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Обнова индустрије без предузећа
Синдикалци сматрају да ће програм окончања реструктурирања бити последњи ударац српској
индустрији, а не најава њеног новог почетка
Представниципривреднихудружењаисиндикатаподржалисупрошлесуботемере
штедњекојејепредложилаВладаСрбије. Договоренојеи давладачује став синдиката пре него што
утврди предлог измена неких системских закона, пре свега закона о раду. Судећи по изјавама
неких синдикалаца, оно у погледу чега нема потпуне сагласности је – шта и како са
неприватизованим предузећима, онима који су у статусу реструктурирања. Продаја, стечај или
подржављење – три су сценарија за окончање неуспеле деценијске припреме за приватизацију
179 фирмикојезапошљавају приближно 54.000 људи. Решење за њихов статус треба да се нађе
до краја јуна 2014. године.
Међу синдикалцима преовлађује мишљење да ће предложени програм окончања
приватизације задати последњи ударац српској индустрији и да ништа неће бити од најава
њеног новог почетка.
За оне који су се водили као запослени у тим фирмама најбитнија је порука министра
финансија и привреде Млађана Динкића да ће, безобзира на токако се буде завршила ова
„тужна прича”, свимрадницимакојиостанубезрадногместабити исплаћено 300 евра по години
радног стажа. За Транзициони фонд предвиђени су највећи додатни расходи у ребалансу
буџета од 3,7 милијарди динара.
– Сва предузећа су подељена у четири групе, а 27 ће већ овог лета отићи у стечај – рекао је
Динкић. – У њима је запослено 787 људи. За њих се купци не интересују, јер имају велике
дугове. Докрајаовегодинебићепонуђенонапродајуимовина 66 предузећа. Ако не буду продата
ни из трећег покушаја по цени од 30 одсто од процењене вредности, биће покренут стечај.
У посебној групи је 16 предузећа која могу да обезбеде текућу ликвидност, каже министар, али
не могу да измирују обавезе из прошлости. Ове фирме ће изабратисаветникеи, такође до краја
ове године, спровести „унапред припремљен план реорганизације”.
– Влада ће овим предузећима отписати старе обавезе, репрограмираће се дугови приватном
сектору и евентуалноспровести социјалнипрограмзавишак запослених, а она ће потом
самостално да послују. Заштиту државе најпре ће изгубити РТБ „Бор”. У последње три године
послује са добитком, али има дугове из прошлости, које сада измирује. Исти третман чека и
„Петрохемију”– рекао је Динкић.
До краја 2013. број предузећа у реструктурирању био би сведен на мање од 90.
У програму мера за реформу јавног сектора је записано да ће се у првој половини 2014.
решавати судбина некадашњих великих система. Реч је о 29 предузећа.
– Најтеже ће бити са компанијама попут „14. октобра”, ФАП-а, ИМТ-а или ИМР-а, али ће
држава покушати да им нађе стратешке партнере – рекао је Динкић.
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План је да држава преузме имовину ових предузећа и да крене у заједничка улагања са
стратешким партнерима, да их понуди по било којој цени, уз обавезу купца да инвестира и
покрене производњу и запошљавање. Или да се одлуком владе покрене производња
упојединимделовимазакојесматрадајетоодстратешкогзначаја.
Питања као што су – зашто све наведено није до сада учињено и ко је за то одговоран, неки
сврставају у „задоценелу памет”. Сада је главно питање да ли је понуђено решење најбоље
могуће.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да једобро што се
влада одлучила да „подржави” део друштвених фирми које су од стратешког значаја за земљу и
могле би да покрену целу привреду.
– Уколико би влада успела да део тих предузећа остави у државном власништву, а један део
прода, то би било веома позитивно– рекао је Орбовић.
Негосав Јовановић, потпредседник Индустријског синдиката Србије, тврди да је предложено
„скидање с дневног реда” 179 предузећазаправо задавање коначног ударца српској индустрији,
што ће донети нове стечајеве и отпуштања.
– Такав „програм” неће донети обећану реиндустријализацију, а са њом и нова радна места,
извози инвестиције,три прокламована циља ове владе – каже Јовановић. – Министар Динкић
и влада знају да узрок великог дефицита буџета није предуго реструктурирање ових предузећа,
јер њега није ни било. Овај синдикат, који заступа интересе запослених у 130 предузећа,
годинама је на то указивао. Узрок свих наших мука је двадесетогодишње сатирање индустрије,
а на другој страни прегломазни јавни сектор, државна администрација и нефункционални
Фонд ПИО.
