ПРЕС КЛИПИНГ
25. октобар 2013.

Нови порез смањује веће плате;(стр.2)
Закон о раду: Ломиће копља и око отпремнина; (стр.3)
Протест „Аутосаобраћаја”: Полиција чешља спорни кредит; (стр.5)
На улици 300.000 металаца;(стр.6)
Радуловић нуди банкама "Галенику", али паре не да;(стр.7)
Срби и Македонци најмање плаћени на Балкану;(стр.8)
Странцима више пара за више радних места;(стр.10)
ММФ: Србији боље тек од 2018.;(стр.12)
Распродајте имовину и обезбедите паре;(стр.13)
Уводи се канцеларија за брзе одговоре;(стр.14)
Делегација радника данас са Вучићем;(стр.15)
Плате главни захтев;(стр.16)
Све проблеме прогутала Поштанска штедионица;(стр.17)
Синдикати:Ово више нећемо да трпимо;(стр.18)
Синдикати Галенике са Министарством;(стр.19)
Социјални дијалог, а не отпуштања;(стр.20)
Синдикати: Ово више нећемо да трпимо;(стр.21)

1

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460523-Novi-porez-smanjuje-vece-plate

Нови порез смањује веће плате
Д. И. КРАСИЋ
Министарство привреде планира смањење доприноса, али истовремено и
прогресивно опорезивање зарада. Тврди се да овај систем смањује интерес
послодаваца за запошљавање на црно
ДОК послодавци здушно ишчекују толико најављивано смањење намета на рад, које су
изоставили у усвојеним мерама Владе, Министарство привреде се „не предаје“. Коначно је у
јавност изнета рачуница по којој би се од бруто износа плате издвајали мањи износи
доприноса, уз, истовремено, увођење прогресивне стопе опорезивања зарада. Министарство
привреде најављује да би тиме порези и доприноси на минималац били око 28 одсто, уместо
данашњих 60 процената.
- То, практично, значи да би, увођењем новог начина обрачуна, најниже нето плате расле, док
би се веће нето плате смањиле, због прогресивног опорезивања - објашњава за „Новости“ извор
близак Министарству.
Није спорно да би сви доприноси на терет послодавца били смањени, у почетку, са 17,9 одсто на
10 процената. Такође, доприноси на терет запосленог, који се сада од бруто плате издвајају по
стопи од 19,9 одсто, пали би на 15 процената. Ово би директно утицало на пораст нето плата.
Међутим, највећи проблем у овом случају био би надомештање минуса у државној каси који би
се створио обарањем ових стопа. Решење за то је увођење прогресивног пореза на доходак.
- На бруто плату до 15.000 динара, порез би био нула процената - објашњавају у Министарству
привреде. - На бруто зараде од 15.000 до 50.000 динара, порез би био 20 одсто. Затим, од
50.000 до 150.000 динара, стопа опорезивања порасла би на 30 одсто, док би се на бруто плате
преко 150.000 динара обрачунавало 40 одсто пореза.
Од бруто зараде радника, тренутно се одузима 10 одсто пореза, без обзира на то колика му је
плата.
- Када се уведе прогресивно опорезивање, веће стопе примењиваће се „степенасто“. Дакле, на
бруто плату од 100.000 динара, за коју је сада порез 10.000, по новом се неће издвајати порез
од 30 одсто на цео износ у висини од 30.000 динара, већ ће он бити мањи - објашњава наш
извор.
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Рачуница изгледа овако: до 15.000 динара нула пореза, а на разлику до 50.000 динара (дакле
на основицу од 35.000 динара) платио би се порез од 20 одсто у износу од 7.000 динара. И на
разлику од 50.000 до 100.000 динара ове бруто плате обрачунало би се још 30 одсто, тачније
15.000 динара, што укупно износи 22.000 динара пореза на бруто зараду од 100.000 динара.
Када се на ово додају доприноси на терет запосленог, у овом случају од 15.000 динара, радник
кући носи 63.000 динара, што је практично око 7.000 динара нижа нето плата него по
садашњем законском решењу. Корист за послодавца је што за овог радника са свог рачуна
плаћа још 10.000 динара доприноса, а не 17.900 динара, као данас.
ПАДАЈУ И ДАЉЕ
Други корак, по плану Министарства привреде, у наредним годинама било би даље смањење
доприноса на терет запосленог са 15 одсто на 10 одсто до краја 2014. године, а потом на пет
одсто, да би коначно у потпуности било укинуто.
- Предуслов даљег смањења је проширење које обухвата и боља наплата пореза - упозоравају у
Министарству. - Увођењем оваквог пореског система за значајан број фирми које запошљавају
на црно, нестао би економски интерес за то.
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Закон о раду: Ломиће копља и око отпремнина
Б. СТЈЕЉА
Министарства рада и привреде предлажу измене Закона о раду, али многи детаљи
тек треба да се усагласе. У радној верзији није наведен рок рада на одређено, као и
процедура за отказ
Синдикати, послодавци и представници министарстава рада и привреде управо разматрају
предложене измене Закона о раду, а бројне празнине у овом документу би се могле попунити
на заједничком састанку 4. и 5. новембра. У радну верзију, у коју су и „Новости“ имале увид,
нису унете одредбе око којих су се, претходних месеци, копља највише укрштала.
Тако у овом „грубом“ нацрту није званично предложено ни колико ће трајати рад на одређено
време, ни да ли ће отпремнине бити исплаћиване у износу као што је данас, који су рокови и
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процедуре за отказ, колико ће се моћи задржавати радници у Агенцијама за изнајмљивање
радника...
- Радна верзија је достављена свим партерима и у њој је много алтернатива које заправо служе
као полазна основа за разговор - објашњава Зоран Мартиновић, државни секретар у
Министарству рада.
- Зато, примера ради, нисмо децидирано ни дали рок колико би могао убудуће трајати рад на
одређено време јер је неопходно увести и изузетке за поједине категорије радника као што су
они старији од 52 године или они који су пре закључења уговора били шест месеци на бироу.
ОДШТЕТАУ случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није
искористио годишњи одмор, исплати новчану накнаду у висини основне зараде увећане за
минули рад. Ова накнада има карактер „одштете“ - пише у радној везрији овог закона.
Мартиновић каже да је у ову верзију уврштен и низ обавеза које су директиве ЕУ и
Међународне организације рада.
- Ту спадају агенције за запошљавање, боља заштита трудница и жена након порођаја,
прецизније одредбе ноћног рада, заштита инвалида и других осетљивих група...
У овом министарству тврде да ће инсистирати на томе да се у коначну верзију уврсте одредбе
које се односе на флексибилније облике рада, исплату отпремнина, евиденцију из области рада
која би била у циљу боље заштите запослених...
Ипак, у делу који се односи на отказе, списак разлога за отпуштање је прецизиран и проширен
па тако пише да би отказ могли добити радницима који не долазе на посао седам узастопних
дана, као и они који при закључењу уговора дају лажне податке, сви који на посао долазе под
утицајем алкохола и дрога. А послодавац има право да тражи анализу крви којом се уверава у
своје сумње... Истовремено се предлаже и да за повреду радне дисциплине осим суспензије и
отказа, које су у овдашњем закону једина мера, уведу и толерантије мере као што су опомена и
новчана казна у износу од 20 одсто од плате...
ПРИЈАВА РАДНИКА ПОСЛЕ ГОДИНЕПотпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа
Милан Кнежевић се залаже да се рад на одређено не продужи са једне на три године јер
„послодавци треба да буду одговорни и да после годину дана пријаве радника или да му дају
отказ“.
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић такође сматра да ће се о овој верзији тек
расправљати и додаје да постоји низ формалних питања које би требало поједноставити или
укинути, а која се односе на процесе самог примања на посао, процес у случају настанка
технолошког вишка, или када фирма има мање приходе, па мора да смањи број запослених...
Додатно је потребно и уредити правила у агенцијама за запошљавање и посредовање радника,
и тачно дефинисати ко све може да обавља тај посао. По његовом мишљењу, нису прецизно
одређени ни поједини рокови и процедуре које треба испоштовати, као ни питања која се
односе на прековремени, ноћни рад, одлазак на годишњи одмор.
Синдикати засад не пристају ни на предлог да отпремнине исплаћује послодавац само за
године стажа проведене код њега:
- Ако би радник остваривао то право само код последњег послодавца, он би био материјално
оштећен, наш је циљ да отпремнина буде исплаћена за време његовог радног века, за пун
радни стаж који је имао - сматра Његош Потежица, потпредседник Савеза самосталних
синдиката Србије.
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Протест „Аутосаобраћаја”: Полиција чешља
спорни кредит
М. ЂОШОВИЋ
Радници

