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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/396549/Drzava-odustala-od-zabrane-strajka-na-ulici

Држава одустала од забране штрајка на
улици
И. К.
Радници ће, ипак, моћи да штрајкују на улици пошто ће у нацрту закона о штрајку бити
промењен члан који је одређивао да је штрајк могућ само у кругу фабрике, потврдио је
државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић током јавне расправе о Нацрту.
- Ово је члан који је изазвао доста полемике. Он ни досадашњом дефиницијом није спречавао
раднике да штрајк организују на улици, али ћемо га, ипак, другачије дефинисати па више неће
изазивати сумњу - рекао је Мартиновић. Радна група размотриће и спорну дефиницију
минимума процеса рада и увођење арбитраже.
Представници синдиката траже и дефиницију делатности од општег интереса, јер се њима
ограничава право на штрајк.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/396504/EIB-50-miliona-evra-za-mala-i-srednja-preduzeca-u-Srbiji

ЕИБ: 50 милиона евра за мала и средња
предузећа у Србији
Танјуг
Европска инвестициона банка (ЕИБ) потписала је у Србији два финансијска уговора укупне
вредности 50 милиона евра са групацијом Креди Агрикол за подршку пројектима у малим и
средњим предузећима (МСП), као и за инфраструктурне програме које промовишу локалне
власти.
Зајам има за циљ подршку Србији у напорима да се интегрише у Европску унију, наводи се у
саопштењу ЕИБ достављеном Тањугу.
"Банка Европске уније наставља са подршком Србији на њеном путу ка чланству у ЕУ и брзој и
потпуној интеграцији у Унију. Два споразума са Креди Агриколом побољшаће доступност
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дугорочном кредитирању за МСП по повољним условима, што ће се одразити на тржиште рада
и социјалну климу", рекао је потпредседник ЕИБ за западни Балкан, Дарио Сканапјеко.
Из кредита ЕИБ финансираће се пројекти МСП које промовишу локалне власти у области
економије, енергије, заштите животне средине, индустрије, здравства, образовања и услуга.
Најмање 70 одсто зајмова отићи ће на пројекте у МСП, која су кључни покретач економског и
социјалног напретка Србије.
Креди Агрикол Нови Сад управљаће средствима вредним 45 милиона евра, а у Креди Агрикол
лизинг Србија Београд отићи ће преосталих пет милиона евра, наводи ЕИБ.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-fabrici-autodelova-posao-za-500-radnika.sr.html

