ПРЕС КЛИПИНГ
10. јул 2013.

Динкић: Тражимо решење за Крушик пластику;(стр.2)
Дачић: Следећи циљ владе смањење незапослености;(стр.3)
Парламент наставио седницу расправом о три закона;(стр.3)
Први мај Пирот: Отпремнине до краја месеца; (стр.4)
Мањи чек за ранији одлазак у пензију;(стр.5)
Штрајк поделио синдикате фабрике акумулатора „Сомбор”;(стр.6)
Европске паре за наше мале фирме;(стр.7)
Завршен протест радника ФАС-а;(стр.8)
Протест радника Фабрике акумулатора;(стр.9)
Протест радника сомборске Фабрике акумулатора;(стр.10)
ПРОТЕСТ РАДНИКА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА;(стр.10)
Сомборске штрајкаче нико није примио у влади;(стр.11)

1
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Динкић: Тражимо решење за Крушик
пластику
Бета
Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић изјавио је јуче да то министарство
тражи решење за фабрику Крушик пластика у реструктурирању, после две неуспешне
приватизације.
Он је изразио уверење да ће решење бити нађено за мање од годину дана, колико је остало до
рока за окончање реструктуирања Крушик пластике.
Динкић је у разговору с менаџментом те фирме и општинским руководством казао да постоје
три могућности.
Прва је да држава ослободи Крушик пластику финансијског баласта из претходних година,
друга да словеначко Горење буде стратешки партнер или купи део фабрике, а трећа да држава
Србија и Словенци заједнички помогну да та фабрика "стане на ноге".
У фирми из Осечине, која је до приватизације била у саставу ваљевског Крушика, запослено је
више од 150 радника.
Члан управе Горења Бранко Апат оценио је успешном досадашњу сарадњу две фирме на
програму производње фрижидера и замрзивача у фабрици из Велења у Ваљеву.
Млађан Динкић је раније данас, са премијером Србије Ивицом Дачићем, у Ваљеву отворио
другу фабрику расхладних уређаја у чију је изградњу уложен 21 милион евра.
Горење у Ваљеву тренутно запошљава 1.100 радника, а укупна улагања од 2006. износе више од
50 милиона евра.
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/392543/Dacic-Sledeci-cilj-vlade-smanjenje-nezaposlenosti

Дачић: Следећи циљ владе смањење
незапослености
Тањуг
Београд - Влада Србије остварила је свој први циљ и отворила преговоре за чланство земље у
Европској унији а наредни циљ је смањење незапослености, изјавио је данас премијер Ивица
Дачић на отварању друге фабрике расхладних уредјаја "Горења" у Ваљеву.
Дачић је, уочи отварања фабрике, рекао да је спољнотрговинска размена са Словенијом у
успону а да је носилац те размене управо "Горење".
- У кризи се најбоље види шта је најбољи одговор на кризу. То су нова радна места и нове
инвестиције. Херојско дело је свако ново отворено радно место, сада када сви предвиђају
катаклизму - рекао је Дачић.
Премијер је казао да је у Србији тешка ситуација када је реч о односу запослених и оних који су
издржавани и навео да се незапосленима морају додати пензионери, они који примају
социјална давања, али и они који не раде у производњи.
- То значи да је мали број оних који у Србији раде и тај систем је немогуће да опстане - истакао
је премијер.
Према његовим речима, број незапослених износи око 25 одсто и мора да се смањи а медју
младима је тај број много већи - износи измедју 40 и 50 одсто.
- У наредном периоду морамо да направимо план како ћемо повећати запосленост а смањити
незапосленост - рекао је Дачић, истакавши да је то немогуће без страних инвестиција које
изискују добру инвестициону климу, хармонизацију с европским законима, борбу против
корупције и криминала.
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/392502/Parlament-nastavio-sednicu-raspravom-o-tri-zakona