Индустријски синдикат се залаже да се у сваком од 179 предузећа спроведе стварно
реструктурирање, јер су она једино могуће место рађања нове српске индустрије, каже
Јовановић.
– Понуђени програм реструктурисања ових предузећа имао је смисла пре пет година, кад је
нешто још могло да се сачува, али данас то нису мере које ће донети решење проблема, већ
програм сахрањивања мртваца – каже Бранислав Чанак, председник УГС ,,Независност”.
Права и благовремена решења упорно су одбијали баш аутори овог решења, које то није, а не
запослени и директори у тим преузећа, тврди Чанак.
Александар Микавица
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Ребаланс сасекао инвестиције
Посланици се о новој рачуници јавних финансија изјашњавају у понедељак, 1. јула

Нацрт закона о ребалансу буџета за 2013. годину, који је Влада Србије једногласно усвојила,
предвиђа приходе од око 873,4 милијарде динара, расходе од 1051,7 милијарди динара и
дефицит од 178,3 милијарде динара или 4,7 одсто бруто друштвеног производа (БДП).
Посланици републичког парламента разматраће овај предлог у понедељак, 1. јула, за када је
председник Скупштине Србије Небојша Стефановић заказао нову седницу.
Према Закону о буџету за 2013. годину, предвиђени приходи за ову годину били су 965,7
милијарди динара, а расходи 1.087,6 милијарди, док је буџетски дефицит планиран на 121,9
милијарди динара, односно 3,3 одсто БДП.
Дефицит буџета је у периоду јануар-мај 2013. године достигао износ од 93,6 милијарди динара,
премашивши први пут ове године буџетски мањак из истог периода прошле године за 4,9
процената на годишњем нивоу.
Према Нацрту закона о ребалансу буџета за 2013. годину, капитални издаци из буџета за 2013.
су смањени са 22,5 милијарди на 14,2 милијарди динара, па су тако, на пример, МУП-у Србије
смањена средства за набавку патролних возила и за јачање оперативно-техничких капацитета
са 350 милиона на 127,1 милион динара, као и буџетски фонд за ванредне ситуације са 950
милиона на 81,14 милиона динара до краја године.
Министарству финансија у том делу смањена су средства са 5,47 милијарди на 3,77 милијарди
динара, а посебно Управи царина са 158 на 118 милиона динара, али ће укупне уштеде у том
министарству износити 6,06 милијарди динара.
Министарству одбране је било планирано 3,78 милијарди динара за капиталне издатке, а
предлогом ребаланса предвиђено је смањење на 2,02 милијарде динара, затим Министарству
саобраћаја са 3,45 милијарди на 2,65 милијарди динара, као и Безбедносно информативној
агенцији са 559 милиона на 119,5 милиона динара.
Уштеде у буџету предвиђене су и за Народну скупштину Србије са 2,27 милијарди на 2,15
милијарди динара, за председника Републике са 245,7 милиона на 238,8 милиона динара, док
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су расходи Владе Србије, после ребаланса остали скоро исти и повећани минимално са 8,7
милијарди на 8,76 милијарди динара.
Ребалансом буџета предвиђено је смањење и трошкова за МУП Србије са 70,6 милијарди на
68,8 милијарди динара (уштеда 1,8 милијарди), док ће Министарство пољопривреде имати
смањење издатака са 48,4 на 44,7 милијарди динара (3,7 милијарди мање).
Смањење трошкова предвиђено је за Министарство здравља са 10,15 на 9,7 милијарди динара,
док је за Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине предвиђено повећање
издатака са 8,53 на 9,11 милијарди динара.
За Министарство културе и информисања, ребалансом су повећани расходи са 6,02 на 6,34
милијарди динара, као и Министарству спољних послова са 6,84 на 6,88 милијарди динара, док
су Министарству одбране смањени расходи са 59,9 милијарди на 57,06 милијарди динара.
Министарству регионалног развоја смањени су расходи са 10,8 на 7,2 милијарде динара,
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике са 141,3 на 138,4 милијарди динара,
Министарству саобраћаја са 25,2 на 23,3 милијарде динара, Министарству грађевине и
урбанизма за 1,72 на 1,58 милијарди динара.
Ребалансом су предвиђени смањени расходи Министарству просвете са 167,49 на 165,7
милијарди динара, Министарству правде са 14,2 на 12,9 милијарди динара и Министарству
унутрашње и спољне трговине са 3,7 на 2,75 милијарди динара, Министарству рударства са
631,7 милиона на 614,2 милиона динара и Министарству омладине и спорта са 4,82 милијарде
на 4,77 милијарде динара.
