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Дачић: Антикризне мере
Одржана седница Социјално-економског савета у чијем су раду уз представнике Владе Србије
учествовали представници послодаваца и синдиката
Представници Владе Србије предочили су јуче синдикатима и послодавцима сву тежину
ситуације у којој се земља тренутно налази, али и антикризне мере које ће омогућити да ту
ситуацију преживимо, изјавио је јуче премијер Србије Ивица Дачић и најавио да ће Влада у
понедељак усвојити ребаланс буџета, пренео је Танјуг.
Дачић, који је накратко напустио седницу републичког Социјално-економског савета како би се
обратио новинарима, рекао је да ће те мере омогућити да буџет Србије буде ликвидан и да
плате и пензије буду обезбеђене до краја године.
Он је најавио да ће у понедељак бити одржана седница Владе Србије на којој ће бити усвојен
предлог ребаланса буџета, а до краја седмице и сви пратећи закони који ће омогућити
спровођење антикризних мера.
Према речима Дачића, тиме ће бити омогућено око милијарду евра различитих уштеда, од чега
ће половина бити на приходној, а половина на расходној страни буџета.
Премијер је најавио и да ће се ићи на смањивање непотребних трошкова државе, да ће бити
укинуте све непотребне агенције и дирекције и више од 130 различитих пореза, такси и
дажбина, који оптерећују привреду и грађане.
Он је додао да ће порези и акцизе бити минимално повећани, а уз договор с представницима
послодаваца и синдиката да се у овој години спречи отпуштање радника у јавном сектору.При
томе, повећање плата неће моћи да буде колико је намеравано, ради стабилизације буџета.
Како је објаснио, то значи постизање друштвеног консензуса да највећи терет не поднесу они
који најмање имају.
„Наш циљ је да омогућимо да се прође кроз тешкоће на што безболнији начин и то је суштина
разговора”, навео је премијер Дачић и нагласио да су антикризне мере неопходне како не би
дошло до проблема у исплати плата и пензија и да не бисмо имали „грчки сценарио” и
западање у дужничко ропство. Он је додао да су поред антикризних мера потребне и дугорочне
мере за покретање производње јер без нових радних места и инвестиција нема изласка из
кризе.
Дачић је подсетио да ће буџетски дефицит на крају ове године уместо предвиђених око 4,5
одсто БДП-а бити 7 одсто, а могуће је да ће јавни дуг на крају године достићи и 60 одсто БДП-а
и да је „циљ да се све то прекине”.
Премијер је указао и да је циљ владе да се постигне договор с ММФ-ом, што би омогућило да се
користе повољна средства Светске банке и других међународних финансијских институција,
као и других земаља које желе да помогну.
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Он је нагласио да ће Влада и он као премијер водити политику што ширег договора свих
фактора који представљају стубове у одређеним областима наводећи да су током савета
потпуно равноправно расправљали држава, послодавци и синдикати.
Према речима премијера, циљ те расправе нису само краткорочне мере већ би требало
зауставити „крварење” и погледати где постоје системски проблеми. „Ми данас треба да
одговоримо на суштинско питање – чија је ово криза, ово није криза владе, послодаваца и
синдиката већ криза у којој се налази цела Србија и свако треба да има одређене
одговорности”, нагласио је Дачић.
Он је напоменуо и да је договорено да ниједан закон не иде пред владу или скупштину док
Социјално-економски савет не да своје мишљење.
Премијер је истакао да је лично спреман да заштити права радника где постоји таква
угроженост. „Ако желимо у ЕУ, морамо тамо по европским стандардима, а европски стандард
јесте социјална повеља и права радника. Не може страна компанија да дође у нашу земљу и да
овде примењује прописе који су превазиђени у Европи пре 100 година”, рекао је Дачић.
Он је нагласио и да не могу стране банке да за годину и по дана да изнесу из земље 1,5
милијарди евра и да говоре да су друштвено одговорне, иако је то можда урађено по закону.
„Профит се износи из Србије у условима када се Србија гуши у економској кризи, то није
друштвено одговорно понашање, а ова криза није моја, ово је криза у којој се налази Србија”,
закључио је Дачић.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prepolovljena-povisica-penzionerima.sr.html