крагујевачког

„Аутосаобраћаја“

не

одустају

од

блокаде

пруге

и

магистралног пута према Краљеву. Полиција проверава тврдње штрајкача о
незаконитом приствајању кредита за фирму
ИНСПЕКТОРИ за привредни криминал у четвртак су почели да проверавају тврдње радника
„Аутосаобраћаја“, који су пре четири дана, на барикадама пруге и магистралног пута према
Краљеву, у Грошници, саопштили да су годинама систематски уништавани - па чак и да им је
град „чудним финансијским путевима“ и противзаконито присвојио више од две трећине
недавно узетог кредита који износи 28 милиона динара. Њега су подигли да би наставили са
радом и зарадили бар неку плату.
На повременим протестима, који се организују већ годинама, радници траже неисплаћене
зараде и указују на урушавање предузећа, траже исплате предвиђене социјалним програмом,
да кривци одговарају, али то као да није имало одјека код надлежних из града и државе као ни
већинских власнике.
УРС-ова полуга власти на релацији Крагујевац - Влада Србије је судбину 500 радника свела на
локални проблем у центру Шумадије. А протести су, обично, завршавани обећањима да ће се
наћи решење.
Поднето је 12 кривичних пријава против руководилаца и одговорних у фирми, али нико није
осуђен. И кад је због дуга од 650 милиона динара и бројних хипотека на објекте - припретио
стечај, старовременски речено: устала је радничка класа. Отежано је кретање више од 40.000
Крагујевчана и житеља околних градова који користе магистралу, као и, временски
најекономичнији, железнички саобраћај из овог дела Србије према Космету и луци Бар.
СТАРА ШАЛАжитељи се полако свикавају на нови режим саобраћаја у граду. Већ су почели да
смишљају и шале. Тако сада бројни грађани на питање: „Како ћеш до куће“, одговарају
познатом народном - „Као киша око Крагујевца“.
А путеви којима се усмеравају возила - сокаци - иду преко брда и села. У току дана сви прате
колону, па се некако и сналазе, али после поноћи, када се прореди саобраћај, пут је права мора
за возаче који долазе из Краљева и Чачка, као и за оне који иду у правцу тих градова.
Путници са јужне трасе тог пута на семафору у Малим Пчелицама треба да скрену лево, па
преко Старог Села, све до Станова, Багремара или Централне радионице, док су житељима
Грошнице, Трешњевака, Вињишта и осталих засеока сада добро познати сокаци поред бивше
касарне и компаније „Фијат аутомобили Србија“ - до Звезде или Шест топола.
Штрајкачи се свакодневно на скуповима грађанима извињавају због тога, али и додају да је то
једини начин да неко од надлежних чује вапај око 500 радника. Синдикалне вође су замолили
да више не говоре у њихово име, а сличан захтев су упутили и колегама које су обојене разним
политичким бојама
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На улици 300.000 металаца
Б. СТЈЕЉА
Број запослених у српској металској индустрији је за 15 година са 400.000 спао на
100.000. Без посла би могло остати још око 50.000 радника у овој делатности у
наредним годинама
МЕТАЛСКА индустрија је са 400.000 запослених - колико је имала уочи 2000. године - данас
спала на једва 100.000 радника. А уколико се настави овим темпом, упозоравају у Самосталном
синдикату металаца Србије, у наредних неколико година без посла би могло остати још 50.000
радника, а ова некада најјача привредна грана могла би се сасвим угасити.
У синдикату тврде и да су овој делатности неопходна хитна улагања у опрему јер су готово све
фирме у хроничном технолошком заостатку од најмање 50 година. И уколико се не „подмладе“,
тржиште ће их само појести.
Да није у питању фатализам „металаца“, већ реални показатељи, убеђен је Зоран Вујовић,
председник синдиката. Он тврди да синдикалци већ годинама упозоравају на „летаргичан
однос државе“ према овој грани, а да су нове мере владе потврдиле да им се ни у будућности не
пише ништа боље:
- Влада није понудила ниједан конкретни план осим промена закона. А измене тих закона неће
довести ни до веће производње, ни до повећања запослености, богатијег буџета, извоза, развоја
и модернизације, а понајмање до побољшања социјално материјалог положаја запослених.
Он каже да и овога пута недостају конкретни планови као што су субвенције, повољнији
кредити, стимулативне мере извоза, дестимулација увоза...
СЛАБО ПЛАЋЕНИПРОСЕЧНА плата радника у металској индустрији је испод републичког
нивоа. У Савезу самосталних синдиката металаца кажу да њихови радници зарађују око 300
евра месечно, док је просечна нето зарада у Србији 44.770 динара.
- Многа домаћа предузећа из металске индустрије имају уговоре вредне по 25 и 30 милиона
евра са Русијом и Немачком, али не могу да добију повољан кредит за обртна средства. Код нас
је та камата 15 одсто, а у ЕУ између два и три одсто - каже Вујовић.
Синдикалце посебно брине и судбина 33.000 радника у предузећима у реструктурирању јер
свима њима „виси“ отказ над главом. Реч је о радницима некадашњих гиганата као што су „14.
октобар“, „Прва петолетка“, ИМР, ИМТ, ФАП, Фабрика камиона у Крагујевцу...
Сви они би се тако могли придружити армији на бироу рада. Тренутно, према подацима
Националне службе за запошљавање, 102.208 радника у металској индустрији чека посао. Само
у прошлом месецу на биро рада је стигло нових 4.687. Ипак, чини се да је овај кадар мало коме
потребан. У прошлом месецу се запослило свега њих 2.888 који су до тада били на бироу.
Уговоре о раду потписало је 104 механичара, 825 обрађивача метала, 889 машинских
конструктора...
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415141/Radulovic-nudi-bankama-Galeniku-ali-pare-ne-da

МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ ПРЕДЛОЖИО ВЛАДИ СРБИЈЕ

Радуловић нуди банкама "Галенику", али
паре не да
Сузана Лакић
Министар привреде Саша Радуловић понудио је банкама да дугове “Галенике” претворе у
власништво у овој фабрици. Како сазнаје “Блиц”, банкари ову опцију нису и прихватили, а
упућени тврде да се, од тада, у многим разговорима о “Галеници” пречесто помиње реч стечај.

Кликни за увећање (+)

Радуловић је банкаре којима “Галеника” дугује и по више десетина милиона евра окупио у
Министарству почетком октобра. Међутим, његова идеја да спасе ову земунску фабрику тако
што би њене дугове претворио у капитал наишла је на отпор банкара.
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“Галеника” дугује око 200 милиона евра, четири пута више од своје вредности. Према
подацима “Блица”, највећи поверилац је Уникредит банка (59 милиона евра). Следе АИК банка
(22,5 милиона), те Сосијете женерал (15), Комерцијална (12,5 милиона) и Ерсте (11,5).
“Галеника” није плаћала ни гас, па “Србијагасу” дугује 11 милиона евра.
- Која би банка желела да буде сувласник у „Галеници“ или некој другој фирми. Зна се шта је
делатност банке и шта би нам значило да се бавимо, лековима или њивама... Банкари би пре
отписали део дуга или ишли на рефинансирање него прихватили идеју министра - кажу у
једној банци којој дугује “Галеника”.
Здравко Крунић, члан ИО Сосијете женерал, каже да су у току интензивни преговори између
банака и Министарства привреде. У Министарству пак напомињу да је конверзија дуга у
капитал предлог министра, али да о томе одлучује Влада.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/414979/Srbi-i-Makedonci-najmanje-placeni-na-Balkanu

Срби и Македонци најмање плаћени на
Балкану
Вијести
Срби и Македонци најмање зарађују у региону, 342, односно 392 евра месечно. Просечна плата
на Балкану износи око 455 евра, а тај износ су махом “погурале” Хрватска и Црна Гора.
Према подацима Завода за статистику Црне Горе Монстат, највише плате у региону имају
Хрвати и Црногорци, а најмање Македонци и Срби, пишу "Вијести онлине".
Просечна нето зарада у септембру у Црној Гори износила је 475 евра, а у Хрватској у августу је
била око 723 евра.
Према подацима Државног завода за статистику Хрватске, просечна нето плата у Хрватској
које је од недавно и чланица ЕУ, убедљиво је највиша у региону и готово је двоструко већа од
просечних плата у неким земљама Балкана.
Највеће плате
Земља

Плата

Швајцарска

4.472
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Норвешка

3.065

Луксембург

3.000

Аустралија

2.932

Катар

2.790

Данска

2.413

САД

2.322

Шведска

2.275

Јапан

2.237

Финска

2.100

*Напомена: Износи су у еврима
Након грађана Хрватске, највише плате у земљама бивше Југославије примају грађани Црне
Горе, а следе грађани Босне и Херцеговине, где је, према последњим подацима Агенције за
статистику БиХ, просечна месечна нето плата у правним субјектима у августу износила 423
евра.
Просечна плата у Словенији је у јулу ове године износила 990 евра, Турској 720 евра, Словачкој
700 евра, Румунији 480 евра, као и у Мађарској, и у Бугарској 390 евра.
С друге стране, најниже плате су у Македонији где је нето плата у септембру износила 342 евра.
Плате у Источној Европи
Земља

