезбеђивање фискалне одрживости у наредном
периоду, очито је, биће највећи изазов не само за Србију, већ и за земље ЕУ. За нас су од
посебног значаја привредна кретања наших најважнијих спољнотрговинских партнера, пре
свега Немачке која ће, по процени Европске комисије, ову годину завршити са растом БДП-а од
свега 0,7 одсто и Италије у којој се очекује пад БДП-а за 1,4 одсто. Успоравање раста у земљама
Еврозоне у наредним годинама, као и ризик преливања дужничке кризе на земље Западног
Балкана, свакако ће неповољно утицати на опоравак привредне и спољнотрговинске
активности Србије. Упркос томе Министарство финансија у фискалној стратегији за наредне
три године прогнозира да ће БДП по становнику у Србији крајем 2015. порасти на 4.859 евра,
још увек мање од прошлогодишњег БДП-а по становнику Црне Горе који је износио 5.172 евра.
Дакле, чак и да се остваре прогнозе о благом опоравку и под условом да изостану неповољни
утицаји кризе у Еврозони, у другу половину текуће деценије ући ћемо са БДП-ом по становнику
двоструко нижим од Хрватског (10.700 евра) и скоро четири пута нижим од словеначког
(19.000 евра). @АНТРФИЛЕ: (ЗА МИЛКУ) Процене за период 2016-2022. - просечан раст БДПа 4 одсто годишње - смањење јавног дуга на 45 одсто БДП-а - јавни приходи у просеку 43,5
одсто БДП-а - просечна промена курса 2 одсто - просечан фискални дефицит 0,2 одсто БДП-а*
- без значајних прилива од приватизације * Уз додатно фискално прилагођавање циљаног
дефицита за 0,3 процентних поена

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:Pare-iz-Fonda-za-razvoj-u-socijalniprogram&catid=8&Itemid=119

Паре из Фонда за развој у социјални програм
Међу најконтроверзније приватизације свакако се убраја и продаја Издавачког предузећа
Просвета које баштини традицију од 1901. године, откад је чувени издавач и књижар Геца Кон
отворио књижарницу у београдској Кнез Михаиловој улици. Просвета је била највећа
издавачка кућа у бившој Југославији. У најбољим годинама издаваштва објављивала је,
просечно, сваки дан по једну књигу, а некада и више. Нема иоле значајнијег српског писца у
протеклом веку који није бар неко своје дело објавио у овој издавачкој кући. На челу Просвете,
на дужности директора, и у њеном уређивачком одбору били су многи познати писци.
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И сам Иво Андрић, наш једини Нобеловац, који је свој чувени роман На Дрини ћуприја објавио
најпре у Просвети, био је председник Управног одбора. Просвета је укњижила такву традицију
и продукцију да се данас с правом може рећи да нема генерације у 20. веку која није стасавала
уз књиге са знаком овог издавача. И баш због тога, као важна институција културе, Просвета је
приватизована методом јавног тендера. Првопласирани одустаје Уговор о продаји капитала
закључен је 25. јуна 2009. године између Агенције за приватизацију као продавца и предузећа
Медиа 2 Београд као купца, након што је прворангирани понуђач, конзорцијум Универзитета
Сингидунум из Београда и компаније Зептер боок wорлд, одустао од куповине. Овај
конзорцијум, који је на тендеру понудио цену од 5,7 милиона и инвестиције од два милиона
евра у року од две године, повукао се јер му није дозвољено да мења намену књижаре Геца Кон
у београдској Кнез Михаиловој улици. Агенција 12. маја 2009. године започиње преговоре са
другорангираним понуђачем Медиа 2. Тако је 70 одсто капитала Просвете продато за 3,2
милиона евра, на шест годишњих рата. Купац се уговором обавезао да ће током прве две године
инвестирати 200.000 евра. Као Дан испуњења одређен је 24. септембар 2009. године. Медиа 2
је власништво Друштва за холдинг послове ИПС из Београда. По 50 одсто удела у ИПС имају
Дејан и Теодора Пантовић. Исти власници поседују и предузећа Медиа 1, Билет сервис и Лола
флуидоматик, а Медиа 2 је у априлу 2009. на аукцији купила 70 одсто акција Издавачког
предузећа Рад за 126 милиона динара. Дејан Пантовић је, поред Просвете, директор и већине
осталих фирми. Радници штрајкују, Агенција ћути Чим је пазар завршен почињу и проблеми.