Ј. Р.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/390388/Dinkic-PDV-se-mora-obracunavati-i-placati-za-putarinu

Динкић: ПДВ се мора обрачунавати и
плаћати за путарину
Танјуг
Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је данас у Нишу “да се ПДВ мора
обрачунавати и уплаћивати за путарину” и да непоштовање закона у ранијем периоду не може
бити рецепт за будућност.
- Путевима Србије је министар финансија 2008. године дао налог да обрачунавају ПДВ, али
они нису поступили по том налогу, а тадашњи директор Пореске управе ништа није учинио да
спроведе закон - казао је Динкић новинарима.
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Министар је додао да је нови директор Пореске управе сада упозорио да се закон не поштује од
стране Путева Србије, па се ушло у контролу и утврђено је да се ПДВ не обрачунава.
- Запретили смо блокадом и од Путева Србије је прихваћено да од 1. јула обрачунавају ПДВ рекао је Динкић, и додао да ће о свему другом што буде стигло од Министарства саобраћаја у
виду предлога и захтева, а не односи се на ПДВ, бити анализирано у влади.
На питања на који начин ће бити исплаћене зараде које се дугују радницима, Динкић је рекао
да је заузет став да се тај проблем не решава парцијално.
- Најпре морамо да видимо шта је укупан проблем на нивоу Србије, па кад сагледамо укупне
податке моћи ћемо да идемо с генералним решењем - казао је министар.
Динкић је у Нишу с представницима града и компаније Донсон електрик групе потписао
Меморандум о сарадњи, којим се предвиђа да та компанија изгради нову фабрику у близини
нишког аеродрома у којој ће бити у првој фази запослено 1.000 радника.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:441211-Naucnici-najavljuju-strajk

Научници најављују штрајк
И. МИЋЕВИЋ
Незадовољни лошом финансијском ситуацијом научници прете да ће из
лабораторија да изађу на улице. Плате касне бар две недеље, а ребалансом наука
остаје без петине буџета
И НАУЧНИЦИ ће своја права потражити на улици! За уторак је на Тргу Николе Пашића
заказан велики протест истраживача из института, који ће се прошетати до Владе Србије и од
премијера Ивице Дачића затражити да се укључи у решавање њихових проблема. Од почетка
године нису добили ни динар за материјалне трошкове, а предлогом ребаланса буџета, ионако
празна каса остаће без 1,8 милијарди динара, што је скоро петина овогодишњих буџетских
пара.
И зараде за око 12.000 истраживача на државним пројектима касне, зависно од установе, бар
две недеље.
- Плате касне 21 дан, материјални трошкови шест месеци, а озбиљна научна политика сто
година. Све води у гашење науке - сматра др Милован Шуваков из Института за физику. - Сада,
од укупног буџета који је око 10 милијарди, намеравају ребалансом да нам узму 1,8 милијарди
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динара. Од Нове године ни динар нисмо добили за објављивање радова у часописима,
путовања на конгресе, набавку потрошног материјала за рад... Чак и да су нам исплаћена та
средства, она су толико мала да не могу да покрију ни петину реалних трошкова.
Када би се извукао просек, објашњава др Ђурђица Јовић, сарадница Института за медицинска
истраживања и председница Синдиката науке, дошло би се до износа од 25 евра по
истраживачу за годину. Додаје да и то што најављују да ће бити пара за плате не значи ништа,
јер је поражавајуће да неко прима плату и на послу седи „скрштених руку“, нема материјал за
рад.
И ПАПИР НА КРЕДИТОПРЕМУ за истраживања и веће материјалне трошкове научници још
од 2011. добијају из кредита Европске инвестиционе банке. И папир за фотокопирање плаћа се
парама из кредита! - Чак и овде постоје застоји у реализацији, па опрема и материјал не стижу
предвиђеном динамиком - објашњава др Шуваков.
- Средства за материјалне трошкове седам пута смањена су у односу на прошлу годину објашњава др Јововић. - Ми имамо разумевања за кризу, али треба сви да је делимо на једнаке
делове. Није поштено да се науци смањи финансирање седам пута.
На примедбе научника огласило се и Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
које тврди да научницима неће бити смањиване плате, нити друге исплате. Они траже да
научници одустану од протеста.
- Ребалансом буџета не доводи се у питање исплата зарада, као ни других исплата у науци каже се у саопштењу. - Министарству финансија и привреде благовремено смо проследили
налоге за исплату рада истраживача, материјалних трошкова, режије и осталих програма и у
више наврата смо интервенисали код Управе за трезор.
Научници не верују овим обећањима. Др Јововић објашњава да је са буџетске линије 424, на
којој су плате научника и други трошкови, предвиђено смањење.