Плата

Србија

342

Македонија

392

Црна Гора

475
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Хрватска

723

БиХ

423

Словенија

990

Словачка

700

Румунија

480

Мађарска

480

Бугарска

390

*Напомена: Износи су у еврима
Следи Албанија где је просечна плата у септембру износила око 380 евра, а затим и Србија с
просечном платом од 392 евра.
Ако се у обзир узму просечне плате свих земаља региона, просечна плата на западном Балкану
је око 455 евра.
Од 20 земаља са највећим просечним месечним примањима њих 12 су европске, па према томе
се може закључити да су становници Европе, у просеку, највише зарађују у односу на остале
становнике света.
С друге стране, у Европи најмање плате имају грађани Молдавије, где је просечна месечна
плата 197 евра, а након ње следе Грузија са 217 евра, Јерменија 218 и Украјина са 290 евра.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strancima-vise-para-za-vise-radnih-mesta.sr.html

Странцима више пара за више радних места
Србија је инвеститорима из света наменила 230, а нашим 67,5 милиона евра, али то не значи да
су домаћи улагачи осетно оштећени
Страним компанијама држава Србија наменила је око 230 милиона евра из државне касе као
инвестициону финансијску подршку за отварање нових радних места. Домаћим је припало три
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пута мање – око 67,5 милиона евра, показује досадашњи биланс СИЕПЕ, Агенције за улагања и
промоцију извоза.
Сјајан податак за причу о потцењености домаћих инвеститора у нашој земљи, али треба бити
искрен и рећи да тиме домаћи улагачи нису аутоматски дискриминисани нити су било чиме
оштећени.
Ове субвенције инвеститорима додељују се од 2006. године. Користе их 133 домаће компаније,
које су отвориле или планирају да отворе око 13.700 радних места. На другом списку налази се
115 страних компанија које су такође или отвориле или намеравају да отворе око 35.650 радних
места. Рекло би се да су странци који користе паре из нашег буџета отворили или су барем
обећали држави да ће отворити више радних места од домаћих. Да ли су зато добили више
пара из буџета?
– Странци повлаче више новца, јер могу да уђу у веће инвестиције са више запослених. Они
лакше и добијају банкарске гаранције – одговарају у СИЕПИ. Они тврде и да ови пројекти за
које подстицаји из државне касе износе око 297,5 милиона евра заједно, доносе готово
милијарду и по евра инвестиција у Србију и отварају око 50.000 нових радних места.
– Како је из буџета за то опредељено нешто више од 297 милиона евра, то значи да се на један
евро издвојен из државне касе генерише пет евра инвестиција. Тај један евро се кроз порезе и
доприносе врати у државну касу за непуне две године, а „Јура” у Рачи је додељену суму у буџет
вратила за 11 месеци. Осим тога, од опредељених 297 милиона евра исплаћено је свега 70
милиона евра – рекли су у СИЕПИ.
Међутим, треба исто тако бити искрен па погледати и наличје приче о додели средстава. Ту се
најпре поставља питање контроле подстицаја, које су инвеститори добили. Нарочито
опомињујуће делује и недавно саопштење Саше Радуловића, новог министра привреде, који је
рекао да су ова средства делом додељивана без адекватне контроле и уз пропусте у процедури.
Контрола тога, биће један од фокуса рада овог министарства, а да ли ће се појавити
изненађења, као у случају Фонда за развој, видећемо.
Али, ни то није све. Важно је указати и на то да ни у једној земљи генератор опоравка и развоја
економије нису страни инвеститори већ домаћа предузећа и привреда. Исто тако, поштено је
истаћи и да су домаће инвестиције у Србији годинама веће од страних, упркос мањим
државним подстицајима. Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих
предузећа, располаже подацима по којима је домаћа привреда прошле године инвестирала чак
2,4 милијарде евра, а странци 300 милиона. И логично је онда увек исто питање – због чега
домаћи инвеститори добијају мање средстава од страних. Да ли можда зато што је реч о збиру
мањих улагања, а нема много крупних инвестиција?
– То није тачно. Нити је тачно да не можемо да обезбедимо банкарске гаранције. Дајте нам
исте услове као страним инвеститорима, па ћете видети – каже Кнежевић.
На које тачно услове мисли, следеће је наше питање.
– Па дајте нам 10.000 евра по радном месту, ја ћу први запослити раднике. Са тим новцем
имам бесплатно запосленог три године. Али, још је битнија структура инвестиција. Домаће су
квалитетније, јер иду углавном у производњу и стварање нове вредности, а стране су често
финансијске и већина овогодишњих страних инвестиција отишла је у финансијски сектор –
каже Кнежевић.
А да се много већа пажња мора посветити домаћим инвеститорима, сматра и Драгољуб Рајић,
директор Уније послодаваца.
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– Страни инвеститори су увек на дугом штапу, нарочито када падате на листи конкурентности,
као што се то Србији дешава. Прва база улагања увек су домаћи инвеститори – објашњава
Рајић.
Прича о домаћим и страним инвеститорима недавно је добила и политичку конотацију изјавом
председника Томислава Николића, који је рекао да су домаћи у горем положају од страних и да
добијају мање новца за отварање радних места. Убрзо је уследио деманти Уједињених региона
Србије, а чини се да ће се овај спор убудуће наставити на релацији садашњег и бившег
министра привреде – Саше Радуловића и Млађана Динкића.
Ирски модел
„Ми финансијском подршком за инвестиције само пратимо конкуренцију која је одавно увела
сличне мере и постигла резултате. Конкретно, програм се у свом настанку угледао на Ирски
модел, као и искуства из Словеније и Словачке. Наша конкуренција уступа огромне парцеле
без надокнаде и учествује у великим инвестицијама и са по 50 одсто од укупног износа, попут
Словачке”, одговорили су у СИЕПИ на наше питање о оправданости доделе средстава страним
инвеститорима.
– Ово је, по мишљењу многих стручњака, најбоље инвестиран новац владе, а резултати
показују да је овај програм ефикасан и да се ради више о позајмици, а не о трошењу, јер се
средства враћају у буџет – кажу у СИЕПИ.
С. Деспотовић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-Srbiji-bolje-tek-od-2018.sr.html

