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Сампстални синдикат Железаре Смедеревп пд Владе Србије кап власника пшекује ппсап и зараде

Држава да пбезбеди несметан рад фабрике
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ
Бепград - Некпликп инпстраних купаца је заинтереспванп за Железару Смедеревп, али пре негп щтп
заппшну прегпвпри п стратещкпм партнерству пптребнп је да се у пптпунпсти пшисте биланси тпг
предузећа,
изјавип
је
министар
привреде
Саща
Радулпвић.
Он инсистира да надлежни у Железари Смедеревп дп краја гпдине предају лишну карте предузећа, какп
би се утврдилп ташнп финансијскп стаое щтп је предуслпв да наредне гпдине ппшну прегпвпри са
пптенцијалним купцима из инпстранства. Радулпвић је ппнпвип да је Влада напустила дпсадащои
мпдел субвенције државних предузећа у реструктурираоу јер се ппказап кап неуспещан. Он је у та
предузећа уврстип и смедеревску железару нагласивщи да ће се прећи на нпве прпдуктивне метпде
рещаваоа прпблема таквих фирми.
Председник Сампсталнпг синдиката Железаре Смедеревп Синища Прелић каже за Данас да та
синдикална прганизација ппздравља изјаву министра Радулпвића да ппстпје кпмпаније заинтереспване
за стратещкп партнерствп у фабрици.
- Тп је свакакп дпбра вест. Драгп нам је щтп је министар иступип на такав нашин, нарпшитп щтп је пре
тпга оегпв саветник изјавип нещтп сасвим другашије, гпвпрећи да кап крајоа ппција ппстпји и
мпгућнпст престанка рада фабрике. Ми смп апсплутнп прптив тпга, а с пбзирпм да је министар „старији“
пд саветника, верујемп да неће ићи у нежељенпм смеру када је реш п судбини Железаре. Делегације
мнпгих кпмпанија из инпстранства дплазиле су у Смедеревп и разгледале фабрику. Међу оима су биле
и неке кпмпаније из Русије и Украјине. Ми у пптпунпсти ппдржавамп идеју да се нађе стратещки
партнер јер би тп пмпгућилп даљи несметани рад предузећа. Важнп је нагласити да је у пвпм тренутку
Железара у власнищтву државе. Тп знаши да ми пшекујемп да нам држава пмпгући да радимп и живимп
пд свпг рада щтп је наще уставнп правп - наглащава Прелић.
Он дпдаје да је вепма незадпвпљан тиме щтп се Железара Смедеревп дпвпди у исти кпнтекст са другим
предузећима у реструктурираоу.
- Кап синдикалац сапсећам се и имам пунп разумеваое за све прпблеме са кпјима се супшавају радници
свих фирми у реструктурураоу. Међутим, Железара не мпже да се стави у исти кпнтекст. Ми смп
нпрмалнп радили све дпк Ју-Ес стил није птищап из Смедерева. Железара није кпристила субвенције
државе у прптеклих 20 гпдина. Ни сада нас држава не субвенципнище, већ је била гарант какп бисмп
прибавили нпвац за ппкретаое прпизвпдое. Изузетнп је важнп да Железара Смедеревп настави са
радпм, а ппдсећам да је на оен знашај свпјевременп указап и председник Србије Тпмислав Никплић
рекавщи да је наща фабрика „жила куцавица“ српске индустрије - истише Прелић.
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Према оегпвим решима, пптребнп је да надлежни у Србији раде на тпме да рещаваое прпблема у
кпјима се нащла Железара иде у ппзитивнпм смеру. Ми јесмп за щтедоу, и тиме треба да се баве пни у
држави кпји су за тп струшни и пдгпвпрни. Са друге стране Железара треба да ради, да дпбија ппслпве и
да радници примају лишне дпхптке. Такпђе, вепма је битнп да и сада када је држава ппслпдавац и сутра
када се прпнађе стратещки партнер, радници у фабрици мпгу да рашунају на тп да ће сашувати свпја
радна места, закљушује Прелић.
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Влада нема јасан екпнпмски прпграм
АУТОР: БЕТА
Бепград - Влада Србије нема јасан екпнпмски прпграм и рефпрмски капацитет, пценип је екпнпмиста
Србпљуб Антић. „Из Владе стижу супрптне ппруке п важним екпнпмским темама, кап щтп су гаспвпд
Јужни тпк и смаоеое ппреза, шак и пд министара из исте странке“, рекап је Антић тпкпм представљаоа
публикације шаспписа „Бизнис и финансије“ п најуспещнијим предузећима у Србији
. Антић је кап дпбре екпнпмска мера пценип најављенп смаоеое субвенција предузећима, и бпљу
кпнтрплу расппделе тпг нпвца из бучета, а кап лпще тп щтп ће бити превище државних гаранција за
кредите губитащима.
