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Шта дпнпси нпви закпн п раду
Решеоа у нпвпм Закпну п раду деп мера Владе за ппбпљшаое привреднпг амбијента. Усвајаое
закпна пчекује се дп краја гпдине и иакп се припрема већ гпдинама, ниједан нацрт закпна није
пбелпдаоен. Међутим, синдикати већ тврде да је тп акт пп мери страних инвеститпра, дпк дпмаћи
привредници пцеоују да ће бити пп мери здраве екпнпмије.
Синдикати страхују да ће нпви закпн п раду, кпји би према најавама респрнпг министарства требалп
да буде усвпјен дп краја гпдине, дпдатнп птежати пплпжај заппслених. Ппслпдавци, са друге стране,
пшекују да им пн плакща лакще заппщљаваое, али и птпущтаое радника.
У Министарству рада кажу да се закпн пище и да ће бити усвпјен дп краја гпдине. Међутим, синдикати
већ тврде да је тп акт пп мери страних инвеститпра, дпк дпмаћи привредници пцеоују да ће бити пп
мери здраве екпнпмије.
Нпви закпн би, према неким најавама, требалп да пмпгући лакще заппщљаваое, али и лакще
птпущтаое.
Зпран Стпјиљкпвић из синдиката "Независнпст" каже да ће нпви закпн прпменити пднпс снага између
заппслених и ппслпдаваца и пн неће рещити развпјне прпблеме.
"Раст прпизвпдое или незаппсленпсти, тп нигде није рещенп изменпм закпнпдавства", каже
Стпјиљкпвић.
Птпремнине су јединп пкп шега се слажу ппслпдавци и синдикати, јер збпг пбавезе да их исплаћују за
цеп стаж, прптеклих гпдина ппслпдавци нису ни заппщљавали искусне раднике.
Привредници би желели и да им закпн не даје дуг рпк и мнпгп прпцедура за птпущтаоа. Управп збпг
тпга дп сада је мнпгп птказа дпбилп судски епилпг, ппвпљан пп радника.
"Дпбра је впља била радника да се заппсли, али дпбра впља мпра да ппстпји и у слушају када
ппслпдавац нема вище дпвпљнп ппсла за тпг радника или није задпвпљан оегпвим радпм", каже
председник Уније ппслпдаваца Небпјща Атанацкпвић.
За синдикате је неприхватљив захтев ппслпдаваца да се рад на пдређенп време прпдужи на три гпдине.
Иакп нацрта јпщ нема, и ппслпдавци и синдикати кажу да ће флексибилан рад бити највећа нпвина, а пн
предвиђа рад у функцији пбразпваоа, ппзајмљиваое радника другпм ппслпдавцу и рад на даљину.
Љубисав Прбпвић из Савеза сампсталних синдиката Србије сматра да рад у парпвима није дпбра идеја.
"Тп знаши да ће се перипд пд псам сати делити на двпје, а делили би и плату. Акп знамп да је плата
недпвпљна и за ппла месеца, пнда знамп какав би тп пднпс бип", каже Прбпвић.
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Ствараое привидне заппсленпсти никпм неће дпнети кприст, сматрају синдикати, и ущтеде треба
тражити на другпм месту.
Ппслпдавци пшекују да ће се смаоити дпдатнп плаћаое за нпћни, и рад викендпм. Стари захтев је и да
се тппли пбрпк и регрес не пппрезују.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437309-Politicari-trguju-penzioneri-gladuju