ММФ: Србији боље тек од 2018.
Ако је веровати проценама Међународног монетарног фонда, Србији неће бити ништа боље у
наредних пет година. У редовном октобарском извештају ове међународне финансијске
институције, који се бави главним економским показатељима до 2018. године, наша блиска
будућност је поприлично црна. Што би рекли економисти „наше неравнотеже се настављају”.
Уколико се, међутим, узму у обзир најаве да држава прави озбиљно спремање у економији и да
се прави фискална стратегија за наредне три године и уколико нам ММФ поверује да смо
одлучни у намери да спроведемо реформе, можда њихов наредни извештај у априлу 2014.
године буде показивао оптимизам у главним економским показатељима.
Можда једина светла тачка у овом извештају јесте инфлација, која је по стандардима
развијених земаља и даље висока, али по ММФ-у ће бити за наше прилике у паду. С
овогодишњих пет одсто, догодине би се зауставила на 4,8 одсто, затим би у наредне две године
била четири, а онда би пала на 3,5 одсто.
ММФ нам, нажалост, не предвиђа веће стопе привредног раста. Овогодишња стопа раста од два
одсто раста бруто домаћег производа мање више се пресликава и у наредном периоду и тек у
2018. години БДП би могао да се повећа за три одсто.
Бољитак ће се можда и осетити, јер ће БДП по становнику у овом периоду да се повећа са шест
на 8.000 долара.
Инвеститорима, што страним што домаћим, нећемо бити интересантнији него сада. ММФ је
инвестиције одмерио на петину БДП-а и тако с незнатним изменама остаје до 2018. године. И
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национална штедња остаје на нивоу од 12,5 одсто БДП-а. Стопа незапослености од 25 одсто
такође се задржава и тек у 2018. години „пада” на такође великих 23,2 одсто.
Речју, и даље ћемо да сањамо лепшу прошлост из, на пример, 2007. године, када нам је БДП
порастао 5,4 одсто и када су инвестиције достигле 29 одсто БДП-а.
Ова финансијска институција не види да ћемо смањити јавну потрошњу. Она ће, по њима,
остати на садашњих око 47 одсто БДП-а.
По нас је поражавајућа и њихова процена о јавном дугу, који би с овогодишњих 66 одсто могао
да нарасте на чак 87,9 одсто БДП 2018.
По ММФ-у, уколико се узме у обзир наш темпо задуживања и јавне потрошње, ми нисмо у
стању да смањимо буџетски дефицит. Минус у државној каси с овогодишњи седам процената
порашће на 8,2 одсто БДП. Висок нам је и дефицит текућег биланса, који с овогодишњих 7,5
може да нарасте на 8,8 одсто у 2018. години.
Мирослав Здравковић, уредник сајта макроекономија.орг каже да нас уз раст дефицита у јавној
потрошњи и јавног дуга, и уз незнатни привредни раст, очекује и спољна неравнотежа мерена
дефицитом текућег рачуна. Након пада од један процентни поен у идућој години (са 7,5 на 6,5
одсто БДП) опет ће повећања те неравнотеже у 2018. години од 8,8 одсто БДП-а.
Ј. Рабреновић

http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/rasprodajte_imovinu_i_obezbedite_pare.42.html?news_id=269927

Саша Радуловић, министар привреде, каже да држава неће финансирати плате и здравствену
заштиту радника ФАП

Распродајте имовину и обезбедите паре
АУТОР: С. БЈЕЛИЋ
Прибој - У понедељак је у Београду одржан састанак министра привреде, Саше Радуловића са
представницима синдиката и руководством Фабрике аутомобила Прибој (ФАП). Њих је
министар обавестио да за исплату заосталих плата и оверу здравствених књижица, средства не
могу очекивати од државних субвенција . Предложио је руководству да средства обезбеде кроз
распродају имовине.
Представници синдиката тврде да та средства не постоје у износу који је приказан у последњем
финансијском извештају . Састанку је присуствовала и Весна Пејовић у својству председнице
Скупштине акционара ФАП. „Министар је рекао да држава нема новца за субвенције и
предложио да се прво продају све залихе које нису битне за производњу. У личној карти
предузећа која је предата Министарству, за ту ставку је наведена цифра од шест милијарди
динара. Залиха у том износу нема, а ми смо на то указивали на последњој Скупштини
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акционара . Средства добијена продајом тих залиха нису довољна ни за један топли оброк, а
камоли за плате и оверу књижица“, каже Весна Пејовић.
Синдикати и радници, незадовољни оваквим развојем ситуације за данас најављују генерални
штрајк, који је претходно заказиван неколико пута, али није одржан. Било је предлога и за
радикалније мере протеста, као што су излазак на пругу и блокирање саобраћајница.
Председник Општине, Лазар Рвовиће је недавно за ову недељу најавио долазак у Прибој
потпредседника Владе Републике Србије Александра Вучића, кога је , како је рекао, упознао са
тешком ситуацијом у ФАП и са чињеницом да радници нису примили четири и по плате као и
да им нису оверене здравствене књижице. Од њега је добио чврста уверавања да ће у разговору
са представницима радника и руководства покушати да нађе најбоље решење за статус ФАП.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uvodi_se_kancelarija_za_brze_odgovore.4.html?news_id=269913