Преполовљена повишица пензионерима
Уместо да с октобарским чеком добију повећање од 4,5 или пет одсто, пензионери ће добити
пензије веће за два процента
Уместо очекиваног повећања од око 4,5 до пет одсто за колико су пензије требало, по закону, да
буду веће од 1. октобра, пензионери ће морати да се задовоље упола нижом повишицом – од
око два одсто.
То је јуче у интервјуу агенцији Бети потврдио и Јован Кркобабић, потпредседник владе
изјавивши „да ће исплата пензија и социјалних давања бити редовна, а да до краја године
пензионери могу да очекују повишицу од два одсто од октобарске пензије, као и исплату
једнократне помоћи за оне са најмањим примањима”.
Кркобабић је истакао да је та повишица скромна, па ће се на сваки начин помагати
најсиромашнијим пензионерима.
Ово, међутим, није једина лоша вест за пензионере. Пензије се за око 1,6 милиона најстаријих у
Србији неће усклађивати с важећом формулом ни у априлу 2013. године, већ ће и тада бити
увећане за само два одсто. Тако је, како се поуздано сазнаје, договорено у влади и такав предлог
ће се наћи и у Скупштини приликом изгласавања новог ребаланса буџета.
Пензијска формула могла би поново бити актуелна тек од октобра 2013. године (уколико се
поправи економска ситуација), када би, како потврђује наш извор, принадлежности поново
почеле да прате шестомесечни раст цена на мало и половину раста бруто домаћег производа,
како је и предвиђено Законом о пензијама и буџетском систему.
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Да би пензије у октобру могле бити веће за два одсто, уместо да се усклађују с формулом,
најавио је недавно и министар финансија Млађан Динкић, истакавши „да ће индексација
пензија зависити од договора о расту зарада у просвети и здравству, јер како се буде договорио
с њима то ће се пресликати на јавни сектор”. Управо је толико ових дана понуђено
просветарима.
А да се и дефинитивно одустало од законске формуле за обрачун пензија и да ће оне бити
увећане за свега две процента, потврђује и рачуница према којој су од априла, када су пензије
последњи пут усклађиване, до данас потрошачке цене повећане 3,2 одсто.
Да су пензије пратиле формулу и да су од 1. октобра биле веће за очекиваних пет одсто, то би
повећало расходе за пензије за око седам милијарди динара. То је требало обезбедити
ребалансом буџета.
Овако ће, каже Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, бити потребно
највише до три милијарде динара.
Упркос тврдњама челника ПУПС-а да се потписани коалициони споразум, којим је предвиђено
да ће се пензије усклађивати према важећој формули неће кршити, наш извор тврди, да измене
овог документа фактички и није било, али да ће у закону о пензијама и буџетском дефициту
морати да се мења члан који прописује ново усклађивање пензија.
Преведено у цифре значи да ће око 500.000 пензионера, који примају до 15.000 динара, с
октобарском повишицом добити око 300 динара више. Они који примају по 24.500 динара,
колико износи просечна пензија, добиће с октобарским чеком 500 динара више, што је
довољно за килограм меса с костима.
Ненадић каже да су сва обећања надлежних о „неприкосновености” пензија и усклађивању по
закону – пале већ на првом испиту.
– Обећавали су поштовање закона, када је у питању формула за обрачун пензија и сада опет
тврде да оне прате раст зарада у јавном сектору. Али који раст зарада, пита он и додаје да је
недопустиво да надлежни у влади нису нашли решење да избегну даље осиромашење
пензионера.
– Најстарији су поново осрамоћени и обезвређени. Пола милиона пензионера с примањима од
15.000 добиће по 300 динара. Шта с тим да раде, а инфлација ће до краја године по свим
прогнозама бити двоцифрена. Односно, дупло већа од првобитно најављене, категоричан је он.
Према најновијим статистичким подацима по којима просечна нето зарада у Србији,
исплаћена у јулу, износи 41.180 динара и у односу на зараду из јуна, номинално је мања 2,7, а
реално 2,8 одсто, што значи да је учешће пензија у зарадама опет испод 59 одсто, закључује
Ненадић.
Јасна Петровић
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Владин антикризни пакет
Влада је синдикатима и послодавцима представила антикризне мере, које ће
омогућити да буџет Србије буде ликвидан и да плате и пензије буду обезбеђене до
краја године, рекао премијер Ивица Дачић на седници Социјално-економског
света. Мере су добре, али не смеју да остану мртво слово на папиру, кажу
послодавци и синдикати.
Премијер Ивица Дачић рекао је да су представници Владе Србије предочили синдикатима и
послодавцима сву тежину ситуације у којој се земља тренутно налази, као и антикризне мере
које ће омогућити да се та ситуација превазиђе и најавио да ће влада у понедељак усвојити
ребаланс буџета.
Припремиле Наталија Синановић и Сузана Дука
Ниједан закон неће ићи пред Владу или Скупштину док социјално-економски савет о њему не
да мишљење, обећао је премијер Дачић.
Дачић, који је на кратко напустио конститутивну седницу Социјално-економског савета како би
се обратио новинарима, истакао је да ће те мере омогућити да буџет Србије буде ликвидан и да
плате и пензије буду обезбеђене до краја године.
Премијер је најавио да ће у понедељак бити одржана седница Владе на којој ће бити усвојен
предлог ребаланса буџета, а до краја седмице и сви пратећи закони који ће омогућити
спровођење антикризних мера.
Према његовим речима, тиме ће бити омогућено око милијарду евра различитих уштеда, од
чега ће половина бити на приходној, а половина на расходној страни буџета.
Дачић је рекао да ће се ићи на смањивање непотребних трошкова државе, да ће бити укинуте
све непотребне агенције и дирекције и више од 130 различитих пореза, такси и дажбина, који
оптерећују привреду и грађане.
Како је напоменуо Дачић, порези и акцизе биће минимално повећане, уз договор са
представницима послодаваца и синдиката да се у овој години спречи отпуштање радника у
јавном сектору, при чему повећање плата неће моћи да буде колико је намеравано, ради
стабилизације буџета.
То, како је објаснио, значи постизање друштвеног консензуса да највећи терет не поднесу они
који најмање имају.
Дачић је нагласио да су антикризне мере неопходне како не би дошло до проблема у исплати
плата и пензија и да не бисмо имали "грчки сценарио" и западање у дужничко ропство.