Он је казап да је сада „дпщлп на наплату вищегпдищое пшуваое спцијалнпг мира“, збпг шега ће Србија
мпрати да се задужује. Антић је бип вищегпдищои представник Србије у Међунарпднпм мпнетарнпм
фпнду и сматра да је реалнп да тек у септембру идуће гпдине Србије склппи нпви аранжман са тпм
институцијпм.
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Нпви начин заппшљаваоа: Радници на лизинг и у Србији
АУТОРКА: Маријана Кркић
Лизинг радника стигап је и у Србију. И дпк је изнајмљиваое радне снаге примамљивп кпмпанијама збпг
ущтеда, радници заппслени на пвај нашин мпраће да рашунају да ће им зараде бити маое негп да су у
сталнпм раднпм пднпсу.
Екпнпмисти тврде да је пвп нашин кпји већ дуже примеоују земље западне Еврппе какп би се бар
привременп заппслили пни кпји би инаше седели на бирпу.
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- Ппслпдавци такп дпбијају мпгућнпст да на краћи рпк уппсле радника прекп агенције за изнајмљиваое
заппслених. Истина за изнпс нижи пд пнпга кпји за исту квалификацију даје свпм сталнп заппсленпм
раднику - тврде екпнпмисти и дпдају да ппслпдавци у време кризе радије не прихватају маое ппслпве
укпликп немају дпвпљнп радника да их пбаве и да је управп за пве ситуације најбпље ангажпваое
радне снаге на лизинг.
У Србији већ ппстпји на десетине агенција кпје се баве пвим ппслпм. Раднике углавнп траже прекп
пгласа, праве базу ппдатака и у име радника кпји се ангажује на лизинг пптписује угпвпр са
ппслпдавцем.

Ивану Т. (38) агенција у кпјпј је
заппслена издала је на лизинг странпј кпмпанији кап кафе-куварицу.
- Разлика између мене и сталнп заппслених у тпј фирми јесте тп щтп не мпгу да дпбијем кредит пд
банке, не дпбијам тринаесту плату, а здравствену коижицу ми пверава агенција. Кпд оих сам
пријављена на пдређенп, па ми на сваких ппла гпдине пбнављају угпвпр и увек пище нпвп занимаое,
једнпм каде-куварица, па спремашица, шисташица - приша пна за “Блиц”.
У тпку је припрема измена Закпна п раду кпје ће, према пбећаоима из Владе, кпнтрплисати пвај вид
заппщљаваоа, а пни кпји су без ппсла верују да их пва ппгпднпст дата ппслпдавцима удаљава пд
заппщљаваоа на непдређенп. Иакп и синдикати указују да би, акп се закпнпм плакща изнајмљиваое
радника на лизинг, права српских радника била јпщ маоа, еврппске земље увеликп су прихватиле
пвакав пблик заппщљаваоа.
- Тп би и кпд нас мпралп закпнпм да се регулище кап у земљама ЕУ, јер је и сада на лизинг заппсленп на
десетине хиљада радника - каже за “Блиц” Зпран Мартинпвић, државни секретар у Министарству рада.
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Привредници из Италије заинтереспвани за Железнице Србије
ИЗВОР: БЕТА
Привредници из италијанскпг регипна Лпмбардија заинтереспвани су за сарадоу са Железницама
Србије, саппщтилп је данас тп јавнп предузеће.
- Сигуран сам да мпжемп наћи мпгућнпсти за заједнишке прпјекте у склппу ващих инвестиципних
прпграма. Надам се успещнпј и дугпрпшнпј привреднпј сарадои - рекап је председник савета регипне
Лпмбардије и дугпгпдищои министар трансппрта Италије Рафаелп Катанеп на састанку с шелницима
Железница Србије, пдржанпм у Бепграду.
Катанеп је ппнудип ппмпћ српским железницама у кпнтактима са оихпвим италијанским кплегама.
Председник Скупщтине Железница Србије Зпран Анђелкпвић ппзвап је гпсте из Лпмбардије да се
активније укљуше у инфраструктурне прпјекте у Србији. Анђелкпвић је рекап да ће Железнице Србије,
захваљујући великпј ппдрщци државе рещити прпблем лпще инфраструктуре кпја је камен спптицаоа
за даљи развпј железнишкпг система у Србији.
- Бепградски градски и приградски железнишки сапбраћај је прави пример за тп, јер је две трећине
укупнпг брпја превезених путника у пвпј гпдини пстваренп управп на пвим релацијама - рекап је
Анђелкпвић.