Припремљен нацрт закона о улагањима, сазнаје Данас

Уводи се канцеларија за брзе одговоре
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ
Београд - Нацрт закона о улагањима којим је предвиђено формирање канцеларије за брзе
одговоре припремљен је и ускоро ће ући у процедуру, сазнаје Данас. Уз најављене измене
четири системска закона - о стечају, планирању и изградњи, приватизацији и о раду, то би био
пети кључни закон којим би се поправио пословни амбијент у Србији и омогућио прилив
страних инвестиција.
Уколико предложени текст прође Владу, он ће се за усвајање у Скупштини наћи у правом
тренутку да у наредној години поправи позицију Србије на листи конкурентности. За ову
годину то је већ касно јер се земља управо због компликованих процедура при издавању
дозвола, поново спустила за неколико места ниже.
Закон који је урађен према критеријумима Светске банке, као највећу новину уводи дуго
најављиван јединствен шалтер за привредна улагања, или популарније названо као део
процедуре предвиђа формирање канцеларије за брзе одговоре. Шалтер ће се оснивати на нивоу
општине или града, као и за ниво републике уколико је реч о улагањима од националног
значаја. Јединственим шалтером непосредно ће руководити председници општина или
градоначелници, који су и одговорни за функционисање и реализацију посла. Смисао овог
модела јесте да за сваку значајнију инвестицију, улагач има право да поднесе захтев
председнику општине и затражи формирање јединственог шалтера. Потом се, предвиђа
најављени законом, формира пројектни тим који чине руководиоци свих институција и јавних
служби у чијој надлежности је издавање појединих дозвола у том конкретном случају.
Занимљиво је да се на првом састанку пројектног тима са инвеститором, који би председник
општине требало да организује у року од две недеље, рачунајући од дана када се прихвати
оснивање јединственог шалтера за ту инвестицију, утврђује шта све од документације треба
прибавити а тај списак постаје саставни део записника који потписују сви присутни. Накнадне
захтеве за додатном документацијом није могуће поставити, прописује закон.
Јединствени шалтер моћи ће организује на нивоу општина за инвеститоре који доносе најмање
десет нових радних места у првој години пословања или улажу најмање 300.000 евра у опрему
и непокретности. Уколико се инвестиција реализује у градовима, институт јединственог
14

шалтера моћи ће да затраже улагачи који отварају најмање 20 нових радних места или су
спремни да за изградњу објекта издвоје најмање 500.000 евра. За Београд, правила предвиђају
и мало виши праг за вредност инвестиције, која мора бити најмање милион евра.
Ипак, челници у локалним самоуправама могу и за мања улагања да обезбеде јединствени
шалтер, уколико процене да је то за њихову средину од значаја. Такође, имају право и да
ускрате погодности овог института инвеститору за кога оцењују да има слаб углед којим доводи
у сумњу остваривост или квалитет улагања.
За инвеститора који добије погодност јединственог шалтера, постоји и могућност да током
пословања затражи формирање пројектног тима који брине о добробити привредног улагања и
који му може помоћи да реши евентуалне проблеме са властима, институцијама или лоланом
заједницом.
За велике инвеститоре, предвиђено је да се јединствени шалтер формира на нивоу републике,
и у том случају њиме руководи министра из ресора у коме се улагање реализује. Такав статус
моћи ће да имају они који ће за пројекат да издвоје више од десет милиона евра или да отворе
најмање 50 сталних радних места у року од две године, али и фирме са листе „Фортуне 500“
компанија у години улагања или једној од три године која претходи години улагања. Такође, на
повлашћен третман могу рачунати и компаније које улажу у геолошка истраживања и
рударство, енергетику, транспортну или комуникациону инфраструктуру, уколико је њихова
вредност најмање десет милиона евра. Ако се пројекат реализује у срединама које су
неразвијене, услови за привилеговани статус су флексибилнији.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/delegacija_radnika_danas_sa_vucicem.4.html?news_id=269906

Полиција „чешља“ документацију крагујевачког Аутосаобраћаја

Делегација радника данас са Вучићем
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Представници радника Аутосаобраћаја који већ четврти дан блокирају саобраћај
на железничкој прузи и магистралном путу Крагујевац -Краљево, данас ће о захтевима везаним
за статус предузећа и материјални и социјални положај запослених разговарати са првим
потпредседником Владе Александром Вучићем. Председница Слободног синдиката у тој
фирми Сузана Марковић рекла је нашем листу да ће разговор водити петочлана делегација
радника.
- Уколико добијемо одговор од државе да Аутосаобраћај више није потребан, онда ћемо
инсистирати на реализацији социјалног програма и исплати свих зарада које се дугују
запосленима - објаснила је она и додала да се очекује да полицијски инспектори провере да ли
је сав новац из недавног кредита Министарства финансија од 28 милиона динара завршио на
рачуну предузећа.
Наиме, јуче ујутру, у Аутосаобраћај су, на основу налога надлежног тужилаштва, ушли
полицијски инспектори за привредни криминал који би требало да преконтролишу пословање
фирме од 2005. до данас. Начелник Полицијске управе у Крагујевцу Иван Ђоровић потврдио је
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да инспектори проверавају документацију о кредиту и подсетио да је полиција у претходних
седам година против руководилаца и одговорних лица у Аутосаобраћају поднела више од 12
кривичних пријава, због вишемилионске штете коју су нанели том предузећу.
Блокада не престаје
Радници „Аутосаобраћаја“ наставиће блокаду пруге и магистралног пута према Краљеву, у
насељу Грошница и током данашњег разговора са Александром Вучићем. „Одлука о наставку
или прекиду протеста зависиће искључиво од исхода разговора“, кажу они.
Алтернатива
Због блокаде саобраћајница угрожен је и транспорт Фијатоових аутомобила из Крагујевца
према Луци Бар. Од прекјуче се користи алтернативни правац преко Лапова и Београда, који
је за око 200 километара дужи од уобичајеног. Алтернативним правцима одвија се и путнички
саобраћај према Краљеву и даље према Санџаку, северу Косова и Црној Гори.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/plate_glavni_zahtev.55.html?news_id=269915