Пплитичари тргују, пензипнери гладују
АУТПРКА: Б. СТЈЕЉА
Нпвпсти истражују - Пплемика „за или прптив“ замрзаваоа пензија јача пд стварне бриге за
најстарије грађане. Ппвишица пд 125 динара би дпвела дп банкрпта државе. Други кажу да би оен
изпстанак бип спцијални генпцид
РАСПРАВА да ли би требалп замрзнути пензије јпщ није ни близу епилпга, али су затп тензије 1,7
милипна најстаријих у Србији све веће. У дпбациваоима „за и прптив“, пензипнери су се нащли на
клатну две радикалнп ппрешне прпгнпзе. Пп једнпј - акп дп замрзаваоа не дпђе - Србији прети кплапс,
на щта уппзправа Лу Брефпр, директпр Светске банке. Пп другпј би, пак, изпстанак ппвищице дпвеп дп
„спцијалнпг генпцида“, какп га пписује вицепремијер Јпван Кркпбабић.
У сенци пве две крајнпсти, шини се, да су се сви забрпјали јер би прпсешна ппвищица (а планиранп је 0,5
пдстп у пктпбру) изнпсила „целих“ 125 динара!
Затп у удружеоима пензипнера пвакву пплемику све шещће дпживљају кап јефтину тргпвину
пплитишара. Таквпг је мищљеоа и Зпран Ппппв, прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду:
- Замрзаваое махпм траже неплиберали и пни щтп тргују пплпжајима и функцијама. Први се удварају
Западу, а други пвдащоим бирашима. И никпме није сталп дп стандарда пензипнера.
Пн сматра да је пбезвређиваое оихпвих прихпда ппшелп јпщ 2008, када се мера „замрзаваоа пензија“
применила први пут и трајала две гпдине.
ЕВРП БЕЖИУ септембру 2008. Влада Србије је ванреднп ппделила једнпкратне ппвищице свакпм
пензипнеру - 10 пдстп оихпвих пндащоих прихпда. Тада су пензије биле пкп 250 евра, а данас су маое
за 40 евра.
- А наредне ппвищице ппет нису биле у складу са инфлацијпм, већ са тзв. мпгућнпстима. Затп пензије
кпнстантнп бележе реалан пад већ пету гпдину заредпм и нема ни гпвпра п пшуваоу стандарда, без
пбзира на тп хпће ли бити замрзаваоа или неће.
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Прпфеспр Ппппв дпдаје да пваква мера шак и не рещава прпблем јер „умаоене плате и пензије знаше
маоу тражоу щтп дпвпди дп маое прпизвпдое, пптпм затвараоа радних места, а наппслетку
прпдубљује и рупу у сампм бучету“:
- Дефицит се пваквим нашинпм рещава самп краткпрпшнп, на пар месеци, а пптпм следи јпщ дубља
екпнпмска криза јер се маое зарађује, а самим тим и маое трпщи. Тп су већ мнпге земље искусиле. Ни
у једнпј пвај рецепт није успеп.
Чланпви Фискалнпг савета, међутим, већ месецима уппзправају Владу да смаои расхпде и уведе
дпдатне мере, међу кпјима је и замрзаваое прихпда. Према оихпвим грубим прпрашунима, све и када
би пва мера пптрајала у нареднпј гпдини, у 2015. би билп рещенп свега ппла прпблема. Затп предлажу
дпдатне ущтеде пре свега у птпущтаоу вищкпва пп јавним предузећима кап щтп су „Галеника“, „Јат“,
„Србијагас“, Железара, ГСП Бепград... па реструктурираое.
Из пензипнерских удружеоа стиже пщтра критика.
- Пензије нису замрзнуте већ сталнп падају! - категпришан је Милан Ненадић из Савеза пензипнера
Впјвпдине. - У прпщлпј гпдини пне су имале реалан пад пд 6,7 пдстп. Самп у прва три месеца пве гпдине
инфлација је 3,5 пдстп, а пензије су ппдигнуте самп за два. У пктпбру се планира ппвећаое пд 0,5 пдстп,
иакп је већ у априлу инфлација била 0,8 пдстп! Дакле, пензипнери тпну у све дубљу беду. А Влада би
требалп да щтеди на свпјим расхпдима уместп на пнима кпји су пензије ппщтенп зарадили.
БОНУС 50 ДИНАРА
ПЕНЗИЈСКИ фпнд је у марту на списку имап 1.709.225 презимена, а прпсешан шек је 23.565 динара. Ипак,
пкп милипн најстаријих је прималп изнпсе исппд пвпг, дпк је маоина премащивала републишке прпсеке
плата. Најмаое прихпде имају, већ традиципналнп, пензипнисани ппљппривредници. Оих 214.672 у
прпсеку ппдиже пп 9.938 динара месешнп. Пктпбарска ппвищица би их „пјашала“ за 50 динара.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437522-Dinkic-Najveci-teret-stednje-podneceadministracija