Парламент наставио седницу расправом о
три закона
Скупштина Србије наставила је данас седницу, а на почетку рада посланици користе време за
постављање питања.
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После питања, посланици ће наставити рад обједињеном расправом о предлозима закона о
ревизији, о рачуноводству и о факторингу којим се те области ускладјују са медјународим
стандардима и европским законодавством.
Како се наводи у образложењу Предлога закона о ревизији, применом нових решења смањиће
се за једну петину број обвезника ревизије, на око 4.400 предузећа, чиме ће се побољштати
квалитет ревизије.
Обавезу да обављају ревизију годишњих финансијских извештаја имаће велика и средња
предузећа по критеријумима закона о рачуноводству, фирме са приходом већим од 4,4
милиона евра у претходној години, предузећа на берзи и компаније од јавног интереса.
Предлогом закона о рачуноводству мењају се критеријуми за одредјивање величине
привредних друштава и уводи категорија микро предузећа која имају до 10 запослених, приход
до 700.000 евра и просечну вредност пословне имовине до 350.000 евра.
Новим законом о рачуноводству либерализује се област пружања рачуноводствених услуга
тако да не постоји законска обавеза обуке, образовања и лиценцирања рачуноводја, наводи се у
том предлогу закона.
Предлогом закона о факторингу, који представља откуп краткорочних потраживања по
уговору о продаји робе или пружања услуге у земљи и иностранству, омогућава се да предузећа
лакше додју до обртних средства, пише у образложењу предложеног закона.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/392630/Prvi-maj-Pirot-Otpremnine-do-kraja-meseca

Први мај Пирот: Отпремнине до краја
месеца
Тањуг
Радници Индустрије одеће "Први мај" у Пироту, који су се након продаје три производне хале
пиротске конфекције словеначко-енглеском
отпремнину, добиће је до краја месеца.

конзорцијуму

"АХА

Мура"

одлучили

за

Како је изјавио директор фабрике Зоран Живковић, на састанку који је руководство фабрике
имало са надлежнима у Министарству финансија саопштено је да ће социјални програм за 819
радника "Првог маја" бити реализован до краја месеца.
Радницима који су се одлучили за отпремнине, како је Тањугу изјавио председник Општинског
већа Савеза самосталних синдиката у Пироту Родољуб Цхирић, треба да буде исплаћено више
од 800 милиона динара.
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Од некадашњих 1. 500 радника "Првог маја", више од 700 је прешло у нову компанију "АХА
Мура Први мај" која увелико ради, док су се остали одлучили за социјални програм.
Све док социјални програм не буде исплаћен, 819 радника примало је плате преко старе фирме
Индустрије одеће "Први мај", која ће постојати све док се не распрода преостала имовина
фабрике.
Реч је о четрдесетак малопродајних објеката широм Србије, чијом продајом се и обезбеђује део
новца за плате, док остатак обезбеђује држава преко субвенција.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manji-cek-za-raniji-odlazak-u-penziju.sr.html

Мањи чек за ранији одлазак у пензију
Нема сврхе повећавати старосну границу пре него што се уведу бонуси за оне који раде дуже и
пенали за оне који се превремено пензионишу
Буџет не може да издржи све веће издатке за пензиони фонд (Фото А. Васиљевић)
Даље повећање старосне границе за одлазак у пензију нема смисла уколико влада под хитно,
као једну од мера реформе пензијског система, не усвоји увођење бонуса (награде) за оне који
буду радили дуже и пенала (казне) за оне који се превремено пензионишу, каже у разговору за
„Политику” Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета.
– Јавни расходи ће бити само још већи уколико се ништа не предузме, а анализе показују да би
само увођењем ових пенала уштеда у буџету била између пола и један одсто годишње од онога
што се издваја из буџета, каже Алтипармаков и додаје да је пензијски систем у супротном
неодржив.
У садашњим околностима нема сврхе повећавати границу за одлазак у пензију са 60 година за
жене и 65 за мушкарце, ако се зна да око 70 одсто мушкараца и 50 процената жена оде у
пензију пре него ли испуне и садашње услове за пензионисање, одласком у превремену
пензију, каже Алтипармаков.
– Циљ ове мере је „колико пара толико музике”. То значи да ако су два запослена радила исти
посао, имали исту плату и један оде у пензију с 60, а други с 70 година да није праведно да
примају исту пензију. Треба наградити оног што је дуже радио, објашњава наш саговорник.
Тако је свуда и у региону и у Европи, а Србија је 2002. године изабрала немачки модел реформе
пензијског система који је влада усвојила, али избегава да га спроведе у живот, каже он.
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Прецизирано је да би оном ко оде у превремену пензију требало увести пенале и то смањење од
шест одсто за сваку, а оног ко је дуже радио наградити тако што би му се свака година увећала
за око седам процената.
Упитан, које су то још мере на којима инсистира Фискални савет, а које би смањиле издатке из
буџета за исплату пензија и примакле се учешћу од око 10 одсто у БДП, (сада је 13),
Алтипармаков каже, да се тичу изједначавања старосне границе за мушкарце и жене,
приближавање границе, (па да рецимо жене иду у пензију с 62, а мушкарци с 65) као у
Румунији или Бугарској. Или да се, додаје, као што је то у Чешкој или Словачкој иде у пензију с
истим годинама старости с тим што се женама излази у сусрет да се тај број смањи у зависности
од тога колико има деце.
Уколико би се, објашњава наш саговорник, оба ова предлога преточила у праску уштеде би
биле око један одсто.
– Битно је да влада озбиљно разуме све предложене мере, како се не би поновила 2002. година
када је у једном дану старосна граница повећана за три године, што је био шок за цео систем,
упозорава он и додаје да је овде реч о великим променама које морају да се раде постепено и
заврши до краја како би се пензијски систем поставио на здраве ноге, закључује Алтипармаков.
Јасна Петровић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-podelio-sindikate-fabrike-akumulatora-%E2%80%9Esombor%E2%80%9D