Синдикат тврди да социјални програм предвиђа обавезу купца да запосленима исплати све
заостале зараде и друга примања по правоснажним пресудама, у року од 90 дана од Дана
испуњења. Како обавеза није извршена синдикати и мали акционари Просвете обраћају се
Агенцији за приватизацију са захтевом за контролу. Агенција се на тај захтев не оглашава па
запослени 21. јануара 2010. започињу штрајк. Агенција је 27. јануара оставила купцу накнадни
рок од 30 дана за извршење преузетих обавеза. Потом је 2. фебруара 2010. извршена ванредна
контрола и констатовано је да купац не извршава обавезе, као и да је на посредан начин
прекршио члан 8.1.3 уговора, јер је свој кредит код Фонда за развој обезбедио имовином
Друштва. Наиме, тим чланом предвиђено је да уколико Медиа 2 да позајмицу Просвети за
реализацију социјалног програма, она мора бити без камате и без захтеваног обезбеђења или
других услова. Медиа 2 је, међутим, од Фонда за развој Републике Србије 27. новембра 2009.
године добила кредит од 37 милиона динара, али је уписана хипотека на Просветине
непокретности у Улици цара Душана 12. Део тако добијених средстава потрошен је на
делимичну исплату обавеза из социјалног програма, због чега Агенција констатује да је купац
на посредан начин прекршио члан 8.1.3 уговора, јер је кредит из ког је исплаћивао зараде
обезбедио имовином Просвете. Агенција је и у овом случају одлучила да купцу остави нов рок,
иако није извршио ни раније обавезе за које је 27. јануара већ добио додатни рок од 30 дана. У
другом додатном року од чак 60 дана, који је одобрен 19. марта, Агенција је наложила купцу да
достави доказ о брисању хипотеке са непокретности у Цара Душана 12. По истеку и овог рока
Медиа 2 није у потпуности извршила обавезе из социјалног програма, нити је доставила доказ
о брисању хипотеке на непокретности. Уместо да по истеку накнадног рока купцу достави
обавештење о раскиду Уговора о продаји капитала Агенцији за приватизацију му је 17. јуна
одобрила трећи, додатни, рок од 30 дана за извршење обавеза, констатује Савет за борбу
против корупције. Трећи додатни рок је истекао 22. јула. Према подацима синдиката Просвете
купац није испунио своје обавезе. Продаја имовине и задуживање Поред наведених кршења
уговора, Медиа 2 је отуђила непокретности Просвете у Добрачиној 30 и у Чика Љубиној 1 у
Београду. Од продаје непокретности у Чика Љубиној улици, купац Просвети дугује 63.058 евра.
Агенција је наложила купцу да у трећем накнадном року достави доказе да је Просвети
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надокнадио дуг и затражила документацију о трошењу новца од продаје имовине. Утврдивши,
дакле, да купац не само што није извршио обавезе за које су му остављени накнадни рокови,
већ је поврх тога у међувремену продао имовину Просвете задржавши део новца за себе,
Агенција ипак одлучује да поступи супротно члану 41а Закона о приватизацији, односно да
несавесном купцу одобри трећи накнадни рок, каже се у документу Савета за борбу против
корупције који је од Фонда за развој прибавио податке да је предузеће Медиа 2, осим кредита
од 37 милиона динара, од овог фонда у 2009. години добило још два кредита у укупном износу
од 130 милиона динара. Сва три кредита одобрена су по програму за регионални развој. Кредит
од 100 милиона динара одобрен је за улагање у општину Звездара, на којој је регистрована
Медиа 2. Друга два кредита, у укупном износу од 67 милиона динара, одобрена су за улагања у
општину Земун, где су регистроване три фирме Дејана и Теодоре Пантовић – ИПС, Лола
Флуидоматик и Билет сервис. Улога министра Динкића И поред 167 милиона динара добијених
од Фонда за развој у 2009. години, рачун предузећа Медиа 2 је у непрекидној блокади од 29.