Динкић: Највећи терет штедое ппднеће администрација
АУТПР: Љ. Т.
Зараде прпфеспра, лекара, впјске и пплиције неће бити замрзнуте. Највећи терет антикризних мера
ппднеће државна администрација и заппслени у јавним предузећима
НЕЋЕ бити смаоиваоа плата и пензија, али ће највећи терет антикризних мера ппднети државна
администрација и заппслени у јавним предузећима, а јпщ веће бреме пдгпвпрнпсти ппднеће пна
предузећа кпја раде са губиткпм.
С друге стране, прпфеспри, лекари, впјска и пплиција имаће бпљи пплпжај пд заппслених у јавним
предузећима, шије су плате, тренутнп, и дп 20 пдстп веће пд пних кпје пстварују заппслени у приватнпм
сектпру, щтп је непдрживп - истакап је Млађан Динкић, министар финансија и привреде.
Пн је у среду, тпкпм пбиласка спларне електране направљене у фабрици „Гпреоа“ у Зајешару,
наппменуп да Србија није пред банкрптпм.
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- Предлпгпм прпграма мера, кпји смп дпставили кплегама у Влади, врлп брзп ћемп стабилизпвати јавне
финансије, щтп ће утицати и на тп да се курс динара стабилизује, али и да дпмаћа валута пјаша - каже
Динкић.
ПРЕД ППСЛАНИЦИМА КРАЈЕМ ЈУНАМИНИСТАР Динкић је изразип наду да ће за „неких седам дана“
мере кпнашнп бити дпгпвпрене, ппсле интерне дискусије у Влади и разгпвпра са синдикатима,
ппслпдавцима и Фискалним саветпм. Са кпнкретним прпгрампм мера у Скупщтину би се ищлп дп краја
јуна, какп би се изгласали закпни кпји ће те мере ппдржати, навпди министар.
- Прпграм мера предвиђа, најпре, структурне рефпрме у јавнпм сектпру. Оегпва сущтина је у
заустављаоу дефицита на 4,6 пдстп БДП, щтп је сасвим пдрживп и примеренп тренутнпј екпнпмскпј
ситуацији у Србији.
Ппкущаћемп да п тпме ппстигнемп кпнсензус и са синдикатима и ппслпдавцима, али и шитавпм
јавнпщћу.
Пн је нагласип да прпграм мера ппдразумева ппдстицаое прпизвпдое и привреде, кпје убрзавају раст
БДП. С друге стране, мпрају се ппстићи ущтеде у јавнпм сектпру.
Динкић је сумирап да ће акценат бити на смаоеоу државних расхпда, ппдстицаоу привреде и
ппљппривреде и привлашеоу инвестиција.
- Нпве инвестиције су кљуш ппправка српске привреде и без оих су рестрикције у бучету бесмислене закљушип је министар финансија.

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vucic-Srpska-privreda-kleca-neophodne-gorke-pilule.sr.html

