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Радници чекају 304 милиона евра одштете
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ
У пропалим друштвеним фирмама чак 82.436 запослених тражи досуђене
одштете. Стразбур донео девет нових пресуда против Србије. Уставни суд обавезао
државу да исплати дуговања
ЧАК 82.486 радника из бивших друштвених фирми које су приватизоване или у стечају, а
којима нису исплаћене све плате и доприноси, поднело је Агенцији за приватизацију захтеве да
их држава обештети. Међутим, већ 10 месеци они не знају шта се са захтевима дешава, ни да ли
ће их, ко и како исплатити.
Рок за подношење документације истекао је 1. јануара, а Агенција је сабрала захтеве и износе,
те извештаје 27. марта послала Министарству привреде и финансија и Министарству правде
(Сектору за заступање Србије пред Европским судом у Стразбуру). Од тада се из државе није
огласио нико.
Радници, када се све сабере, потражују од државе 304.054.000 евра (34.396.813.921,15 динара) 126 милиона је процењена главница, 8,3 милиона трошкови судског поступка и остало камата.
Од оних који су потраживања пријавили Агенцији њих 467 је поднело и представку Суду у
Стразбуру, а 56.222 је поднело доказе о окончаном судском поступку у Србији, са налогом за
извршење који никад није реализован. Међутим, 14.681 пријава није имала потребну пратећу
документацију, а 3.563 није имало износ потраживања, па је питање колико ће они бити
валидни.
Држава је обавезна да преузме накнаду оштећеним радницима на основу пресуде у Стразбуру,
после чега је и донела Уредбу о евидентирању неизмирених обавеза друштвених предузећа.
СВЕ РЕШАВА УСТАВНА ЖАЛБАУставна жалба постала је последњи правни лек кад је у питању
стечај друштвених предузећа, а УСС је обавезао државу да исплати и дуговања предузећа у
реструктурирању. Ако се Стразбур са овим сагласи, убудуће ниједан радник неће моћи да тужи
државу Стразбуру, ако не поднесе прво уставну жалбу.
У Министарству правде кажу да је број оних који су се обраћали Стразбуру због сличних
проблема далеко већи. Иницијално их је око 2.000, међутим неки су исплаћени на основу
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нагодбе. Наиме, Стразбур је доставио Србији на изјашњење више од хиљаду представки
радника.
Тако је током 2011. и 2012. донето око 500 одлука о нагодби, а ове године донете су одлуке за
430 радника. Све у свему, више од 700 поравнања је већ исплаћено или је у фази исплате. Само
у јануару Европски суд је доставио држави на изјашњење око 1.000 сличних тужби радника и
донео девет пресуда.
Просечно, Европски суд додељује око 2.000 евра нематеријалне накнаде плус износ који по
судској пресуди сваки радник потражује уз камате. Ако је неко, рецимо, добио 20 одсто
потраживања из стечајне масе предузећа, држава је дужна да му надокнади остатак.
Иначе, Комитету министара Савета Европе, који очекује од сваке државе, па и наше, да достави
информацију о томе које је мере предузела у вези са извршним пресудама Стразбура, пролетос
је достављена информација да је Србија евидентирала сва потраживања, али конкретног плана
исплате дуга - нема. У оптицају су различити модели отплате на рате, па и модел по ком је
исплаћена стара девизна штедња, али коначна одлука није донета.
- Имајући у виду висину евидентираних обавеза, одредбе релевантних прописа, све битне
чињенице у вези са извршењима новчаних обавеза Србије и извршењима пресуда Европског
суда за људска права, као и финансијске капацитете Србије, Министарство привреде припрема
предлог акта, који ће бити упућен Влади на разматрање и усвајање - стоји у допису који нам је
стигао из Министарства.
Нацрт прописа саставиће међуресорна радна група трију министарстава.
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Строс-Кан тражи решење за посрнуле
З. РАДОВИЋ
Саветник Владе Доминик Строс-Кан у уторак разговарао са послодавцима,
привредницима, синдикалцима. За фирме са највише проблема тражиће се купац,
а држава ће бринути о радницима
ПРОБЛЕМИ предузећа у реструктурирању, економске мере и закони које је потребно донети за
покретање привреде били су у уторак главне теме састанка Доминика Строс-Кана, саветника
Владе Србије, и министра привреде Саше Радуловића. Саветнички тим Строс-Кана обећао је да
ће помоћи у решавању проблема најтежих реструктурирања.