У фабрици ауто-делова посао за 500 радника
Америчка компанија „Купер стандард” изградиће до краја ове године 18.000 метара
квадратних пословног простора
Сремска Митровица – Јуче је у Северној индустријској зони у Сремској Митровици
симболично положена урна са повељом у камен-темељац будуће америчке фабрике гумених и
пластичних аутоделова „Купер стандард” у којој ће, кад се заврши првих 18.000 квадратних
метара пословног простора до краја ове године, посао добити око 500 радника. У ствари, већ
крајем 2013. године, овде ће почети да ради 300 запослених, до краја 2014. још 200, а
завршетком и друге фазе изградње, где ће се градити објекти на 10.000 квадрата, посао ће
добити још 200 радника.
Повељу о изградњи фабрике „Купер стандарда” потписали су јуче Ивица Дачић, председник
Владе Србије, Мајкл Кирби, амбасадор САД у Србији, Роберт Кениг, директор „Купер
стандарда”, Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице и представник
извођача радова фирме „Ибвецо И.Б.Ц.”, а онда су урну са повељом уградили у темељ будуће
фабрике у Сремској Митровици.
Представник „Купер стандарда” Роберт Кениг рекао је да је цео посао око уговарања и почетка
градње текао добро, да је градска администрација на време издала потребне дозволе за градњу
ове фабрике у Северној индустријској зони где је ова америчка компанија купила 6,5 хектара
грађевинског земљишта и то платила 45 милиона динара.
Амерички амбасадор Мајкл Кирби је истакао да ће помоћи америчким компанијама да дођу у
Србију, али и да ће САД пружити несебичну помоћ у остварењу европског пута и додао:
– Ово је друга америчка компанија у Сремској Митровици. У „Итону” је већ запослено хиљаду
радника, а ево и „Купер стандард” ће запослити још 500. Импресиониран сам квалитетом
радне снаге у Србији и зато ћемо помоћи нашим компанијама да дођу у Србију – нагласио је
Кирби.
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Председник Владе Србије Ивица Дачић, обраћајући се званицама на градилишту у Сремској
Митровици, истакао је да је Србија изгубила доста времена и да сада мора брзо и ефикасно
унапредити економију, средити финансије, и додао:
– Ово су најлепши тренуци, када градимо нове фабрике, јер смо изгубили доста времена. Наш
бруто домаћи производ је данас на нивоу 65 одсто у односу на 1989. годину. Сремска
Митровица је некада била велики индустријски центар. Фирме су распродате, радници
отпуштени са посла. Питам где је ту држава, где су нова радна места за раднике. Морамо брзо
решавати економска питања, без обзира на то ко је власт. Важно је да Србија има перспективу.
На то је битно утицала и одлука Европског савета о почетку преговора са Европском унијом –
рекао је Дачић.
„Купер стандард” је поред дозволе за градњу, коју је у Градској управи у Сремској Митровици
добио за само 12 радних дана, задовољан и склопљеним уговором са Сиепом, која ће
суфинансирати свако радно место у овој фабрици са осам хиљада евра, о чему је уговор
потписан још у мају ове године.
Вучић: очекујем Динкића на потписивању
Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је јуче да ће нова авиокомпанија „Ер
Србија” до краја године учинити Србију лидером у региону, а та компанија постати најмоћнија
у радијусу земаља са готово 100 милиона становника.
Вучић је новинарима после седнице Председништва СНС рекао да је на том пројекту радио
заједно са Млађаном Динкићем и да га очекује на потписивању споразума о стратешком
партнерству са „Итихадом”.
Вучић је критиковао што се у Србији ни добре ствари не прихватају и као пример навео то што
су се појединци бунили против тога што ће страни менаџмент бити у тој компанији.„Ја сам
срећан што неће бити партијских кадрова, писара и секретарица, па да примају плате које неко
мора да им да. Први пут ћемо имати фирму која неће узимати милионе од државе већ плаћати
порезе, зарађивати и бити најјача у Србији”, рекао је Вучић. Танјуг
Динкић на Твитеру објавио да је потписао уговор са Американцима
Министар финансија и привреде Млађан Динкић објавио је јуче изјутра на свом твитер налогу
да је управо потписао уговор са компанијом „Купер стандард аутомотиве”. „Управо сам
потписао уговор са ’Купер стандард аутомотиве’, које је мој тим довео у Сремску Митровицу.
Петсто људи добија посао у новој фабрици”, објавио је Динкић јуче око девет сати на „Твитеру”.
У најави за овај скуп било је предвиђено да свечаности присуствује и Динкић, али он није
дошао, јер је премијер Дачић прексиноћпредложио да Влада Србије настави рад без УРС-а и
Динкића. Танјуг
Ј. Слатинац
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poskupljenje_koje_ce_izazvati_nova.4.html?news_id=265311