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Премијер Дачић оценио је да је добро што су држава, синдикати и послодавци постигли
сагласност да заједно крену у борбу против економске кризе и изразио спремност да заштити
права радника.
"Све што (синдикати и послодавци) буду предлагали ми ћемо најодговорније размотрити",
рекао је он новинарима у Влади Србије након конститутивне седнице Социјално-економског
савета.
Дачић је казао да Влада жели да води политику "што ширег договора" свих чинилаца друштва
који у одређеним областима стубови државе.
Подршка антикризним мерама
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић истакао је да ће послодавци
подржати антикризне мере, јер је неопходно да послодавци, синдикати и власт сарађују како
би што брже превазишли економску кризу.
Атанацковић је, после конститутивне седнице савета, рекао да је потребно да сви делови
друштва имају разумевања за тешкоће у којима се налазимо због економске кризе, како би се
она што ефикасније превазишла.
Према његовим речима, влада је суочена са ситуацијом све веће задужености земље и све већих
проблема у привреди, због чега су и послодавци и радници у све тежој ситуацији, оценивши да
је зато потребно да сви што боље сарађују.
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је да је на
седници Социјално-економског савета постојао ентузијазам да се социјални дијалог, као
пракса, у већој мери уведе у односе владе са послодавцима и синдикатима.
Оцењујући пакет антикризних мера које је представио министар финансија и привреде Млађан
Динкић, Чанак је рекао да су оне у доброј мери адекватне проблемима које је потребно решити.
Међутим, задатак који следи је примена тих мера, указао је председник УГС "Независност", и
додао да је у досадашњим случајевима при примени мера постојало пребацивање одговорности
између три стране.
Социјално-економски савет ће и у новом сазиву чинити шест представника Владе, шест
представника Уније послодаваца Србије, четири из Савеза самосталних синдиката Србије и два
представника из Уједињених гранских синдиката "Независност".
Влада Србије именовала је својих шест представника у СЕС-у, међу којима су, поред премијера
Дачића, потпредседник владе Јован Кркобабић и министри Млађан Динкић, Жарко
Обрадовић, Славица Ђукић Дејановић и Зорана Михајловић.
Ово трипартитно тело основано је 2001. године, а као институција је започео са радом четири
године касније - у априлу 2005. године. Сваки члан СЕС-а има свог заменика.
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Дачић: Мере за преживљавање
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Влада предочила синдикатима и послодавцима сву тежину ситуације у
којој се земља тренутно налази, али и антикризне мере које ће могућити да
преживимо.
Како је рекао премијер Ивица Дачић, који је на кратко напустио седницу републичког
Социјално-економског савета како би се обратио новинарима, те мере ће омогућити да буџет
Србије буде ликвидан и да плате и пензије буду обезбеђене до краја године.
Он је најавио да ће у понедељак бити одржана седница Владе Србије на којој ће
бити усвојен предлог ребаланса буџета, а до краја седмице и сви пратећи закони
који ће омогућити спроводјење антикризних мера.
Према речима Дачића, тиме ће бити омогућено око милијарду евра различитих уштеда, од чега
ће половина бити на приходној, а половина на расходној страни буџета.
Премијер је најавио и да ће се ићи на смањивање непотребних трошкова државе, да ће бити
укинуте све непотребне агенције и дирекције и више од 130 различитих пореза, такси и
дажбина, који оптерећују привреду и градјане.
Он је додао да ће порези и акцизе бити минимално повећане, а уз договор са
представницима послодаваца и синдиката да се у овој години спречи отпуштање
радника у јавном сектору, при чему повећање плата неће моћи да буде колико је
намеравано, ради стабилизације буџета.
То, како је објаснио, значи постизање друштвеног консензуса да највећи терет не поднесу они
који најмање имају. Дачић је нагласио да су антикризне мере неопходне како не би дошло до
проблема у исплати плата и пензија и да не бисмо имали "грчки сценарио" и западање у
дужничко ропство.
Он је подсетио да ће буџетски дефицит на крају ове године уместо предвидјених
око 4,5 одсто БДП-а бити седам одсто, а могуће је да ће јавни дуг на крају године
достићи и 60 одсто БДП-а и да је "циљ да се све то прекине".
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Премијер је указао и да је циљ владе да се постигне договор са ММФ-ом, што би омогућило да
се користе повољна средства Светске банке и других медјународних финансијских институција,
као и других земаља које желе да помогну.
Он је нагласио да ће влада и он као премијер водити политику што ширег договора свих
фактора који представљају стубове у одредјеним областима наводећи да су током савета
потпуно равноправно расправљали држава, послодавци и синдикати.
Према речима премијера, циљ те расправе нису само краткорочне мере већ би
требало зауставити "крварење" и погледати где постоје системски проблеми.
"Ми данас треба да одговоримо на суштинско питање - чија је ово криза, ово није криза
владе, послодаваца и синдиката већ криза у којој се налази цела Србија и свако треба да има
одредјене одговорности", нагласио је Дачић.
Он је напоменуо и да је договорено да ниједан закон не иде пред владу или скупштину док
Социјално-економски савет не да своје мишљење.
Премијер је истакао да је лично спреман да заштити права радника где постоји таква
угроженост.
"Ако желимо у ЕУ, морамо тамо по европским стандардима, а европски стандард јесте
социјална повеља и права радника. Не може страна компанија да додје у нашу земљу и да
овде примењује прописе који су превазидјени у Европи пре 100 година", рекао је Дачић.
Он је нагласио и да не могу стране банке да за годину и по дана да изнесу из земље 1,5
милијарди евра и да говоре да су друштвено одговорне, иако је то можда уредјено по закону.
"Профит се износи из Србије у условима када се Србија гуши у економској кризи, то није
друштвено одоговрно понашање, а ова криза није моја, ово је криза у којој се налази Србија",
закључио је Дачић.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:396063-Mura-stigla-u-Pirot