Саветник и министар су разговарали и о економским реформама које ће се спроводити до краја
године, али и о могућностима "уклапања" интереса различитих интересних група. Строс-Кан је
изразио спремност да помогне да се што пре нађе најбоље решење за предузећа која имају
највише проблема и запошљавају велики број радника. За такве фирме тражиће се купац,
односно стратешки партнер, а држава ће преузети збрињавање радника који ће остати без
посла.
На састанку са саветником Владе били су и представници синдиката.
- У разговору са Строс-Каном сам схватила да Влада Србије озбиљно размишља о продаји
великих система, јер је саветник напоменуо да ће давати савете и у вези са приватизацијом
великих система ("Железница", "Поште", "Телекома") - прича Ранка Савић, председница
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Асоцијације слободних и независних синдиката Србије. - Напоменуо је да за њега није битно да
ли је нека фирма приватно или државно власништво већ да ти системи добро послују и да се
људи запошљавају.
ВИШЕ СЛУШАО, МАЊЕ ГОВОРИОПОТПРЕДСЕДНИК Асоцијације малих и средњих
предузећа, Милан Кнежевић, каже да су привредници изложили своје проблеме и да их је
саветник више слушао него што је причао. - И он, као и ми, има нека решења, али у суштини се
све своди на причу, а не на конкретна дела - каже Кнежевић. - Изнео сам му податке и
образложио да су мере које је Влада Србије решена да спроведе рецесивне и да одмажу
привреди. И ми знамо решења, али нема ко да их спроведе. Морамо мењати постојећи систем и
филозофију, јер је овако више немогуће пословати.
Савићева каже да је на састанку било речи и о прерасподели радне снаге, по узору на ЕУ. Она
напомиње да се то односи на предузећа у реструктурирању од којих ће нека коначно морати у
стечај и ликвидацију, а да се зато морају отварати нова радна места за раднике који у овим
фирмама остану без посла.
Бивши директор ММФ-а у уторак се састао са представницима пословних удружења Србије, а
затим су се у Министарству привреде смењивали страни инвеститори, банкари и заступници
синдиката. Генерални секретар Удружења послодаваца Србије Душан Коруноски каже да је
Строс-Кан тражио да представници УПС, Асоцијације малих и средњих предузећа и
предузетника Србије, Удружења послодаваца Србије "Послодавац", НАЛЕД и Удружење
корпоративних директора Србије постигну договор о две мере на којима ће инсистирати.
- Сагласили смо се да ћемо од Владе Србије тражити смањење намета на плате и борбу против
сиве економије - наводи Коруноски. - Иако његов посао није да нас саветује, Строс-Кан нам је
предложио да вршимо притисак на Владу, али да се концентришемо на два или три конкретна
проблема која желимо да решимо.
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Нулта инфлација - празна корпа
Д. МАРИНКОВИЋ
Трећи пут у овој години забележена је нулта инфлација, овог пута у септембру, док
је међугодишња 4,9 одсто. Мировање цена је последица беспарице и пада тражње
ИНФЛАЦИЈА је у Србији коначно на силазној путањи. Према најновијим подацима,
инфлација у септембру, трећи пут у овој години има нулту вредност, а међугодишња стопа од
4,9 одсто најнижа је у последњих десет година. Уколико се тај тренд настави, до краја године
раст потрошачких цена неће прећи пројектовану границу за 2013. годину.
Економиста Владимир Вучковић, уредник часописа "Макроекономске анализе и трендови",
МАТ, наглашава да је први пут у овој години раст потрошачких цена био у границама
дозвољеног одступања од планираног циља за 2013. годину, односно четири плус-минус 1,5
одсто.
- Оваквом исходу највише је допринело успоравање раста цена хране, почев од маја ове године,
да би у септембру било негативно - рекао је Вучковић, на представљању новог часописа МАТ. У септембру је укупно гледано храна појефтинила за 0,3 одсто, док је непрерађена, мисли се
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пре свега на свеже воће и поврће, појефтинила за 9,5 одсто услед добре овогодишње и
прошлогодишње сезоне. Услед успешне овогодишње сезоне у ратарству, посебно у узгоју
основне сточне хране кукуруза, дошло је до појефтињења свежег меса.
Аналитичари сматрају да је слаба тражња главни дезинфлаторни окидач, поред стабилног
курса динара према евру, добре пољопривредне сезоне и рестриктивне монетарне политике ове
године.
- То је комбинација више фактора, пре свега пољопривредне сезоне, стабилног курса,
релативно високе референтне каматне стопе која сузбија тражњу и једне опште рецесије у
привреди, осим "Фијата" и аграра, која делује смирујуће на цене - наглашава Вучковић. - Тако
да у овој години, микс монетарне политике и реалног кретања у привреди утичу на пад
тражње. Невоља је што не можемо некако да утичемо на велике осцилације у кретању
инфлације.