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Иду јпш три тешке гпдине па тек пнда креће ппправак
АУТОР: В. Чвпркпв
У Влади Србије пчекују, судећи барем пп Фискалнпј стратегији кпју су усвпјили, да ће дпмаћа
привреда у наредне три гпдине расти, али приличнп спприм темппм. Упчљивп је да је Влада значајнп
смаоила пчекиваоа привреднпг раста кпје је дала у прпшлпгпдишопј стратегији: тада се пчекивалп
да ће БДП самп у 2015. гпдини ппрасти четири прпцента.
Сада се за шитав перипд пд 2014. дп 2016. гпдине пшекује укупан привредни напредак пд 4,9 прпцената.
Мпглп би се рећи да је Влада скинула ружишасте напшаре с пшију па је ппглед кпји нам се сада пружа на
дпмаћу екпнпмију у блискпј будућнпсти прилишнп сумпран. Уз усппрен раст привреде, имаћемп и пад
ушещћа лишне пптрпщое у БДП-у, щтп знаши да ће нам живптни стандард шак бити смаоен, дпдуще не
драстишнп.
У Влади пшекују да ће раст БДП-а на крају пве гпдине бити два прпцента, да ће у следећпј гпдини
привреда ппрасти тек један прпценат, а у 2015. и у 2016. – 1,8, пднпснп два прпцента. У пднпсу на
лаоску трпгпдищоу прпјекцију, кпја је за 2014. и 2015. гпдину предвиђала раст пд 3,5 и шетири
прпцента, разлика је пшигледна. Струшоаци пцеоују да је нпва прпцена кретаоа српске екпнпмије на
средои рпк, бащ кап и буyет за пву гпдину, реалнија, и да је тп, у свакпм слушају, напредак.
– Укпликп изпстану инвестиције, мпгуће је да неће бити ни такп скрпмнпг привреднпг раста, щтп указује
на тп да су перспективе привреде Србије релативнп сумпрне, кап и да захтевају пдлушне мере – изјавип
је екпнпмиста Милпјкп Арсић.
У Фискалнпј стратегији се навпди да ћемп пву гпдину заврщити с растпм БДП-а пд два прпцента,
инфлацијпм пд 5,5 ппстп, падпм фпрмалне заппсленпсти пд 0,9 прпцената. Извпз ће расти 14 пдстп, а
увпз, свакакп збпг смаоеоа лишне пптрпщое, тек два прпцента.
Бащ кап и у слушају недавнп пбјављених прпјекција ММФ-а, и пве Владине прпгпнпзе јединп
„ппипљивије” ппбпљщаое пшекују на ппљу инфлације. Цене би у наредне три гпдине требалп да расту
пп прпсешнпј гпдищопј стппи пд пет прпцената, щтп је свакакп напредак с пбзирпм на тп да смп дп пре
самп некпликп гпдина имали малтене трпструкп већу инфлацију.
Прпгнпзе привреднпг раста заснпване су, какп се навпди, на расту инвестиција и извпза. Инвестиције би
у наредне три гпдине у прпсеку требалп да се ппвећавају 7,7 ппстп гпдищое, а извпз 7,1 ппстп. Дпћи ће
и дп пада ушещћа лишне пптрпщое грађана у БДП-у, и тп 0,9 пдстп у прпсеку. Пад пптрпщое државе
биће знашајнији – пн ће у прпсеку изнпсити 3,4 пдстп.
Упркпс тпме, јавни дуг Србије наставиће да расте: ушещће дуга државе у БДП-у на крају 2016. гпдине
пппеће се са садащоих 64 на 70 пдстп, щтп је прилишнп далекп у пднпсу на границу пд 45 прпцената,
зацртану у Закпну п фискалнпј пдгпвпрнпсти.
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Фискална стратегија се прилишнп стидљивп псврће на питаое смаоеоа ппреских намета на рад, щтп је
министар привреде Саща Радулпвић захтевап, пцеоујући да је тп нужан предуслпв привреднпг раста и
нпвпг заппщљаваоа.
Алтернатива јпш цроа
У Фискалнпј стратегији се даје и алтернативни сценарип екпнпмских кретаоа у наредне три гпдине, кпји
је јпщ сумпрнији пд прпјекција кпје у Влади реалнп пшекују. Какп се навпди, „алтернативни сценарип
пплази пд кљушне претппставке да у наредне три гпдине ппстпји ризик пд усппренијег раста дпмаће
тражое”, кап и лпщијег ппправка привреде у ЕУ.
У тпм слушају раст привреде би бип јпщ спприји, у прпсеку 0,7 ппстп гпдищое, с тим щтп би пна у
следећпј гпдини имала пад пд ппла прпцента. Инфлација би пп тпм сценарију била јпщ нижа, шетири
ппстп гпдищое у прпсеку, затп щтп ниска тражоа делује дезинфлатпрнп.
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