Просветари траже састанак са министрима финансија и просвете

Плате главни захтев
АУТОР: В. А.
Београд - Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника Србије позвали
су министре финансија и просвете на хитан разговор како би утврдили висину основце за
обрачун и исплату плата запосленима у основним, средњим школама и домовима ученика.
Синдикати подсећају да је, по колективном уговору, рок за то 15. новембар и да би договор
требало да буде постигнут пре усвајања буџета за наредну годину.
Миодраг Скробоња, члан Уније, каже за Данас да је влада обећала повећање плата за један
одсто у наредној години за цео јавни сектор, али да синдикати просветара неће одустати од
захтева за корекцију коефицијената запосленима у образовању.
Скробоња подсећа да су репрезентативни синдикати са претходном владом договорили измене
коефицијената које би се спровеле од 2014 до 2016. године, како би се успоставио однос један
према три између најниже и највише плате у просвети.
Преговоре са министрима просвете и финансија недавно су тражила и друга два
репрезентативна синдиката просветара - Синдикат радника у просвети Србије и ГСПРС
„Независност“, који такође захтевају да постепена промена коефицијената стартује од наредне
године. Заједнички наступ сва четири репрезентативна синдиката засад није на помолу, иако
имају идентичан захтев.
Просветарима ће октобарска плата, која се исплаћује у новембру, бити већа за 0,5 одсто, па ће у
просеку добити по 204 динара.
Зауставити запошљавање
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Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника траже од надлежних да
предузму мере како би се зауставило даље запошљавање нових људи, јер у образовном
систему постоји више од 30 одсто запослених са непуном нормом, за које се плаћају сви
порези и доприноси, што је, како тврде синдикалци, „нерационално и штетно за буџет“.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-probleme-progutala-postanska-stedionica

Све проблеме прогутала Поштанска
штедионица
О новом престројавању на финансијском тржишту Србије причало се од почетка
године. Прво је угашена Развојна банка Војводине, од понедељка престаје да
постоји Привредна банка Београд.
Универзал банка ће добити новог власника – „Атлас монт“ из Црне Горе, Српска банка ће се
спојити с Јубмес банком. На спрском тржишту ће тако остати да послује 29 банака.
Стручњаци сматрају да је гашење ПББ-а добар потез јер ће се тако сачувати стабилност домаћег
банкарског система. Истовремено, укрупњавање банака је тренд и у далеко развијениим
земљама. Зато ни код нас не треба од тога бежати.
Какве ће бити последице тих промена за војвођанско финансијско тржиште? Углавном мале.
Војводина је главни „земљотрес“ преживела пролетос с гашењем Развјоне банке Војводине а
промене које следе биће за покрајинске комитенте неупоредиво мање трауматичне. Шалтери
ПББ-а у ескпозитурама биће отворени до данас у 13 часова. Након тога следи премештање у
Поштанску штедионицу, а клијенти ће тамо морати да отворе нове рачуне да би поново могли
располагати својим новцем. ПББ је, сем у Новом Саду, по подацима с њиховог сајта, имала по
једну пословну јединицу у већим градовима Зрењанину, Вршцу, Сремској Митровици, Сомбору
и Суботици. Мало је заступљена на овом тржишту, посебно када се њена активност пореди с
Агробанком, а поготово с РБВ-ом. У главној филијали Поштанске штедионице у Новом Саду
имали су главни удар када је Развојна престала да постоји па сада не би требало да буде
проблема.
Д. В.
Опширније прочитајете у нашем штампаном издању од петка, 25. октобра.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=24&nav_id=769288

Синдикати:Ово више нећемо да трпимо
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Директори и синдикати предузећа у реструктурирању позваће
представнике државе на састанак у понедељак, 28. октобра, најавили су
представници синдиката.
Директори и синдикати предузећа у реструктурирању позваће представнике државе на
састанак у понедељак, 28. октобра, како би им предочили катастрофалну ситуацију у којој се
налазе, најавили су данас представници Самосталног синдиката металаца, и хемије и неметала.
На састанак ће бити позвани премијер Ивица Дачић и први потпреседник
Александар Вучић, рекао је председник Самосталног синдиката хемије и неметала
Србије, Љубиша Несторовић.
Циљ састанка је, према његовим речима, да се скрене пажња на то да се актуелни министар
привредеСаша Радуловић, "више бави израдом новог закона о раду и отпуштањем
радника, што уопште није у његовој, већ надлежности Министарства за рад, него
што се бави проблемима привреде".
Оцењујући да нови закон о раду није повољан за раднике "већ за тајкуне и мафију", Несторовић
је рекао тај законски предлог "има за циљ да задовољи Америчку привредну комору, ММФ,
тајкуне и мафију а не привреду Србије".
Према нејговим речима, није тачно да сва предузећа у реструктурирању не могу да
функционишу.
"Тачно је само да су та предузећа покрадена и опљачкана. Сама нису дошла у тај положај па се
сама из њега не могу ни извући", навео је Несторовић.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, казао је да је просечна
плата у таквим предузећима, која функционишу, око 300 евра, али да у многима плате не
примају месецима и немају оверене здравствене књижице.
"Живот стоји два ипо месеца откако је дошао министар Радуловић. Ово више нећемо
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да трпимо. На састанак ћемо позвати и Радуловића да објасни зашто још није преложио ништа
за опоравак привреде", навео је Вујовић.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=24&nav_id=769247

Синдикати Галенике са Министарством
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Синдикати "Галенике" саопштили су да су у разговору са
представницима Министарства привреде добили уверавања да се воде преговори
са банкама и повериоцима.
Добили су уверења да ће покушати да се омогући несметани рад компаније, без блокаде рачуна по
основу доспелих потраживања.