Од данас рачуни за струју потрошача у Србији већи за 400 динара

Поскупљење које ће изазвати нова
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ
Београд - Цена струје за домаћинства у Србији од данас ће бити увећана за 10,9 одсто што значи
да ће њихови рачуни бити већи за око 400 динара.
Такође, од данас поскупљује и цена електричне енергије за привреду и то у износу од 12,5
одсто. Цена једног киловат сата без ПДВ за домаћинства ће износити 5,35 евроценти а за
индустрију 5,09 евроценти. У ЕПС истичу да ће и након поскупљења цене струје за домаћинства
бити ниже од тржишних и да неће покрити раст инфлације која је након последње досадашње
корекције цена износила 14,1 одсто.
Експерт за енергетику Војислав Вулетић истиче за Данас да је поскупљење струје добра вест за
Електропривреду Србије али истовремено лоша за потрошаче. - Са једне стране ЕПС-у је било
потребно повећање струје како би могао нормално да функционише, односно да одржава своје
производне системе. Са друге стране, знајући веома тежак економски положај, ниске плате и
велику стопу незапослености, свако поскупљење представља нови веома интензиван удар на и
онако скроман стандард грађана. Оно што ће их свакако највише погодити је то што ће
поскупљење струје изазвати „ланчану реакцију“ скока цена разних производа, првенствено
прехрамбених. Другим речима, поскупљење струје ће представљати својеврстан позив
трговцима и онима који то морају али и онима који на то нису принуђени да подигну цене наглашава Вулетић. Према његовим речима чињеница да је Влада Србије прописала социјалне
карте неће ублажити негативне ефекте поскупљења струје. - Све док држава не омогући ЕПС да
наплати дуговања од великих дужника у привреди и док не покрене индустријску производњу,
неће се постићи ефикасни резултати. Све друге мере представљају најобичнију „шарену лажу“ категоричан је наш саговорник. Он додаје да држава тражећи од ЕПС да великим дужницима
допусти плаћање дуга на рате фактички кажњава редовне платише и показује да се
неизмиривање обавеза исплати.
Електропривреди Србије поскупљење струје је одобрила Агенција за енергетику Републике
Србије, након што је то предузеће и пет дистрибуција које послују у његовом саставу,
прихватили сугестије АЕРС о смањењу трошкова и предложених губитака у мрежи. Циљ је да
се средства добијена рационализацијом трошкова усмере на повећање сигурности и квалитета
снабдевања електричном енергијом. Струја у Србији је последњи пут поскупела 1. априла 2011.
године у просеку за 15 одсто. Иначе, ЕПС је јуче саопштио да је ценовник електричне енергије
јединствен у целој Србији. - Цене киловат-сати по тарифама и зонама једнаке су за све купце
које снабдева јавни снабдевач, предузеће ЕПС снабдевање. Нису тачне тврдње Форума
потрошача из Ниша, да грађани југоистока Србије плаћају најскупљу електричну енергију, а
грађани Београда најјефтинију. Ценовници које помиње Форум потрошача из Ниша односе се
на приступ дистрибутивној мрежи за купце који од 1. јануара следеће године губе право на
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јавно снабдевање и почињу да купују електричну енергију на слободном тржишту. Реч је о
одређеном броју купаца из категорије предузећа и предузетника - кажу у ЕПС-у.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpska-industrija-porasla-37-posto

Српска индустрија порасла 3,7 посто
Индустријска производња у Србији у јуну је била 3,7 посто већа у односу на јун
2012. године, а у односу на просек 2012. године – 4,8 посто, објавио је Републички
завод за статистику.
Индустријска производња у периоду јануар–јун ове године, у односу на исти период 2012, већа
је 4,2 посто. У јуну је, у односу на исти месец лане, забележен раст производње у сектору
снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом од 15,4 посто,
прерађивачкој индустрији од 1,6 и рударству од 0,1 посто.
Посматрано по намени, у јуну је дошло до раста у производњи капиталних производа од 31,7
посто, трајних производа за широку потрошњу – 22,9 и енергије – 17 посто. Истовремено,
забележен је пад у производњи нетрајних производа за широку потрошњу од 6,4 процената и
интермедијарних производа, осим енергије, од 7,1 одсто. Обим индустријске производње у јуну
је забележио раст код 13 области, које имају учешће у структури индустријске производње од 49
дсто, а пад код 16 области, чије учешће износи 51 одсто.
Највећи утицај на раст производње имале су производња моторних возила и приколица,
електричне енергије, деривата нафте, основних фармацеутских производа и препарата и
експлоатација руда метала. Када се укључи производња малих предузећа, у јуну је индустријска
производња 3,9 посто већа у односу на просек 2012. године, а прерађивачке индустрије 9,9
посто.
Е. Дн.
Боље стоји и БДП
Бруто домаћи производ Србије у ценама претходне године реално је порастао 0,7 посто у
другом кварталу 2013. у односу на исти период лане, саопштио је Републички завод за
статистику.
Обрачун БДП-а за други квартал 2013. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим
нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу “Квартални БДП у Републици Србији” 30.
септембра.
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=08&dd=01&nav_category=12&nav_id=738179