“Мура“ стигла у Пирот
В. Ћ.
У петак продата текстилна конфекција „Први мај“ компанији "АХ група" иза које
стоји енглеско- словеначки капитал и која је била једини заинтересовани купац за
пиротску фирму

8

- Конфекција „Први мај“ из Пирота, како се и очекивало, продата је у петак на аукцији у
Агенцији за приватизацију за 2.1 милион евра а нови власник ове фриме је компанија „АХ
група“ иза које стоји енглеско-словеначки капитал.
Према речима в.д. директора „Првог маја“ Вељка Крстића, „АХ група“ је била једини
заинтересовани купац.
- Они под својим окриљем већ имају словеначку конфекцију „Мура“ а већ дуже време
исказивали су интересовање и за „Први мај“. Добиће три производне хале а купопродајни
уговор биће потписан у Пироту већ у понедељак 10. септембра. Они су преузели обавезу да у
наредне три године упосле 1.328 радника, од око 1.500 колико их тренутно ради, а већ до краја
године биће запослено 1.100 радника - каже Крстић.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:395979-Ko-su-moguci-ruski-kandidati-za-kupovinu-zelezare

Ко су могући руски кандидати за куповину
железаре
Танјуг
Министар рударства је напоменуо да је међу кандидатима за железару Смедерево
озбиљна руска компанија која је везана за друге послове у Србији
МОСКВА - Протокол састанка Комитета за међувладину трговинску, економску и научнотехничку сарадњу, који су ове недеље потписали министар рударства Милан Бачевић и руски
министар енергетике Александар Новак као копредседници комитета, садржи и понуду Србије
Русији да купи железару Смедерево за један долар.
Бачевић је приликом посете Москви рекао новинарима да је међу кандидатима "озбиљна руска
компанија" која је "везана за неке друге послове у Србији", као и да су представници те
компаније већ били у Београду на разговорима, али није хтео да каже о коме се ради.
У сфери металургије у Србији су од руских колмпанија присутне две компаније - "Мечел" и
"Уралски рударско-металуршка компанија" (УГМК), а ова друга је раније већ купила Фабрику
бакарних цеви у Мајданпеку.
Мечел је једна од водећих руских компанија а њен бизнис састоји се од четири сегмента:
рударског, металуршког, легура гвожђа и енергетског.
Како је наведено на сајту компаније, Мечел обједињује произвођаче угља, концентрата
гвоздене руде, челика, ваљане робе, железних легура, прерађивачких производа, готивне и
електричне енергије.
У Србији је ова компанија присутна кроз Мечел систем из Београда која се бави продајом
прозивода од гвожђа.
Ссто се тиче УГМК, познатог код нас по енглеском називу "Урал мајнинг енд металурџикал
компани", о могућој заинтересованости ове компаније за железару спекулисало се одмах пошто
је бивша српска влада 18. априла расписала тендер.
Како је влада саопштила почетком маја, документацију за учешће на тендеру откупиле су три
компаније чији су власници бизнисмени из Русије и Украјине, а то су биле Јунајтед Пилсен С.
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А. из Луксембурга руског бизнисмена Игора Ссамиса, украјинска група "Доњецкстаљ" Рината
Ахметова и руска УГМК.
Експерт московског холдинга УК "Финам менаџмент" Дмитриј Баранов рекао је Тањугу да
могућност да је УГМК заинтересован за железару "теоретски постоји", будући да је та
компанија већ присутна на српском тржишту, али да без обзира на понуду да се железара купи
за симболичан један долар, све зависи од тога колики су трошкови, губици и дугови железаре.
"То што је неко откупио тендерску документацију и што је већ присутан на српском тржишту
још ништа не значи", истиче Баранов и објашњава да тек пошто се сними целокупно стање
железаре и кад буде јасно каква су очекивања од потенцијалног инвеститора, може да се каже
колико је она привлачна за руске компаније.
УГМК је други по величини произвођач бакра у Русији, формирана је 1999, а седиште јој је у
Свердловској области, на Уралу.
Како је наведено на званичном сајту компаније, УГМК обједињује готово 50 предузећа
различитих грана индустрије у разним регионима Русије. С годишњим обртом од неколико
милијарди долара, УГМК спада у највеће вертикално интегрисане компаније Русије.
Кључни активи концентрисани су у рударству, обојеној металургији и машиноградњи, а основу
компаније чини затворен технолошки ланац у области бакра.
Поред тога, УГМК има јаке позиције на тржишту цинка, олова, драгоцених и ретких метала, а
самосталан и ефикасни бизнис у оквиру структуре компаније постала је и црна металургија,
грађевинарство и пољопривреда.
Према подацима руске Википедије, компанија има око 70.000 запослених, а сматра се да је
њен основни власник председник компаније Искандер Махмудов, руски бизнисмен узбечког
порекла.
Ццасопис Форбс је богатство Махмудова 2011. оценио на 9,9 милијарди долара, чиме се он
нашао на 12. месту најбогатијих бизнисмена Русије, а био је 88. у светском рејтингу
милијардера.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:395968-Sud-u-Strazburu-Radnici-quotZorkequot-dobili-spor