Штрајк поделио синдикате фабрике
акумулатора „Сомбор”
Део радника Фабрике акумулатора „Сомбор” (ФАС), окупљених око Самосталног
синдиката, протестовао је пред Владом Србије због кашњења зарада. Они су у
штрајку од маја, а аутобуски превоз до Београда платила им је градска власт у
Сомбору,
коју предводи Демократска странка (ДС). С друге стране, радници организовани у синдикату
„Независност” наставили су производњу у фабричким халама.
Штрајкаче из ФАС-а, како је пренела Радио-телевизија Војводина, није примио нико из Владе
Србије, па су своје захтеве оставили на писарници, за премијера и вицепремијера. Они истичу
да зараде нису добили још од јануара и да са руководством нису успели да се договоре око
исплате.
Председник Самосталног синдиката и штрајкачког одбора Бранко Малбаша изјавио је да је 148
радника, од укупно 550, добило отказе уз образложење да су прекршили одржавање минимума
процеса производње. Он је, такође, рекао да је запосленима који су остали у производњи у
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петак исплаћено по 20.000 динара аконтације од јунске плате, док штрајкачи нису добили
ништа.
Истога дана саопштењем за јавност одласио се и синдикат „Независност” ФАС-а, који наводи да
се њихови чланови нису слагали са одлуком о покретању генералног штрајка као решења за
превазилажење финансијско-пословних проблема.
- Сматрали смо да се само дијалогом и пуним радом фабрике може обезбедити платни
потенцијал. Међутим, Самостални синдикат није прихватао могућа решења, која је власник
лично понудио: да се почне са радом, да се за пет дана добије половина зараде за јануар, а
потом настави недељна исплата заосталих дуговања. Стекли смо утисак да им није циљ да се
дође до решења, већ да по нечијој жељи гурају фабрику у стечај - каже главни повереник
„Независности” Срећко Кричка.
Према његовим речима, Самостални синдикат је одбио и гаранције великог купца, директора
„Агропанонке” Драгољуба Швоње, који је обећао да акумулаторе које буду произвели у тих пет
дана неће преузети док им не буде исплаћен најављени део зараде.
У синдикату „Независност” још истичу да се штрајкачи из Самосталног синдиката понашају
насилинички према њима. Кажу да радници који свакодневно долазе на посао трпе трубљење,
довикивање погрдних речи и разне клевете.
Е. Д.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/evropske-pare-za-nase-male-firme