- Нама теоретичарима је бар мало лакше, јер нам нису потребна велика средства за рад, али
„експерименталцима“ руке су везане, пошто немају ни основна средства - објашњава др
Шуваков.
Због беспарице истраживачи су принуђени и да моле издаваче да им бесплатно штампају
радове.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:441209-Porodice-hrane---penzioneri

Породице хране - пензионери
Б. СТЈЕЉА
Удео пензија у приходима домаћинства све је већи и данас чини више од трећине.
Слика одраз нездраве економије, али и јаке међугенерацијске солидарности
ПЕНЗИЈЕ у Србији, иако веома скромне, све су важнија ставка у кућном буџету. Према
последњим подацима Републичког завода за статистику, у просечном домаћинству чак 34,7
одсто свих прихода чине управо примања најстаријих док плате учествују са 46,9 одсто.
Језиком бројки, у кућној каси од редовних плата прикупи се само 24.423 динара месечно, а од
пензија 18.082. Оваква структура примања, оцењују економисти, само је још један показатељ
колико је оболела домаћа привреда.
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У првом кварталу ове године, просечно трочлано домаћинство је располагало са 52.100 динара
месечно. Највећа примања су била из редовног радног односа, потом од пензија, а затим од
социјалних давања, прихода из иностранства, од имовине, кредита, пољопривреде... - рачунају
у Заводу за статистику. - С друге хране расходи су високи. Само на храну и безалкохолна пића
троши се 21.213 динара месечно, за становање, воду, струју одлази 8.970 динара, а на лекове
2.085...
У Заводу додају да је и у првој години економске кризе (2009) удео пензија такође био висок,
али мањи него данас. Тада су пензија у структури прихода учествовале са 32,8 одсто, а плата
48,4 одсто.
Комплетан текст прочитајте у штампаном издању „Вечерњих новости“ 28.
јуна

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/racun_alpine_i_u_srbiji_blokiran_radovi_obustavljeni.4.html?news_id=26335
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Последице банкрота аустријске компаније видљиве већ и на нашим градилиштима

Рачун Алпине и у Србији блокиран, радови
обустављени
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ
Београд - Радови на две деонице Коридора 10 које је на тендерима 2010. године добила
аустријска грађевинска фирма Алпине Бау ГмбХ „последњих неколико дана су у потпуности
обустављени“, речено је Данасу у Коридорима Србије. Рачун београдског огранка Алпине Бау
ГмбХ од среде је поново у блокади за износ од око шест милиона динара.
Као што је Данас већ писао, Алпине ради по два лота на деоницама Пирот Исток Димитровград и на Обилазници Димитровград. Тендером уговорени рокви за завршетак обе
деонице истекли су, а радови су досад завршени, зависно од лота, између 45 и 86 одсто.
Аустријска грађевинска фирма Алпине Бау ГмбХ пословала је у Београду преко седам друштава
чији су власници били или матица директно или преко фирме МЛА Бетеилигунген ГмбХ из
Салцбурга, у којој Алпине Бау има већинско власништво. Данас су, према Агенцији за
привредне регистре, а после више спајања и гашења раније постојећих друштава, у Србији
активна три друштва чији је власник Алпине: Грађевинско предузеће Алпине доо, Алпине
камен доо Баточина и Огранак Алпине Бау ГмбХ у Београду. Са добити од око 5,5 милиона
динара прошлу годину је окончало предузеће Алпине камен, док су преостале две фирме
пословале са губитком. Грађевинско предузеће Алпине доо има прошлогодишњи губитак од
765,8 милиона динара, а губитак Огранка Алпине Бау у Београду порастао је са 67,3 милиона
динара у 2011. години на 2,8 милијарди динара у 2012. години, док је кумулирани губитак
фирме изнад висине капитала преко четири милијарде динара. Огранак бечке компаније
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Алпине Бау ГмбХ у Београду ове године је био 39 дана у блокади и рачун те фирме је у среду
поново блокиран за износ од око шест милиона динара.
За то време у Аустрији траје јавно кандидовање фирми које би требало по убрзаној процедури
да купе аустријска градилишта и преузму раднике Алпине. Очекује се да ових дана стечајни
управник Штефан Рил валоризује понуде и почне са склапањем уговора. Ни у једном контексту
се не помиње судбина градилишта Алпине у Србији. Као најозбиљнији кандидат за куповину
дела угрожених Алпининих градилишта рекламира се највећа аустријска грађевинска фирма
Штрабаг, која демонстрира и јавну нервозу што јој на понуду већ није одговорено. Један од три
највећа власника Штрабага је руски олигарх Олег Дерипаска, односно његова фирма Распериа
традинг.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uskoro_jedinstveni_registar_povreda_na_radu.4.html?news_id=263352

Ускоро јединствени регистар повреда на
раду
АУТОР: БЕТА
Београд - Србија ће идуће године добити јединствени регистар повреда на раду, што ће
допринети заштити запослених и примени превентивних мера, саопштено је након седнице
Савета за безбедност и здравље на раду.