Радници ФАС-а данас пред Владом
ИЗВОР: Б92
Београд -- Радници Фабрике акумулатора из Сомбора пртотестоваће испред зграде
Владе незадовољни стањем у тој фабрици, најавио је Самостални синдикат
металаца Србије.
Како се наводи у саопштењу, запослени у Фабрици акумулатора која послује у оквиру шабачког
концерна Фармаком МБ, штрајкују 80 дана због тога што власник фабрике не поштује Закон о
раду, Закон о штрајку, ни колективни уговор.
"Циљ скупа је и да се влада укључи и реши овај проблем", истиче се у саопштењу.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/skuplja-struja-u-srbiji-sindikati-osudjuju_411241.html

Скупља струја у Србији, синдикати осуђују
НОВИ САД
Струја у Србији од сутра ће у просеку поскупети 10,9 одсто за домаћинства и 12,8
одсто за привреду.
Након поскупљења просечна цена једног киловат сата без урачунатог пореза на додату
вредност (ПДВ) за домаћинства биће 6,148 динара (5,35 евроценти), а за индустрију 5,854
динара (5,09 евроценти), речено је агенцији Бета у Електропривреди Србије (ЕПС).
Струја је у Србији претходно поскупела 1. априла 2011. године у просеку за 15 одсто.
У ЕПС-у су казали да ће и након поскупљења цена струје за домаћинства у Србији бити
значајно нижа од тржишне и да неће покрити ни раст инфлације која је од претходног
поскупљења износила 14,1 одсто.
"Да смо Агенцији за енергетику Србије (АЕРС) поднели захтев да актуелну тржишну набавну
цену урачуна у своју методологију одређивања цене електричне енергије, ЕПС-у би било
одобрено повећање за око 38 одсто за домаћинства", казали су у ЕПС-у.
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Поскупљење струје АЕРС је одобрио након што су ЕПС и пет дистрибуција које послују у оквиру
тог јавног предузећа прихватили сугестије Агенције о смањењу трошкова и предложених
губитака у мрежи.
"Циљ је да се средства добијена рационализацијом трошкова усмере на повећање сигурности и
квалитета снабдевања електричном енергијом", казали су у АЕРС-у.
Електропривреда Србије струјом снабдева око 3,5 милиона корисника у Србији.
Синдикалци Новог Сада осуђују поскупљење струје
Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина данас је оштро осудио поскупљење
електричне енергије, оцењујући да ће тиме бити проузрокована и друга поскупљења, пре свега
основних животних намирница.
"Овакво решење власти још један је доказ да је једини план за пуњење државног буџета
отимање из џепова грађана", наводи се у саопштењу синдиката и оцењује да ће то поскупљење
"неминовно водити у пропаст ионако већ сиромашно становништво".
Ланчана поскупљења
Пад цене пшенице и брашна отвара могућност за јефтинији хлеб, а пекарска индустрија нема
основ да тражи више цене, правдајући се поскупљењем енергената, сматрају у Удружењу
аграрних економиста Србије. Ипак, нове, нешто више цене, после сутрашњег поскупљења
струје, не могу никако да нас заобиђу.
Недавна акција ЕПС-а да се дугови том предузећу плаћају на рате, можда најбоље говори
колико је рачун за утрошену електричну енергију издатак за кућни буџет. Иако је претходно
струја поскупела у априлу 2011. године и то за око 15 одсто, са тим повећањем градјани се још
увек тешко нос.
Новим повећањем за домаћинства, струја је скупља за око 11, а за привреднике непуних 13
одсто. Виша цена тог енергента утицаће и на производјаче хране, тврди Зоран Ћулибрк
пољопривредник из Лугова.
А да поскупљење струје није оправдан разлог за повећање цене производа и услуга упозорава
економски анатлитичар Јелица Путниковић и саветује надлежне инспекције и државне органе
да реагују. Док до тога не додје нама потрошачима остаје само да плаћамо, па ко колико може.
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