марта 2010. године. Блокада је 26. јула 2010. године била 137.653.919,33 динара. Упркос јасним
показатељима о лошем пословању купца, које се неминовно одражава и на пословање
Просвете, агенција упорно одобрава нове рокове за извршење уговора. При томе треба
нарочито имати у виду да уговор предвиђа обавезу купца да одржи или повећа ниво годишњег
пословног прихода оствареног према последњем годишњем финансијском извештају. Рок за
извршење ове обавезе за прву годину доспео је 24. септембра 2010. године. Ипак, агенција је
контролом од 2. фебруара установила да је Просвета за прва три месеца од Дана испуњења
забележила пад пословних прихода за 63 одсто у односу на 2008. годину. Уз претходно
утврђена кршења уговора, ови подаци су морали убрзати раскид приватизације, како би се
спречило увећавање штете. Агенција, међутим, омогућава купцу да у накнадно остављеним
роковима настави са кршењем права запослених и малих акционара, док истовремено
Министарство економије и регионалног развоја прети запосленима да одустану од указивања
на кршење уговора, тврде у Савету за борбу против корупције. Наиме, министар економије је
21. априла посетио штрајкаче у књижари Геца Кон, како би их убедио да одустану од својих
захтева. Том приликом, министар Млађан Динкић изјавио је: Дакле, дефинитивно немојте да
рачунате на раскид уговора, јер ми сматрамо да је пуно политике овде умешано. Разговарао сам
са председником Тадићем директно о томе. Заузели смо чврст став. Иако је још пре пола
године контролом утврђено кршење уговора, упркос правно релевантним чињеницама које
јасно говоре да купац наноси штету субјекту приватизације, агенција није поштовала закон
који предвиђа да се уговор сматра раскинутим уколико купац ни у накнадно достављеном року
не изврши своје обавезе. С друге стране, министар економије, који по закону врши надзор над
радом агенције, у Просвети заправо врши притисак на оне који указују на кршење уговора.
Притом нарочито забрињава чињеница да је министар економије, као председник Управног
одбора Фонда за развој Републике Србије, у 2009. години одобрио купцу Просвете три кредита
за регионални развој у укупној вредности од 167 милиона динара, за које је агенција потом
утврдила да су делом ненаменски потрошени за извршење обавеза из социјалног програма.
Ова чињеница не само да није ништа променила у поступању министарства и агенције, већ су
након њеног објављивања уследили притисци министра економије на запослене у Просвети.
Имајући у виду да је Влада борбу против корупције уврстила међу приоритетне задатке своје
политике, Савет за борбу против корупције сматра да би председник Владе требало да изда
обавезно упутство министру економије и регионалног развоја да омогући примену Закона и
уговора у приватизацији Просвете, написано је у Извештају Савета за борбу против корупције,
који је 27. јула 2010. упућен премијеру Мирку Цветковићу. Приватизација је касније раскинута,
а 15. септембра 2010. године постављен је привремени заступник капитала. Просвета данас
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Директор Просвете Јован Јањић истиче да је приватизација ове издавачке куће спорна управо
због тога што је од ње на незаконит начин отуђена већина имовине, док су јој остале само три
књижаре у Београду. Просвета је остала без пословног простора у Чика Љубиној улици, затим
без простора у Улици цара Душана, као и дела куће Геце Кона у Добрачиној улици. За овакво
стање одговоран је купац ИПС Медиа 2, са којим је купопродајни уговор раскинут 16. новембра
2010. године, после чега је Влада Републике Србије у Просвету увела процес реструктурирања.
Данас је Просвета акционарско друштво у реструктурирању. Структура капитала је акционарски фонд 14,89 одсто, приватни 15,64 и Агенција за приватизацију 69,47 одсто.