Међугодишња инфлација, како се наводи у новом броју МАТ-а, на крају ове године биће у
границама одступања од циља, а темељи се на процени да раст цена хране, као најзаступљеније
ставке у потрошњи домаћинстава у децембру ове године неће бити већи на међугодишњем
нивоу од раста, који је забележен у септембру.
ВИСОКО ЗАДУЖИВАЊЕ
ПЛАНИРАНО задуживање државе у следећој години од 5,5 милијарди евра је високо, али да се
не може знатније смањити на кратак рок.
- Задуживање је опредељено планираним дефицитом за следећу годину и отплатом ранијих
дугова - рекао је Вучковић. - Битна је структура финансирања и из предлога буџета може да се
примети да ће се више ићи на билатералне кредите, а мање не задуживање на међународном
тржишту. Уколико се у томе успе било би добро, јер је билатерално задуживање јефтиније и
повољније па ће терет камата, нарочито у кризним годинама, бити мањи.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:462367-BIP-ceka-investitore

БИП чека инвеститоре
В. Н.
Руководство Београдске индустрије пива представило је предлог мера за излазак
из реструктурирања и побољшање тржишне позиције предузећа и проналажење
потенцијалних партнера
НА састанку са министром привреде Сашом Радуловићем, директор Београдске индустрије
пива (БИП) у реструктурирању Миливоје Драганић представио је предлог мера за излазак из
реструктурирања и побољшање тржишне позиције предузећа, као и проналажењу
потенцијалних инвеститора и стратешких партнера.
Министар Радуловић похвалио је напоре руководства БИП-а да то предузеће без субвенција од
стране државе, и након раскида приватизационог уговора са бившим власником, послује
тржишно.
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Стевановић: За транзициони фонд 20
милијарди динара
Танјуг
Буџетом Министарства привреде за следећу годину предвиђено је 20 милијарди
динара за транзициони фонд, и тим новцем држава ће омогућити повезивање
стажа и исплату отпремнина радницима
БЕОГРАД - Буџетом Министарства привреде за следећу годину предвиђено је 20 милијарди
динара за транзициони фонд, и тим новцем држава ће куповати потраживања радника по
основу заосталих минималних плата, омогућити повезивање стажа и исплату отпремнина,
рекао је саветник министра привреде Александар Стевановић Тањугу.
"Та средства су довољна да избегнемо сваки социјални удар и нема говора о томе да ће се лош
рад људи који су руководили тим предузехцима превалити преко леђа радника", истакао је
Стевановић.
Радници ће добијати одмах новац, док ће држава сачекати да буде решена судбина тих
предузећа, односно да део тих средстава биће враћен у буџет након што се заврши
приватизација, објаснио је он.
Предвиђено је буџетом овог министарства, додао је, још 16 милијарди динара - део за Гарантни
фонд, а део за Инвестициони фонд.
Гарантногни фонд би требало да ради на издавању гаранција приватним фирмама, када траже
кредите од пословних банака.
"На основу гранције која би покривала 25 до 75 одсто ризика, свим фирмама у Србији било би
омогућено да се под једнаким условима могу обратити комерцијаним банкама и да кредити
које добију буду по значајно нижим каматним стопама него до сада", рекао је Стевановић.
То је, оценио је, велика разлика у односу на приступ где држава даје директно новац и када тај
новац могу добити само одабрани - сада је тај новац расположив свима.
За мала и средња предузећа, како је објаснио, предвиђен је Инвестициони фонд, где би држава
дала мањинско учешће.
На тај начин држава би, према речима Стевановића, привукла стране инвеститоре, који би
отворили фонд за финансирање иновативних пројеката малих и средњих предузећа, на начин
који није типичан за банкарски сектор, што је инструмент који Србији годинама недостаје.
"За разлику од досадашњих приступа, држава не би давала паре, него би поверила свој новац
на управљање приватном фонду, јер је то најбољи начин да новац грађана Србије остане
сачуван", рекао је Стевановић,
У оба ова случаја најважније је, како наводи, то што је обезбеђен повраћај средстава, "за
разлику од неких досадашњих система где су резултати били потупно поражавајући".