Суд у Стразбуру: Радници "Зорке" добили спор
ФоНет
Међународни суд у Стразбуру наложио је држави Србији да исплати заостале
зараде бившим радницима шабачке фабрике "Зорка"
ШАБАЦ - Међународни суд у Стразбуру наложио је држави Србији да исплати заостале зараде
бившим радницима шабачке фабрике Зорка - Минерална ђубрива као и нематеријалну штету и
судске трошкове у износу од 6.200 евра, пренео је Радио Слободна Европа.
Том суду обратило се 40 радника, а седморици је већ уплаћен износ за нематеријалну штету и
судске трошкове.
Према речима радника који су добили пресуде, њима се дугује 10 до 15 месечних зарада
односно од 500.000 динара до милион динара.
Зорка-Минерална ђубрива приватизована су 2009. године за 3,4 милиона евра.
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Одлуком Агенције за приватизацију купац, Викторија група, није преузела измирење обавеза
према бившим радницима који су већ имали извршне судске пресуде.
Шабачка фабрика ђубрива била је део Холдинг компаније Зорка, а пре почетка
реструктурирања у њој је радило више од 1.000 радника.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:396150-Mere-da-prezivimo

Мере да преживимо
Е. В. Н
Конституисан Социјално-економски савет, премијер Ивица Дачић представио
план Владе. Укидају се неке агенције и дирекције и више од 130 пореза. Расподела
терета кризе
РЕДСТАВНИЦИ Владе предочили су синдикатима и послодавцима сву тежину ситуације у
којој се земља тренутно налази, али и антикризне мере које ће нам омогућити да преживимо изјавио је премијер Ивица Дачић у паузи седнице републичког Социјално-економског савета
који је у суботу конституисан. Дачић је навео да ће те мере омогућити да буџет Србије буде
ликвидан и да плате и пензије буду обезбеђене до краја године.
Он је најавио да ће у понедељак бити одржана седница Владе Србије на којој ће бити усвојен
предлог ребаланса буџета, а до краја седмице и сви пратећи закони који ће омогућити
спровођење антикризних мера.
Према речима Дачића, тиме ће бити омогућено око милијарду евра различитих уштеда, од чега
ће половина бити на приходној, а половина на расходној страни буџета.
ПОДРШКА ПОСЛОДАВАЦА И СИНДИКАТА- ПОСЛОДАВЦИ у Србији ће подржати
антикризне мере Владе, јер је неопходно да и послодавци и синдикати и власт сарађују како би
што брже превазишли економску кризу - изјавио је председник Уније послодаваца Србије
Небојша Атанацковић. Он је, после конститутивне седнице Социјално-економског савета, рекао
да је потребно да сви делови друштва имају разумевања за тешкоће у којима се налазимо због
економске кризе, како би се она што ефикасније превазишла. Председник Уједињених
гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак изјавио је да је на седници Социјалноекономског савета постојао ентузијазам да се социјални дијалог, као пракса, у већој мери уведе
у односе Владе са послодавцима и синдикатима. Он је рекао да су најављене антикризне мере,
које је на седници представио министар финансија и привреде Млађан Динкић, у доброј мери
адекватне проблемима које је потребно решити.
Премијер је најавио и да ће се ићи на смањивање непотребних трошкова државе, да ће бити
укинуте све непотребне агенције и дирекције и више од 130 различитих пореза, такса и
дажбина, који оптерећују привреду и грађане.
Он је додао да ће порези и акцизе бити минимално повећани, а уз договор са представницима
послодаваца и синдиката да се у овој години спречи отпуштање радника у јавном сектору, при
чему повећање плата неће моћи да буде колико је намеравано, ради стабилизације буџета.
То, како је објаснио, значи постизање друштвеног консензуса да највећи терет не поднесу они
који најмање имају.
Дачић је нагласио да су антикризне мере неопходне како не бисмо имали "грчки сценарио" и
западање у дужничко ропство и додао да су поред антикризних мера потребне и дугорочне
мере за покретање производње.
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Премијер је указао и на то да је циљ Владе да се постигне договор са ММФ-ом, што би
омогућило да се користе повољна средства Светске банке и других међународних финансијских
институција, као и других земаља које желе да помогну.
Он је нагласио да ће Влада и он као премијер водити политику што ширег договора свих
фактора који представљају стубове у одређеним областима, наводећи да су током седнице
Савета потпуно равноправно расправљали држава, послодавци и синдикати.
- Ми данас треба да одговоримо на суштинско питање - чија је ово криза, ово није криза Владе,
послодаваца и синдиката, већ криза у којој се налази цела Србија и свако треба да има
одређене одговорности - нагласио је Дачић.
Он је напоменуо и да је договорено да ниједан закон не иде пред Владу или Скупштину док
Социјално-економски савет не да своје мишљење.
Дачић је нагласио и да не могу стране банке да за годину и по дана изнесу из земље 1,5
милијарди евра и да говоре да су друштвено одговорне, иако је то можда уређено по закону.