Европске паре за наше мале фирме
Европска унија и Европска банка за обнову и развоју (ЕБРД) су покренуле програм
подршке развоју малих и средњих предузећа (МСП) у Србији. Програм ће
финансирати Европска унија, кроз донацију од 3,5 милиона евра,
а за његово спровођење биће задужен ЕБРД, преко свог тима за помоћ малим предузећима. У
блиској сарадњи с Министарством финансија и економије Републике Србије, ЕБРД ће у
наредне три године пружити помоћ за више од 240 српских предузећа, и подржати их у
развијању вештина и иновација, привлачењу новца и будућим експертизама, као и томе да
постану пословни лидери, повећају конкурентност и продуктивност приватног сектора у
Србији, наведено је у саопштењу ЕБРД-а.
Тај програм је наставак раније започете подршке малим предузећима (познатијем као
ТАМ/БАС) у Србији. Наиме, од 2001. године ЕБРД-ов тим за помоћ малим предзећима помогао
је више од 500 спрских фирми да остваре раст и постану конкурентније, олакшавајући им
приступ саветничким услугама међународних индустријских стручњака и локалних саветника.
Од 2001. године, ЕУ је финансирала ЕБРД-ов тим за помоћ предузећима у Србији с осам
милиона евра.
– Развој приватног сектора, преко пружања подршке малим и средњим предузећима, оно је на
шта је ЕУ фокусирана у Србији – изјавио је шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер.
Директор ЕБРД-а за Србију Матео Патроне потврдио је да су резултати ЕБРД-овог тима за
помоћ малим предузећима у Србији изузетни јер су компаније не само у стању да повећају обрт
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већ и да отворе нова радна места. Тај програм доноси опипљиву корист за српске компаније,
будући да нуди директне саветничке услуге, које се баве реалним потребама власника
предузећа, помажући им да постану конкурентнији како на локалном, тако и на међународном
тржишту.
Помоћница министра финансија Републике Србије Нина Самарyић такође је нагласила
посвећеност српске владе развијању приватног сектора, поздрављајући нове акције ЕБРД-а и
ЕУ у пружању подршке напорима српских власти.
ЕУ је од 2001. године доделила око 70 милиона евра из својих претприступних фондова за
развијање МСП-а у Србији.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=90577

Завршен протест радника ФАС-а
Извор : Бета
Незадовољне раднике Фабрике акумулатора Сомбор, који су протестовали у
Београду, нико није примио у Влади Србије, иако је то тражио организатор
протеста, Самостални синдикат металаца Србије, а нови протест најавили су за пет
дана.
Радници који су се окупли испред Владе Србије очекивали су да њихове представнике приме
премијер Ивица Дачић, први потпредседник владе Александар Вучић или министар привреде
и финансија Младјан Динкић.
Председник Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Милијуш рекао је агенцији
Бета да ће највероватније у уторак, 16. јула, поново бити организован протест испред Владе
Србије, а да се радници надају решењу.
Око 200 радника Фабрике акумулатора из Сомбора окупило се око 11 часова на Тргу Николе
Пашића у Београду где су почели штрајк, протестном шетњом дошли до Владе Србије
захтевајући заштиту запослених у тој фабрици и исплату четири заостале плате и путних
трошкова.
Протест Самосталног синдиката траје више од два месеца и тај синдикат је 3. јула послао Влади
Србије захтеве, на које према њиховим речима нису добили одговор.
Како је Милијуш раније изјавио, "од почетка штрајка власник фабрике ФАС Мирослав
Богићевић дао је 148 отказа незаконито, јер нема право на то за време штрајка".
Пре отказа фабрика је имала 550 запослних.
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РТС
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1356580/Protest+radnika+Fabrike+akumulatora.html