Регистар је већ месец дана у пилот-фази истраживања у региону Ваљева, а план је да примена у
читавој Србији почне 1. јуна 2014. године. Систем ће повезати здравствене установе,
послодавце, инспекције рада, експерте, министарства, фондове ПИО и РФЗО, а приступ
подацима имаће и медији. Директор Инспектората за рад, при Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Драгољуб Пеурача је рекао да су од јануара од маја ове
године у Србији пријављене 282 повреде на раду. Од тога, како је рекао, било је 12 тешких
повреда, четири тешке повреде са смртних исходом, четири смртне повреде и три колективне
повреде. „У поређењу са истим периодом прошле године, за 20 одсто смањен је број смртних
повреда, за 50 одсто број колективних, а за 10 одсто смањен је број тешких повреда на раду“,
прецизирао је Пеурача.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/saznajemo-penzije-i-plate-ce-rasti-ali-simbolicno

САЗНАЈЕМО: Пензије и плате ће расти, али
симболично
Влада Србије упутила је ових дана скупштини на разматрање неколико закона
којима се утврђује динамика раста пензија у наредним годинама, баш као и плата
у јавном сектору. Суштина је да пензије и плате неће бити ни замрзнуте ни
смањиване у наредних неколико година, али ће њихов раст бити симболичан.
Влада је, наиме, утврдила предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском
осигурању и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање по хитном поступку да би
ступио на снагу дан након објављивања у “Службеном гласнику Србије” јер би се једино тако,
како стоји у образложењу, обезбедило несметано функционисање система пензијског и
инвалидског осигурања. Уз измену тог закона Влада је предложила и измену Закона о
буџетском систему, у којем је такође утврђена динамика повећања пензија до краја ове године,
као и наредне и 2015, која се сада мења.
Тако се предлаже да пензије у октобру ове године буду увећане 0,5 процената, у априлу наредне
исто толико, а у октобру 2014. године један посто. У априлу 2015. године пензије ће се повећати
у складу са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци, а октобра 2015. године
са збиром стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста
бруто домаћег производа ако он у претходној години буде изнад четири процента. Од 2016.
године пензије ће се усклађивати у априлу са збиром стопе раста потрошачких цена и делом
стопе раста бруто домаћег производа у претходној години изнад четири процента, а у октобру
2016. са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци. На тај начин пензије ће се
усклађивати и након 2016. године све док њихово учешће у БДП-у не смањи на 10 одсто.
Дакле, пензије ће, без обзира на то што су стизала другачија обећања, морати да се ставе под
строгу контролу државе, а најављена повећања ће бити симболична. Тачно је да оне фактички
наредних година неће бити замрзнуте нити смањене процентуално, али је исто тако тачно да
повећање које ће пензионери добијати неће ни на који начин побољшавати њихов стандард.
Влада Србије у овом тренутку, када кроз ребаланс буyета покушава да консолидује српску
привреду да би преживела годину, оцењује да је укупна друштвена и економска ситуација
посебно актуелизовала питање начина усклађивања пензија. Да би обећања неких својих
чланова испунила и пензије заиста не би ни смањила ни замрзнула, Влада је пронашла ово
решење за које тражи сагласност посланика Скупштине Србије и усвајање по хитном постпку.
Сасвим је извесно, без обзира на то што ће тај предлог изазвати много полемике и протеста
пензионера, да он мора бити усвојен јер, уколико би било другачије, држава би једноставно
дошла у ситуацију да нема новца за редовну исплату пензија.
Из предложених измена Закона о буџетском систему јасно је да ће судбину пензија и проценте
усклађивања делити и плате у јавном сектору. Наиме, на идентичан начин и у истом проценту
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повећаваће се и плате запослених у јавном сектору, што значи да и њима у октобру следи
повећање од 0,5 процената, да ће исто толико увећање добити и 1. априла наредне године, а да
ће октобра 2014. године њихова примања бити већа један проценат. Утврђена је и динамика
повећања плата у 2015. години на исти начин на који ће се израчунавати проценат раста
пензија.
Љ. Малешевић
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