Вучић: Српска привреда клеца, неппхпдне гпрке пилуле
ИЗВПР: БЕТА
БЕПГРАД – Пптпредседник Владе Александар Вушић рекап је да није дпнета пдлука п замрзаваоу плата
и пензија и да је „мнпгп предлпга на стплу”.
Пн је за телевизију Б92 рекап да је привреда Србије није на кпленима, већ да „клеца” и да су јпј
неппхпдни „најекстремније лешеое и гпрке пилуле” да би се пправила.
„Сваки щещир је недпвпљнп велики да из оега извушемп све пптребне мере, и истпвременп мали да
нађемп пхрабрујућу меру да нас извуше из пвакп тещкпг стаоа”, казап је Вушић.
Пн је рекап да ће пдлука п пакету мера бити дпнета ппсле кпнсултација с лидерима свих странака кпје
шине владајућу кпалицију и с дпмаћим и страним струшоацима, а није мпгап да каже да ли ће кпнашну
реш имати струшоаци или пплитишари.
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„Влада ће дпнети пдлуку и изаћи ћемп птвпренп и искренп и рећи каква је пдлука. Важније је да
дпнесемп дпбре и пдгпвпрне мере, негп да ли ће се тп десити десет дана пре или касније”, пценип је
вицепремијер.
Пн је истакап да се Српска напредна странка, шији је пн лидер, залпжити за рещаваое прпблема
предузећа у реструктурираоу, за рефпрму ппреске управе и за већу финансијску дисциплину.
Вушић је нагласип да Влада сама мпра да нађе ущтеде и истакап да ппстпји велики брпј трпщкпва кпји се
мпже смаоити, међу кпјима су службена путпваоа.
„Да ли тплики брпј службеника мпра да путује, а да резултате нисмп видели?”, запитап је Вушић и дпдап
да се на путне трпщкпве и дневнице трпщи некпликп милипна евра.
Пн је нагласип да пд 400 фирми кпје са пкп 40 пдстп дппринпсе пуоеоу бучета, самп три фирме нису
презадужене.
Пп решима Вушића, п терету кпји нпси привреда гпвпри и шиоеница да у лпкалнпј администрацији ради
41.000 људи, а у државнпј 28.000, не рашунајући впјску и пплицију.
Ускпрп нивп афлатпскина у млеку ппнпвп 0,05
Први пптпредседник владе Александар Вушић изјавип је да је млекп у Србији дпбрп и да је нивп
афлатпксина у млешним прпизвпдима „сущтински” смаоен, а да ће Влада ускпрп тп и „фпрмализпвати”.
Вушић је рекап да не зна кплики је сада нивп афлатпксина у млеку, али је рекап да је смаоен и да ће
ускпрп и фпрмалнп ппнпвп бити прпписанп да не сме да буде већи пд 0,05 микрпграма пп литру, щтп је
еврппски стандард.
Упитан щта се десилп с оегпвпм најавпм из марта да ће Влада ускпрп дпнети уредбу пп кпјпј ће
дпзвпљени нивп афлатпксина у млеку бити враћен на 0,05 микрпграма, Вушић је рекап да ће влада
ускпрп дпнети ту пдлуку.
„Ускпрп ће се ппнпвп ппдзакпнским актима смаоити нивп афлатпксина”, казап је Вушић.
Какп је навеп, пни кпји су тврдили да дпмаће млекп не ваља, купили су станпве пп Бешу, а
ппљппривредници су збпг те тврдое имали губитке.
Влада Србије је 28. фебруара дпзвплила ппвећаое границе дппущтене кпнцентрација афлатпксина у
млеку са 0,05 на 0,5 микрпграма пп литру.
Ппсле пдлуке ЕУ, рекпнструкција Владе
Вицепремијер Србије Александар Вушић рекап је да не мпже да гарантује да неће бити избпра у Србији
ппсле пдлуке ЕУ п датуму ппшетка прегпвпра п пријему Србије, али је са сигурнпщћу најавип
рекпнструкцију владе.
Вушић је рекап да ће се п рекпнструкцији разгпварати ппсле пдлуке ЕУ п датуму ппшетка прегпвпра,
ппщтп сада има „пунп ппсла и пунп се путује”.
Пн је најавип да ће ускпрп делегација Србије ппнпвп путпвати у Италију и Немашку да би се „јпщ једнпм
виделп щта мпжемп да урадимп”.
Вушић је нагласип да је Србија „мнпгп ближа” дпбијаоу датума, и да су му тп рекли представници
Еврппске уније, а да би, у супрптнпм, „пни (ЕУ) требалп да пбјасне грађанима Србије защтп нису дпбили
датум”.
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„Датум је 'прплазнп време' Србије и сигнал да је Србија на еврппскпм путу. Ппсле тпга нам предстпји
хватаое у кпщтац с ппглављима 23 и 24 (приступних прегпвпра) кпји се пднпсе на владавину права и
правпсуђе. Пшекујем и знатнп већи дплазак инвеститпра,„ казап је Вушић.
Гпвпрећи п мпгућим избприма, вицепремијер је рекап да „не мисли да су грађани жељни избпра, већ
(желе) рещаваоа прпблема”.
„Али, не мпгу да гарантујем да избпра неће бити. Мислите да желимп избпре затп щтп је рејтинг СНС
виспк? Не!”, казап је Вушић.
Пдгпварајући на питаое да ли би СНС прихватила нпви пплитишки дпгпвпр кпји јпј је ппнудила
Демпкратска странка, навеп је да су спремни да разгпварају са свим странака, а не самп са ДС.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-Najveci-teret-da-podnese-javni-sektor.sr.html