Прошлу годину завршила је с нето добитком од 3,5 милиона динара и 75 запослених. Нови
купац се чека. Јован Јањић понавља да су највећи проблеми Просвете, најстаријег и некада
највећег издавача на Балкану, наслеђени дугови већи од 170 милиона динара, који ће доспети
на наплату када Влада Србије означи завршетак процеса реструктурирања. Док
реструктурирање траје, дугови настали у ранијем периоду налазе се у фази мировања, али чим
Влада Србије означи завршетак тог поступка, сви заостали дугови стижу на наплату. И ту је
највећа опасност, ако се претходно не реши проблем дугова остављених у наслеђе садашњем
руководству. Проблем су и судски спорови, који се најпре воде због неизмирених обавеза у
ранијем периоду. Очекујемо да ће држава, напокон, испитати приватизацију Просвете, а то
уосталом захтева и Европски парламент. Поднели смо кривичну пријаву против власника ИПС
Медие 2 Дејана Пантовића, који је након куповине Просвете, од дела њене имовине измиривао
своје обавезе објашњава Јован Јањић за Политику, 11. октобра ове године. @АНТРФИЛЕ: Ко је
Медиа 2 Медиа 2 основало је 10. 07. 2000. Друштво за холдинг послове ИПС Земун, чији су
власници Дејан и Теодора Панчић. Стечај Медиа 2 отворен је 11. новембра 2011. године. До
дана састављања финансијског извештаја за 2011. годину стечајни управник није био у
могућности да дође до било каквих података о пословању од 01. јануара 2011. до отварања
стечаја 11. 11. 11. Почетно стање за 2011. реконструисано је на бази података из финансијског
извештаја за 2010, а на основу података београдске берзе утврђено је да има 11.503 акције
намењене продаји и то 3.324 Соје протеина, 182 Икарбуса, 378 Информатике, 270 Института за
стране језике, 49 Индустријских некретнина,1.030 АИК банке, 589 Луке Дунав у Панчеву и
1.394 Здравља Лесковац. Годину дана раније број акција истих фирми био је 19.192.
@ЛЕГЕНДА: После вишемесечног штрајка и притиска синдиката раскинута приватизација
београдске Просвете

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Nema-se-ni-za-hleb,-ni-za%C5%A1trajkove&catid=11&Itemid=122

Нема се ни за хлеб, ни за штрајкове
Додатно стезање каишева донеће не само лоши општи услови рада, пословања и живота, као
последица дуготрајне кризе и транзиције, већ ће на додавање још неколико рупа на каишу
утицати и свеж пакет мера Владе. Према оценама представника синдикалних и потрошачких
организација, народски речено - живеће се још горе, а обећана боља будућност може се видети
само у СФ филмовима и на телевизији. Иако је било за очекивати да ће подизање ПДВ-а од два
одсто, са изузетком неких основних прехрамбених роба, те акциза, довести до корекција,
кренуо је прави стампедо цена.
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Поједине намирнице поскупеле су 30 до 40, неке и до 100 одсто, а у овај воз поскупљења
укрцали су се енергенти, гориво, бензин, мазут. Очекује се ускоро и поскупљење струје, гаса,
затим комуналних услуга, превоза, чега све не. Све то, сума сумарум, даје суморну слику раста
инфлације од 12 одсто на годишњем нивоу, уз очекивани пад промета, производње,
запослености... Најпогубније за грађане, барем за њих 80 одсто који спадају у ред ниже
платежне (не)моћи, по платама, пензијама и осталим примањима, је то што су прекраћени за
још једну трећину вредности сопствених прихода. Тако, на пример, ако су прошле године
просечне плате биле око 350 евра, сада је изненадни талас поскупљења однео из сваког џепа по
још 100 евра, коментарише Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката
Србије. Ова спирала цена неће се зауставити чак ни по прогнозама из извештаја Комисије ЕУ,
по којима ће се и следеће године наставити дубиозе око раста цена у просеку од око 7, 5 одсто,
али уз благи оптимизам раста БДП-а од два процента. Ко преживи, причаће. Суша и криза су
само изговори за дугогодишње експерименте над предузећима, привредним субјектима и
радницима, за упропашћавање индустријских потенцијала, отпуштања 450.000 радника и
распродају тржишта за багателу која на крају скупо кошта. Ту су дубоки корени поскупљења,
против којих лек још није пронађен. Својевремено смо од либерализације и отварања тржишта
имали од министара пуна уста хвале како они доносе конкуренцију и ниже цене. Какве ли
заблуде, јер се они врло брзо устројавају и усклађују са локалним приликама, маржама,
порезима, висином давања, најамнинама, трошковима пословања... И опет, наша радна снага
је ту најјефтинија и она је та која је мамац за инвеститоре. Чак и трговци у великим ланцима
попут Максија, зарађују бедно - око 30-ак хиљада динара. Дигла се велика прашина око тога да
ли ће неки синдикати и потрошачке организације успети да ураде нешто на овом хаотичном
тржишту и у пропалој привреди. И на крају, од великих протеста и бојкота се одустало! За наш
стандард, и они су постали луксуз, јер треба обезбедити превоз, ужину, транспаренте,
логистику и питати допуштење од полиције, шефа... А ефекти су неизвесни, јер смо се
очигледно навикли да таворимо разапети између цркавице од пензије и плате, скупе државе и
још папренијих хирова неразумне економске политике. Чудно је и то што ни економисти, ни
разни институти и позната имена струке и науке нису већ годинама уназад успели да уразуме
потрошачки апетит прескупе државе и власти, те корумпираних кругова. Они су и главни
покретачи поскупљења, јер се већ 20-ак година више троши него ствара и тако праве рупе и
разни дефицити пуњени вртоглавим инозадужењима од око 24 милијарде евра. А где се
притом денуло неких 50-ак милијарди кредита, донација, дознака ииз иностранства? Ево,
тржиште је углавном отворено, домаћа привреда кубури са конкурентнијим странцима, а Делез
ће на полице прво гурати своју робу и артикле својих партнера. Исто тако и Меркатор и Идеа.