У заједничком саопштењу Синдиката Независност и Самосталног синдиката Галенике наводи
се да је јуче одржан састанак у Министарству привреде са првим сарадницима министра
привреде.
На састанку је, како наводе, речено да ће министарство и Влада помоћи опоравак Галенике а.д.
и повећање производње у што већем обиму, обзиром на значај лекова те куће за укупан
здравствени систем.
Паралелно са тиме, синдикати указују да ће на основу достављене личне карте компаније и
плана пословања за наредни период министар упутити препоруку Влади Србије да донесе
одлуку о подршци Галеници а.д.
Синдикати су тражили од представника ресорног министарства да се најављена
средства која буду одобрена и обезбеђена за производњу и текућу ликвидност,
"морају користити искључиво у те намене, да се то строго контролише" и да су
добили уверавања да ће се то контролисати и пратити.
"Када се производња врати у нормалне оквире, који одговарају капацитетима и потенцијалима,
и Галеника стави на здраве ноге, Влада Србије ће донети одлуку да ли ће, са ким и када
склапати уговоре о стратешком партнерству, или о промени власничке структуре", наводи се у
саопштењу.
Синдикати Галенике а.д. поздрављају најављене мере Министарства привреде, уз захтев да се
оне хитно спроведу и омогући компанији што бржи наставак производње и упошљавање
погона у што већем обиму.
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"Од тога ће корист имати сви- грађани (пацијенти), запослени и држава, а другог
решења нема, и не може га бити. Фабрика мора да ради", наводе синдикати.
Указују и да им је потврђено да се исплата отпремнина за два преостала програма (други
добровољни и проглашени вишак) очекује око 1. новембра.
Након исплате, у Галеници ће бити 1.400 запослених, што је 50 одсто мање него пре почетка
кризе у компанији, наводе синдикати. У Галеници је раније речено да им је рачун блокиран за
80 милиона динара, да је обим производње смањен због тога, угрожено функционисање
компаније и да ако се настави са блокадом, производња би могла бити заустављена.
Директор Пореске управе Иван Симич најавио је могућност блокаде те фирме још 19. августа,
јер за порезе и доприносе дугује око 200 милиона динара Министарство финансија и привреде
саопштило је 22. августа да је Галеника упутила захтев Пореској управи да се пореска дуговања
која има, регулишу кроз репрограм, у складу са законом.
Министарство је тада навело да порески дуг те компаније износи 213,3 милиона динара, а да ће
уласком у репрограм, дуг бити измирен сукцесивним уплатама у 24 рате.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=24&nav_id=769334

Социјални дијалог, а не отпуштања
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Нови Сад -- Синдикат управе Војводине закључио је да је неприхватљиво смањење
броја запослених у јавном сектору, државним органима и јединицама локалне
самоуправе.
Синдикат управе Војводине затражио је социјални дијалог на свим нивоима и поручио да ће,
уколико републичка Влада не прихвати такав социјални дијалог, одлучити о будућим мерама и
активностима ради “примене тих рестриктивних мера Владе Србије на све запослене“.
Према речима председнице тог синдиката Милена Чипак, Синдикат сматра да би се
доношењем закона према којем би био смањен број изабраних, именованих и постављених
лица, као и укинуто право на плату од шест месеци после истека мандата, постигле веће уштеде
него што би било остварено смањивањем броја запослених.
Актуелне мере Владе морају се односити на све запослене у Србији, јер “терет кризе морају да
поднесу сви подједнако“, сматрају у том синдикату и предлажу да се укину све накнаде за рад у
управним одборима и разним комисијама, чиме би била створена већа уштеда у буџетима
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републике и локалних самоуправа.
Тај синдикат предлаже и смањивање буџетских субвенција на свим нивоима, “невладиним
организацијама, агенцијама и измишљеним удружењима“, као и да буде укинуто “политичко
запошљавање“, такође на свим нивоима.
“Синдикат упозорава да има и запошљавања и отпуштања с посла по политичкој, односно
партијској линији“, што би морало да престане, рекла је Милена Чипак и додала да би држава
требало да појача контролу у приватном сектору, пре свега исплату минималних зарада и
уплата доприноса.
“Синдикат нема ништа против приватног сектора, али држава мора да се озбиљно позабави
контролом рада на црно, неплаћањем доприноса за пензионо и здравствено осигурање као и
другим облицима кршења закона и права радника“, истакла је Чипак.
На проширеној седници Синдиката управе Војводине, при Савезу самосталних синдиката
Србије, затражено је да синдикат буде укључен у израду нових систематизација у државним
органима и јединицама локалне самоуправе.
Закључено је такође да би представници Владе и синдиката заједнички требало да утврде
критеријуме и мерила за проглашење вишка запослених.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati:-ovo-vise-necemo-da-trpimo_431974.html

Синдикати: Ово више нећемо да трпимо
БЕОГРАД Директори и синдикати предузећа у реструктурирању позваће представнике
државе на састанак у понедељак, 28. октобра, како би им предочили
катастрофалну ситуацију у којој се налазе, најавили су данас представници
Самосталног синдиката металаца, и хемије и неметала.
На састанак ће бити позвани премијер Ивица Дачић и први потпредседник Александар Вучић,
рекао је председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, Љубиша Несторовић.
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Циљ састанка је, према његовим речима, да се скрене пажња на то да се актуелни министар
привреде Саша Радуловић, "више бави израдом новог закона о раду и отпуштањем радника,
што уопште није у његовој, већ надлежности Министарства за рад, него што се бави
проблемима привреде".
Оцењујући да нови закон о раду није повољан за раднике "већ за тајкуне и мафију", Несторовић
је рекао тај законски предлог "има за циљ да задовољи Америчку привредну комору, ММФ,
тајкуне и мафију а не привреду Србије".
Према његовим речима, није тачно да сва предузећа у реструктурирању не могу да
функционишу.
"Тачно је само да су та предузећа покрадена и опљачкана. Сама нису дошла у тај положај па се
сама из њега не могу ни извући", навео је Несторовић.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, казао је да је просечна
плата у таквим предузећима, која функционишу, око 300 евра, али да у многима плате не
примају месецима и немају оверене здравствене књижице.
"Живот стоји два и по месеца откако је дошао министар Радуловић. Ово више нећемо да
трпимо. На састанак ћемо позвати и Радуловића да објасни зашто још није предложио ништа
за опоравак привреде", навео је Вујовић.
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