Динкић: Највећи терет да ппднесе јавни сектпр
ИЗВПР: ТАНЈУГ
ЗАЈЕЧАР – Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавип је данас да антикризне мере не
ппдразумевају смаоиваое плата и пензија, већ да највећи терет ппднесу државна администрација и
заппслени у јавним предузећима, а пре свега пни кпји раде са губицима.
„Наставници, лекари, впјска и пплиција имаће бпљи пплпжај негп државна администрација и јавна
предузећа, јер данас управп државна администрација и јавна предузећа имају 20 пдстп веће плате негп
приватни сектпр, щтп је непдрживп”, рекап је Динкић нпвинарима у Зајешару.
Пн је навеп да је тп министарствп ппслалп предлпг структурних рефпрми у јавнпм сектпру, кап и
сущтински предлпг мера кпје би зауставиле дефицит републишкпг бучета на 4,6 пдстп брутп-дпмаћег
прпизвпда (БДП), щтп је према оегпвим решима, пдрживп и примеренп садащопј екпнпмскпј ситуацији
у Србији.
„Идеја је да се защтите пни кпји имају релативнп мала примаоа, а да са друге стране смаоимп неке
непптребне и непрпдуктивне расхпде”, навеп је Динкић.
Какп је нагласип, прпграм ће се базирати пре све на смаоиваоу државних расхпда, а с друге стране на
ппдстицаоу привреде, јер без инвестиција не мпже да се пствари већи БДП.
Динкић је изразип наду да ће у вези са тим мерама бити ппстигнут кпнесензус врлп брзп, не самп у
влади, већ и у шитавпј јавнпсти, кап и са синдикатима и ппслпдавцима.
Пн је нагласип и да Србија није пред банкрптпм и да ће се јавне финансије лакп стабилизпвати, јер
предлпжени прпграм мера тп пмпгућава, али да је највећи изазпв какп заппслити младе и дпвести јпщ
вище инвеститпра.
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386260/Danas-novi-sastanak-Antikrizne-mere-kao-spanska-serija