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/341655/Protest-radnika-Vodovoda-u-Novom-Sadu

Протест радника "Водовода" у Новом Саду
Ж. Б.
Радници новосадског ЈКП „Водовод и канлизација“ најавили су да ће данас у 13 часова окупити
испред редакције „Блица“ у Улици војводе Мишића 9 у Новом Саду због, како тврде,
“негативне медијске кампање” која се у протеклих неколико дана водила против овог
предузећа.
Протест радника "Водовода и канализације"
- Новозапослени радници ће се данас у 13 часова окупити испред редакције „Блица“ како би
позвали новинаре да заједно са њима оду до зграде Савеза самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина, у Булевару Михајла Пупина бр. 24 , са циљем да демантују наводе медија о
запошљавању канцеларијских радника. – наводи се у допису Службе за информисање
Водовода.
Они су навели и да ће након посете синдикату, прошетати и редакције новосадског Радија 021.
Подсетимо, протеклих дана медији су објавили информацију о пријему више десетина
новозапослених радника у "Водоводу", а директор Бранко Бјелајац је и сам "Блицу" потврдио
да је запослио 39 радника.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/341760/Vasin-Nismo-nista-obecali-radnicima-Dunav-agregata

Васин: Нисмо ништа обећали радницима
Дунав агрегата
Бета
Потпредседник Владе Војводине Мирослав Васин демантовао је данас да је понудио
запосленима у бродарском предузећу "Дунав агрегати" исплату два минимална лична дохотка,
што радници наводно нису прихватили и најавили радикализацију протеста.
- Није истина да сам им обећао исплату плата, јер ја немам начина за то, пошто је у питању
приватна фирма - рекао је Васин агенцији Бета и додао да запосленима и менаџменту
компаније са којима је данас разговарао ништа није обећао.
Представник радника Новица Цветковић рекао је раније да ће радници, ако до уторка у 16 сати
не буде удовољено њиховим захтевима, 12. септембра бродовима блокирати речни саобраћај на
Дунаву код Новог Сада.
Васин је навео да је на састанку, којем су присуствовали запослени, власник предузећа Душан
Боровица и директор Машан Ерцеговић, као и представници "Вода Војводине" и директор
Фонда за капитална улагања Небојша Маленковић, размотрена ситуација о дуговањима у
"Дунав агрегатима".
- Установили смо да Фонд и "Воде Војводине" немају никаква дуговања према "Дунав
агрегатима", али смо открили да постоје одређена дуговања Републичке дирекције за воде за
радове на изградњи насипа на Тиси - рекао је Васин.
Он је указао да је Влада Војводине тим поводом одмах контактирала Министарство
пољопривреде Србије како би тај дуг што пре био измирен и да је добила уверавања да ће
учинити све да се новац што пре уплати "Дунав агрегатима".
- Следећи састанак са представницима "Дунав агрегата" имаћемо у понедељак, 10. септембра и
надам се да ће се до тада створити услови да се део дуга исплати - рекао је Васин, и додао да је
раднике упозорио о штети коју би нанела блокада речног саобраћаја на Дунаву.
Запослени у "Дунав агрегатима" траже да им се до 11. септембра исплати шест заосталих плата
и седам двонедељних трошкова боравка на броду, као и доприноси за здравствено осигурање
јер им нису оверене здравствене књижице.
Они тврде да су се за помоћ обратитли Влади Војводине јер су им Душан Боровица и Машан
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Ерцеговић рекли да пара нема и да им Влада Војводине дугује новац за изнајмљивање
механизације.
Према Цветковићевим речима, данас су у штрајк ступила још три предузећа чији је власник
Душан Боровица, а то су "Војводинапут" из Зрењанина, "Хидрограђевинар" из Сремске
Митровице и "Напредак" из Апатина. Он је најавио да ће им се радници тих предузећа
придружити у најављеној блокади Дунава.
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/341826/Dacic-Ukidamo-nepotrebne-agencije-i-direkcije-i-vise-od-130-razlicitih-porezataksi-i-dazbina