Питање је само где је граница и колико ће моћи да издрже све празније корпе огромног броја
осиромашених грађана. Свака част за оних 20-ак одсто који још увек могу да погурају пуна
колица. Први протести најављени су за крај октобра - почетак новембра, али очигледно ће и
њих замрзнути дуга и хладна зима. Скупоће има, протеста нема, што није случај нигде у
Европи. Ако ништа друго, у земљи апсурда биће увек довољно хлеба (можда и колача), игара
око ЕУ, Железаре Смедерево, хапшења министара, венчања жирафа из Јагодине...
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350208/Dinkic-danas-o-reformi-Poreske-uprave

Динкић данас о реформи Пореске управе
Танјуг
Министар финансија и привреде Млађан Динкић говориће данас на саветовању "Реформа
Пореске управе", у Привредној комори Војводине у Новом Саду, саопштило је ресорно
министарство.
Циљ саветовања је да представници Министарства финансија и привреде и надлежни за
реформу Пореске управе у разговору са рачуновођама из новосадског Удружења власника
рачуноводствених агенција (УВРА) размотре проблеме у раду Пореске управе, што је један од
првих корака у процесу реформе тог државног органа, наводи се у саопштењу.
Саветовању ће присуствовати и саветник министра финансија и привреде за реформу Пореске
управе Иван Симић, саветница министра финансија и привреде Милица Бисић, в.д. директора
Пореске управе Љиљана Ковачевић, као и чланови УВРА из Новог Сада.
Динкић ће после тога са сарадницима посетити филијале Пореске управе у Новом Саду.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/protest_upozorenja.73.html?news_id=250050

Синдикати незадовољни законом који одређује зараде

Протест упозорења
АУТОР: Ј. Б. К.
Бор - У организацији Савеза самосталних синдиката у Бору ће данас бити одржан протест
упозорења којим ће синдикалци и запослени у јавним и комуналним предузећима исказати
своје незадовољство доношењем Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
који је усвојен 29. септембра, а који угрожава егзистенцију радника са најнижим платама.
Плате у јавним комуналним предузећима у Бору, с обзиром на то да нису нарочито високе,
применом новог закона неће бити значајно смањене, међутим, борски синдикалци спремни су
на солидарност са другим колегама, будући да ће се захваљујући овом Закону примања
најнижим и најугроженијим категоријама запослених у овом сектору умањити и до 40 одсто.
„Тражимо да се донесу измене и допуне Закона о утврђивању максималне зараде односно да се
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из њега изузму најугроженије категорије запослених јер велики број људи које ће ово погодити
пашће испод минималне зараде. Овај закон има императивни карактер, између осталог
суспендује одредбе Закона о раду, Закона о јавним предузећима, колективне уговоре и још
сијасет других прописа, да не помињем уговор о раду који ће урнисати и овако тежак положај
запослених“, сматра председник Већа Самосталних синдиката општине Бор Драгиша Трујкић.
Борски синдикалци, како је то најављено на конференцији за новинаре, очекују да се протесту
упозорења придруже представници из Мајданпека, Зајечара, Београда, Лесковца и других
већих градова у Србији.
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