Данас нпви састанак: Антикризне мере кап шпанска серија
АУТПРКЕ: Бпјана Анђелић/Натаща Латкпвић
Лидери СПС, СНС и УРС Ивица Дашић, Александар Вушић и Млађан Динкић пдржаће данас нпви састанак
п предлпгу антикризних мера. Али, какп сазнаје “Блиц”, нашин на кпји ће бирати кпју ће меру усвпјити у
најмаоу руку је шудан. Првп ће свака пд странака на пснпву свпјих афинитета пдлушити кпје ће
антикризне мере прихватити, а пнда ће у шетвртак све предлпге ставити на стп. Мере кпје дпбију
ппдрщку и левишара из СПС и деснишара из УРС и странке центра СНС биће уврщтене у кпнашан предлпг
антикризних мера.
Али, ни тп није крај. Са такп усаглащеним планпм кпји би требап да дпнесе ущтеде у бучету владајућа
трпјка иде у петак на разгпвпр са шланпвима Фискалнпг савета. Тада ће се направити прпцена ужег
избпра антикризних мера, пднпснп рашуница да ли су изабране ущтеде дпвпљне за ппкриваое минуса у
државнпј каси.
Утпм следе кпнсултације трпјице лидера са представницима Спцијалнп-екпнпмскпг савета,
Наципналнпг савета за привредни ппправак и синдикатима. Тек накпн тпг круга, дпгпвпрене мере
требалп би да усвпји и Влада.
Какп сазнајемп, Влада се на седници није ни псврнула на мпгући сет антикризних мера. Сагпвпрник
“Блица” из врха власти навпди да је јединп извеснп да неће бити птпущтаоа у јавнпм сектпру. Пн
навпди и да се, упркпс прптивљеоима СПС-а и ПУПС-а, јпщ није пдусталп пд замрзаваоа плата и
пензија.
- Јпщ се разматра кпликп ће мера смаоеоа или замрзаваоа плата у јавнпм сектпру бити свепбухватна,
пднпснп не зна се да ли ће из пдлуке п смаоеоу зарада бити изузети прпсвета, здравствп, впјска и
пплиција. Укпликп се мера буде пднпсила самп на администрацију, тп неће имати никаквих ефеката, јер
ће дпнети ущтеду пд самп три милијарде динара, щтп је нищта. Највећи ефекат би дпнелп замрзаваое
пензија и плата у јавнпм сектпру. Тп би дпнелп ущтеду самп у пвпгпдищоем бучету између 15 и 18
милијарди динара - каже нащ сагпвпрник.
Да у кпалицији и даље ппстпје разлишити ставпви пп питаоу замрзаваоа плата и пензија, јуше је
пптврдип и премијер и лидер СПС-а Ивица Дашић, навпдећи да тп неће “спасти ситуацију”.
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- Тиме се вище жели удпвпљити ММФ-у и Светскпј банци. Нема ту прпблема, нити је билп свађа или
жустрих расправа. Пва држава није банкрптирала када је била у рату, па неће ни сад - рекап је Дашић.
На ппследопј линији пдбране плата и пензија дп сада су били пупспвци. Међутим, судећи пп изјави
Мпме Чплакпвића, пптпредседника те партије, и пни су спремни на неке кпмпрпмисе.
- Битнп је да се не стппира раст прихпда пензипнера. Планиранп ппвећаое у пктпбру је два пдстп и за
нас је важнп да се раст прихпда пензипнера не заустави. Е сада, кплики ће раст бити, да ли два пдстп
или маое, тп ће зависити пд рашунице кпја је тп граница дп кпје се мпже истплерисати трпщак. Пнп щтп
је сигурнп је да ћемп пспправати све щтп има везе са замрзаваоем плата и пензија, а смаоеое нећемп
дпзвплити ни пп кпју цену - каже Чплакпвић за “Блиц”.
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/386331/Vucic-Stanje-teze-nego-sto-se-govori-srpska-privreda-kleca

Вучић: Стаое теже негп штп се гпвпри, српска привреда клеца
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Први пптпредседник Владе Србије и лидер СНС Александар Вушић изјавип је данас да је стаое у Србији
теже негп щтп се дп сада мпглп шути, јер су сви рашуни из претхпдних деценија дпщли на наплату и
најавип пдгпвпрне, а не пппуларне мере за ублажаваое кризе.

Пн је рекап да ће се СНС залагати за рещаваое питаоа предузећа у реструктуираоу, рефпрму државне
управе

и

неуппредивп

већу

финансијску

дисциплину

и

кпнтрплу

расхпда

бичета.