Дачић: Укидамо непотребне агенције и
дирекције и више од 130 различитих пореза,
такси и дажбина
Танјуг
Представници Владе Србије предочили су данас синдикатима и послодавцима сву тежину
ситуације у којој се земља тренутно налази, али и антикризне мере које ће омогућити да ту
ситуацију преживимо, изјавио је данас премијер Србије Ивица Дачић и најавио да ће влада у
понедељак усвојити ребаланс буџета.

Дачић, који је на кратко напустио седницу републичког Социјално-економског савета како би
се обратио новинарима, рекао је да ће те мере омогућити да буџет Србије буде ликвидан и да
плате и пензије буду обезбеђене до краја године.
Он је најавио да ће у понедељак бити одржана седница Владе Србије на којој ће бити усвојен
предлог ребаланса буџета, а до краја седмице и сви пратећи закони који ће омогућити
спроводјење антикризних мера.
Према речима Дачића, тиме ће бити омогућено око милијарду евра различитих уштеда, од чега
ће половина бити на приходној, а половина на расходној страни буџета.
Премијер је најавио и да ће се ићи на смањивање непотребних трошкова државе, да ће бити
укинуте све непотребне агенције и дирекције и више од 130 различитих пореза, такси и
дажбина, који оптерећују привреду и градјане.
Он је додао да ће порези и акцизе бити минимално повећане, а уз договор са представницима
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послодаваца и синдиката да се у овој години спречи отпуштање радника у јавном сектору, при
чему повећање плата неће моћи да буде колико је намеравано, ради стабилизације буџета.
То, како је објаснио, значи постизање друштвеног консензуса да највећи терет не поднесу они
који најмање имају.
Дачић је нагласио да су антикризне мере неопходне како не би дошло до проблема у исплати
плата и пензија и да не бисмо имали "грчки сценарио" и западање у дужничко ропство.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/prekogranicna-saradnja-sindikata

Прекогранична сарадња синдиката
РУМА: Општински Савез самосталних синдиката Србије и Рума били су домаћини
овогодишње тродневне међународне конференције, на тему промена Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, учешће синдиката у тим активностима и
размена искуства синдиката.
На овој конференцији учествовали су представници по два синдиката из Мађарске и Румуније
и Савез самосталних синдиката Србије. Конференцију је отворио Милорад Мијатовић
председник Савеза самосталних синдиката Војводине, а о променама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању је говорио Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине.
Након тога гости из Румуније су поделили своја искуства на исту тему.
-Овде је реч о међуграничној сарадњи о питањима који су у интересу синдиката, саветовање у
оквиру еврорегије Дунав- Криш- Мориш- Тиса. Све ове земље се налазе у великој кризи и ми
морамо наћи одговоре везано за пензијски систем и инвалидско осигурање, јер се по закону
иде на повећање старосне границе и година стажа. Морамо реаговати на време, јер сви захтеви
ММФ-а и Светске банке иду у том смеру. Услови у свим земљама су слични, зато су битне ове
конференције и размена искуства, да можемо на време избећи могући проблем - истакао је
председник Савеза самосталних синдиката Војводине Милорад Мијатовић.

Другог дана конференције своја искуства су поделили експерти и гости из Мађарске, а затим је
о променама овог закона говорио председник Савеза самосталних синдиката Србије и
председник Управног одбора Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање
Љубисав Орбовић. На крају конференције, сви учесници су имали евалуацију семинара, што је
једна од активности у оквиру пројекта „Радни односи и социјални дијалог у југоисточној
Европи“. Носилац овог пројекта је фондација „Фриедрицх Еберт“, а обухвата све земље бивше
СФРЈ и Грчку, Турску, Албанију, Румунију, Бугарску и Кипар.
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bojcic-strajk-upozorenja-politicki