Протест радника Фабрике акумулатора
Радници сомборске Фабрике акумулатора протестовали у Београду, захтевајући
заштиту запослених и исплату четири заостале плате и путних трошкова.
Незадовољне раднике Фабрике акумулатора "Сомбор", који су данас протестовали у Београду,
нико није примио у Влади Србије, иако је то тражио организатор протеста, Самостални
синдикат металаца Србије, а нови протест најавили су за пет дана.
Око 200 радника "Фабрике акумулатора" из Сомбора окупило се на Тргу Николе Пашића у
Београду где су почели протест, захтевајући заштиту запослених у тој фабрици и исплату
четири заостале плате и путних трошкова.
Радници који су се окупили испред Владе Србије очекивали су да њихове представнике приме
премијер Ивица Дачић, први потпредседник Владе Александар Вучић или министар привреде
и финансија Млађан Динкић.
Председник Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Милијуш рекао је
агенцији Бета да ће највероватније у уторак 16. јула, поново бити организован протест испред
Владе Србије, а да се радници надају решењу.
Милијуш рекао је да штрајк траје више од два месеца и да је тај синдикат 3. јула послао Влади
Србије захтеве, како би власник те фабрике Мирослав Богићевић испунио обавезе према
радницима.
"На тај захтев није одговорено и зато смо данас овде. Од почетка штрајка власник фабрике је
дао 148 отказа незаконито, јер нема право на то за време штрајка", рекао је Милијуш.
Како је навео, пошто радници немају законско право да штрајкују у кругу фабрике, дошли су у
Београд да би се обратили Влади Србије, Министарству рада и Министарству привреде.
"Богићевић у међувремену прима нове раднике са улице, што није по закону, јер само жели да
докаже у јавности да фабрика ради", додао је Милијуш и нагласио да је циљ радника да мирно
протестују и не блокирају саобраћај.
Пре отказа фабрика је имала 550 запослених.
Штрајк запослених у Фабрици акумулатора је почео 11. маја, јер су у 2013. години добили само
половину јануарске зараде.
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БЕТА
http://www.naslovi.net/2013-07-09/beta/protest-radnika-somborske-fabrike-akumulatora/6321879

Протест радника сомборске Фабрике
акумулатора
Бета
БЕОГРАД, 9. јула 2013. (Бета) - Око 200 радника Фабрике акумулатора из Сомбора окупило се у
уторак на Тргу Николе Пашића у Београду где су почели штрајк, захтевајући заштиту
запослених у тој фабрици и исплату четири заостале плате и путних трошкова.
Председник Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Милијуш рекао је да протест
траје више од два месеца и да је тај синдикат 3. јула послао Влади Србије захтеве, како би
власник те фабрике Мирослав Богићевић испунио обавезе према радницима.
"На тај захтев није одговорено и зато смо данас овде", рекао је Милијуш.
Према његовим речима, "од почетка штрајка власник фабрике је дао 148 отказа незаконито, јер
нема право на то за време штрајка".
Како је навео, пошто радници немају законско право да штрајкују у кругу фабрике, дошли су у
Београд да би се обратили Влади Србије, Министарству рада и Министарству привреде.
Он је рекао да радници очекују да их прими премијер Ивица Дачић, први потпредседник Владе
Александар Вучић или министар привреде и финансија Младјан Динкић.
Штрајк запослених у Фабрици акумулатора је почео 11. маја јер су у 2013. години добили само
половину јануарске зараде.
(Бета, 09.07.2013)

АКТЕР
http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-45934-protest-radnika-somborske-fabrike-akumulatora.html

ПРОТЕСТ РАДНИКА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ
АКУМУЛАТОРА
Бета
Око 200 радника Фабрике акумулатора из Сомбора окупило се на Тргу Николе Пашића у
Београду, где су почели штрајк
Штрајкачи захтевају заштиту запослених у тој фабрици и исплату четири заостале плате и
путних трошкова.
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Председник Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Милијуш рекао је да протест
траје више од два месеца и да је тај синдикат 3. јула послао Влади Србије захтеве, како би
власник те фабрике Мирослав Богићевић испунио обавезе према радницима.
"На тај захтев није одговорено и зато смо данас овде", рекао је Милијуш.
Према његовим речима, "од почетка штрајка власник фабрике је дао 148 отказа незаконито, јер
нема право на то за време штрајка".
Како је навео, пошто радници немају законско право да штрајкују у кругу фабрике, дошли су у
Београд да би се обратили Влади Србије, Министарству рада и Министарству привреде.
Он је рекао да радници очекују да их прими премијер Ивица Дачић, први потпредседник Владе
Александар Вучић или министар привреде и финансија Млађан Динкић.
Штрајк запослених у Фабрици акумулатора почео је 11. маја, јер су у 2013. години добили само
половину јануарске зараде.

ПОЛИТИКА
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