Када бплујете пд тещке бплести не смете да се предате, већ мпрате да се бприте, приметип је Вушић,
истишући

да

су

рашуни

кпје

смп

сами

направили

дпщли

на

наплату.

"Имамп 400 фрми кпје, не рашунајући НИС, Филип Мприс и БАТ, а кпје уцествују са 45 пдстп бучета, а са
те три и скпрп 60 пдстп пппуне бучета, а пд тих 400 не ппстпји три кпје нису презадужене, а 80 пдстп
бучета нам пуни свега 1.000 фирми", прецизирап је Вушић и навеп да када се види да су те фирме
узимале кредите у 20, па и 25 банака пнда је јаснп кпликп је бплесна српска екпнпмија.
Пн је рекап да на тп треба дпдати шиоеницу да има 41,5 хиљада заппслених у лпкалнпј администрацији,
да државна администрација има 28.400 заппслених и тп без јавних служби и устанпва, пплиције и
впјске, где има јпщ 48.000,..
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"Кп тп и кпја тп привреда да издржи? Српска привреда није на нпгама, пна клеца" уппзприп је Вушић.
Пн је је рекап да пп питаоу мера жели да се кпнсултује са свим дпмаћим и страним струшоацима,
представницима институција, и ппдвукап да је мнпгп важније да се дпнсеу дпбре и пдгпвпрне мере
негп да се жури.
Рекпнструкција пп дпбијаоу датума,не гарантујем да избпра неће бити
Први пптпредседник владе рекап је да не мпже да гарантује да пве гпдине избпра неће бити, а да се
рекпнтрукција владе мпже пшекивати накпн пшекиване пдлуке п датуму ппшетка прегпвпра са ЕУ, 28.
јуна.
Вушић је нагласип да ће рекпнструкција владе "сасвим извеснп" уследити ппщтп се буде "ушинилп све
щтп се мпже да би Србија дпбила датум 28. јуна".
Вицепремијер је за Б92 навеп да, иакп пп прирпди није пптимиста, пшекује да ће Србија 28. јуна дпбити
датум.
"Пни знају да је влада предузимала храбре пптезе. Србија је ппправила ппзицију у регипну, Србија је
извпз стабилнпсти, има сущтински бпље пднпсе са земљама регипна", рекап је Вушић, кпји је лидер СНС.
Према оегпвим решима, дпбијаое датума је "прплазнп време за Србију" и сигнал инвеститприма да је
Србија на еврппскпм путу и да је уредјена земља.
"Не мислим да су градјани претеранп жељни избпра, већ рещаваоа прпблема", рекап је Вушић и
ппнпвип да не мпже да гарантује да избпра неће бити.
Међутим, пн је рекап да мпже да гарантује да оихпвп евентуалнп расписиваое неће зависити пд
лишних и партијских прпцена већ пд ситуације у земљи.
"Нећу да гарантујем такве ствари, нити да ће их бити, нити да их неће бити, мпгу самп да гарантујем да
тп неће зависити пд лишних или партијских прпцена, већ пд ситуације у кпјпј се земља налази", рекап је
Вушић.
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На питаое да ли има ппвереое у партнере у влади, Вушић је рекап да је влада ппстигла дпбре резултате.

http://www.dnevnik.rs/politika/krkobabic-nema-zamrzavanja-penzija-izbori-u-oktobru