Бојчић: Штрајк упозорења политички
- Не постоје реални разлози за штрајк упозорења, који је синдикат „Независност„
одржао у четвртак. Зараде се у предузећу редовно исплаћују као и друга радничка
примања, а и сервисирају се и обавезе према држави - казао је директор ЈКП
„Стан” Рајко Бојчић на конференцији за штампу.
Подвукао је да у протеклих шест месеци „Стан” води битку са текућом ликвидношћу и навео да
је „Информатика” дужна”Стану” око стотину милиона динара и да тај дуг потиче из 2011. и из
првих шест месеци ове године.
- Банке и добављачи и корисници услуга су се забринули када су чули да је у предузећу одржан
штрајк упозорења. Боје се да им пословање са “Станом” не угрози њихов бизнис.
Синдикат„Независност” је преузео велику одговорност. Није улога синдиката само да се бори
за радничка примања, већ мора да води рачуна и о обавезама -рекао је Бојчић. Директор у
организовању штрајка упозорења види уплив дневне политике и мешетарање неких странака.
- Позивам политичке странке да што пре формирају скупштинску већину како би се у јавности
престало са негативним позиционирањем јавних комуналних предузећа - рекао је Бојчић.
Истакао је, између осталог, да је лане „Стан” вратио 57 милиона динара добављачима, да је
враћено и 20 милиона банкарског кредита и да је плаћен и пензијски допринос који
запосленима није уплаћиван од 2004. године. Подсећамо да штрајк упозорења није подржао
други сидникат у „Стану”, а то је Самостални, који има око три стотине чланова, док је у
„Независности„ 82 радника.
З. Делић

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/komunalni_sistem_u_novom_sadu_pred_kolapsom.55.html?news_id=247218

У јавним предузећима око 500 запослених за две седмице

Комунални систем у Новом Саду пред
колапсом
АУТОР: А. И.
Нови Сад - Комуналном систему Новог Сада прети колапс због прекомерног запошљавања.
Само током последње две седмице одлазећа власт је у јавним и комуналним предузећима
запослила између 400 и 600 људи, углавном по страначкој припадности, што је за близу 10
одсто увећало број запослених. Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности
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(СКНС) упозорава да то нарушава социјално-економску стабилност предузећа и да је супротно
економским принципима одрживог пословања.
„Уз запошљавање је присутно и неоправдано повећање зарада партијским кадровима, који су
често без одговарајуће стручне спреме. То даље доводи до погоршања економског и социјалног
положаја запослених“, саопштено је из тог синдиката.
Тако је на Спенсу запослено више од 20 нових људи, у Градском зеленилу око 50, у Водоводу
више од 30...
- Пре неколико година смо имали око 4.000 запослених у комуналном сектору, а сада 7.000. То
је постала пракса током последњих 10 година, а најновија епидемија запошљавања у насталом
вакууму у којем су руководства, по броју новозапослених, највећа досад. А најчешће се не
запошљавају радници који су неопходни, него се распоређују међу руководство, које сада чини
око трећине од броја запослених у већини од 16 јавних предузећа - каже за Данас Љубомир
Поповић, потпредседник СКНС.
Поповић, који је и председник синдиката у Градском зеленилу, каже да руководство тог
предузећа крије број новозапослених.
- Пробали смо да утврдимо тачан број, али безуспешно. Међу њима је и одређен број оних који
већ дуже време раде на терену, што је позитивно, али је кроз то запослен и један број
руководилаца. Тако данас од 250 запослених имамо 70 инжењера. Притом, стари инжењери
добијају распоред у расадник, где углавном немају шта да раде, а на њихово место долазе
млади страначки кадрови, махом без искуства. Притом, предузеће је ионако у тешкој ситуацији
- каже Поповић.
Слична ситуација је и у Спенсу, где је за кратко време запослено више од 20 нових људи.
- Плашимо се да то није коначан број, пошто не знамо хоће ли бити још нових запошљавања.
Покушавамо да уверимо директора да прекине са том праксом, пошто то предузеће води у
пропаст. Уз смањење плата, сада смо близу минималних накнада, а истовремено смо
блокирани од стране банке. А овде људи хоће и знају да раде, о чему сведочи чињеница да смо
током претходног Европског првенства у рукомету најбоље оцењени домаћини, испред
Београдске арене и Чаира - каже шеф синдиката на Спенсу Зоран Ђорђевић.
У Лисју је, поред нагомиланих проблема, запослено још девет нових људи. То предузеће због
нерешених имовинско-правних односа више на највећем Градском гробљу нема нових гробних
места.
- Ти људи су махом запослени на руководећим местима. Не знамо да ли ће на томе стати, али и
ово већ утиче на умањење зарада осталим запосленим - каже председник синдиката у Лисју
Видоје Сандић.
Градоначелник ненадлежан
Из кабинета градоначелника су се поводом таласа запошљавања прогласили ненадлежним. У
кратком саопштењу наведено је да су јавна предузећа посебна правна лица, те да радно
правни статус запослених сами уређују. Ово је у супротности са најавама градоначелника
Игора Павличића да више неће бити запошљавања у јавном сектору. Градоначелник је
прошле године најавио да ће бити потписан уговор са републиком „на основу којег више
нећемо моћи да запошљавамо раднике у јавном сектору, сем у изузетним ситуацијама“.
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