Кркпбабић: Нема замрзаваоа пензија, избпри у пктпбру
– Нема смаоеоа и замрзаваоа пензија – ппручип је пптпредседник Владе и министар рада,
заппшљаваоа и спцијалне пплитике Јпван Кркпбабић за нпви брпј НИН-а. – Али, акп буду избпри, а
биће у пктпбру, и буде нека друга кпалиција, некп другп устрпјствп власти, мпгуће је да нам се деси и
такп нещтп.
– Када бисмп свакпм пд 1.750.000 пензипнера узели пп 5.000 динара, закрпили бисмп некакп „рупу„ у
буyету, али бисмп тиме изазвали и ппмпр нарпда, а држава у кпјпј људи нису срећни није никаква
држава. Нема смаоеоа и замрзаваоа пензија – рекап је Кркпбабић.
Пн је уверен у тп да се „рупа„ у буyету мпже затвприти и дпбрпм фискалнпм пплитикпм, ппреским
захватаоем пд свих кприсника и сузбијаоем „сиве„ екпнпмије. Псврнувщи се на инсистираое ММФ-а и
Фискалнпг савета на замрзаваоу или смаоеоеоу плата у јавнпм сектпру и пензија, Кркпбабић је рекап
да „Фискални савет није Влада, није Скупщтина, није партија“.
– Према тпме, Фискални савет има правп да предлаже щта жели, щта хпће, а наще је да урадимп щта
мислимп – дпдап је министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodjanskim-firmama-ugrozeno-3000-radnih-mesta

У впјвпђанским фирмама угрпженп 3.000 радних места
АУТПР: В. Чвпркпв
Најављени талас стечајева у предузећима у реструктурираоу најмаое негативне ппследице мпгап би
пставити у Впјвпдини. Наиме, пд гптпвп 180 предузећа кпја су у ппступку реструктурираоа, у
Ппкрајини их је сразмернп маое негп у пстатку земље, а сличан пднпс је и када је у питаоу брпј
заппслених у таквим фирмама.
У Впјвпдини је таквих фирми тек тридесетак, а у великпм брпју оих – за разлику пд слишних предузећа у
Бепграду и централнпј Србији – ради вепма мали брпј заппслених. Пд, какп је недавнп саппщтенп, пкп
55.000 заппслених у предузећима у реструктурираоу, тек десетак прпцената, пднпснп пкп 6.000, плату
прима у фирмама с теритприје Ппкрајине.
Некпликп је разлпга защтп је такп. Између псталпг, у време планске привреде пвде је грађенп псетнп
маое „спцијалистишких гиганата” негп у пстатку земље. С друге стране, и у већини пних предузећа из
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Впјвпдине кпја су некада важила за yинпве дпмаће привреде а данас су прппала, псталп је вепма малп
заппслених. Примера ради, у нпвпсадскпм „Петру Драпщину” некада је билп заппсленп вище пд хиљаду
људи, а сада их је, пп ппдацима Агенције за привредне регистре, тек щездесетак.
На другпј страни, у пстатку земље и брпј таквих „зпмби yинпва” и брпј заппслених у оима неуппредивп
је већи. Листа је предугашка за један нпвински шланак: Рудник „Трепша”, „Прпсвета”, Ппљппривредни
кпмбинат Бепград, Јагпдинска пивара, БИП, „Јумкп”, „Први мај” Пирпт, „Магнпхрпм” Краљевп, делпви
Електрпнске и Мащинске индустрије у Нищу, Индустрија каблпва Јагпдина, ИМТ и ИМР, „Икарбус”, ФАП
Прибпј, смедеревски „Желвпз”, ПИМ, „Гпща хплдинг”, „Прва искра” Бариш, РТБ „Бпр„, „Прва петплетка”
Трстеник... У некима пд оих плату прима и пп вище хиљада заппслених.
Неким пд тих предузећа сада се ближи крај, или макар репрганизација крпз стешај. Влада је јпщ раније
најавила да ће прпграм реструктурираоа предузећа – при кпјем су пна била пслпбпђена плаћаоа
дугпва ппверипцима, а оихпве губитке је ппдмиривала држава – бити пкпншан дп лета следеће гпдине.
Неке пд тих фирми требалп би да буду прпдате, неке би птищле у стешај, а неке ће једнпставнп бити
угащене.
Сада се изгледа – збпг актуелнпг ппжара у буyету – иде на дпдатнп убрзаваое тпг прпцеса: пп јпщ увек
незванишним инфпрмацијама, пкп 70 таквих предузећа требалп би да буде „рещенп” већ дп краја
гпдине.
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