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:462280-Kupovna-moc-u-Srbiji-cetiri-puta-manja-odevropskog-proseka

Куповна моћ у Србији четири пута мања од
европског просека
Танјуг
Просечна годишња куповна моћ у Србији износи 3.032 евра по становнику, и више
од четири пута је нижа од европског просека, што Србију сврстава на 34. место у
Европи
Просечна годишња куповна моћ у Србији износи 3.032 евра по становнику, и више од четири
пута је нижа од европског просека, што Србију сврстава на 34. место у Европи, показало је
истраживање компаније ГфК.
Према најновијој студији ГфК, под називом "Куповна моћ у Европи 2013/2014", у коју је Тањуг
имао увид, просечна годишња куповна моћ по становнику у 42 европске државе износи 12.890
евра.
Становништво веће куповне моћи од Србије од суседних земаља имају Румунија са 3.491 евром,
Мађарска (5.009), Хрватска (5.208), као земље које су већ постале чланице ЕУ. Изузетак је
Бугарска са 2.919 евра по становнику.
Просечна годишња куповна моћ у Црној Гори износи 4.541 евро по становнику, што је скоро
три пута мање од европског просека, и 50 одсто више од Србије . Македонија располаже са
2.714 евра по становнику. Испод Србије су и Босна и Херцеговина и Албанија.
Меду 42 земље које су биле предмет истраживања, на првом месту је Лихтенштајн, где је
годишња куповна моћ по становнику 58.844 евра, што је четири и по пута више од европског
просека. Следи Швајцарска са 36.352 евра, а на трећем месту је Норвешка са 31.707 евра.
Међу првих десет земаља су и остале скандинавске земље, осим Исланда, који је на 13. месту.
Европљанима је ове године укупно на располагању било 8,62 билиона еура за потрошњу и
штедњу, али по куповној моћи велике су разлике и међу регионима и међу државама.
Најближа европском просеку је Шпанија, са око 12.370 евра по становнику, док њени суседи
Португалци имају годишњу куповну моћ од 10.020 евра.
Немци располажу са 20.620 евра годишње, Пољаци заузимају 28. место и имају тек половину
европског просека, са 5.870 евра, а Украјинци свега 2.206 евра годишње.
На дну листе је Молдавија, која по становнику има тек једну десетину европског просека.
ГФК је једна од највећих светских компанија за испитивање тржишта у свету, са 13.000
запослених у више од 100 земаља.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417867/Saks-Stezanje-kaisa-bez-strategije-razvoja-nije-resenje

Сакс: Стезање каиша без стратегије развоја
није решење
Танјуг
У економској политици Србије требало би да буду кључна два правца - решавање финансијских
проблема као што су буџетски дефицит и јавни дуг, рекао је професор Колумбија универзитета
Џефри Сакс, додајући да "стезање каиша" без стратегије развоја не решава проблем.
Сакс је у интервјуу за данашњу "Политику" рекао да су потенцијали Србије пољопривреда,
прерада хране, рудна богатства, ИТ индустрија и туризам, који ће, у комбинацији са
ангажовањем талентованих људи дати резултате.
- Два правца би требало да буду кључна у економској политици у Србији. Први, решавање
финансијских проблема као што су буџетски дефицит и јавни дуг. Штедња је нужна, јер нико
неће желети да позајми новац Србији уколико се све настави као до сада. У исто време, то нема
смисла уколико немате и другу, паралелну стратегију развоја економије - рекао је Сакс.
Сакс је истакао да "стезање каиша" не решава проблем.
- Не користите довољно све своје потенцијале и то морате да промените. Имате много
интелигентних и обучених младих људи. Србија није драстично сиромашна земља уколико се
погледају стандарди целог света, али јесте сиромашна у поређењу с потенцијалима које
има. Међународни монетарни фонд ће тражити штедњу и то јесте неопходно, али без
стратегије развоја то неће дати резултате и донеће једино патњу - рекао је Сакс.
Он је рекао да је оваква ситуација последица рата, санкција и економске политике која је много
пута била лоше вођена, као и висока стопа незапослености и индустрија која се није
прилагодила модерним условима пословања. Коментаришући светску економску кризу, Сакс је
рекао да мисли да је "најгоре прошло" и да је постепен опоравак могућ, као и да је "Немачка
могла да буде великодушнија и да је могла да помогне другима да се брже и боље опораве.
- Немачка је највећи кредитор у Европи и све што је радила је било у циљу да се спаси евро, а не
да се реше сви проблеми. Помагала је друге само у мери да не разбесни своје грађане, али не и
да реши проблеме кризе у Европи - оценио је Сакс.
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Сакс је додао и да ће "евро постојати док год га Немачка не блокира".
- Канцеларка Меркел је била хладне главе, иако су били гласни гласови да се Грчка изгура из
еврозоне. Имам утисак да је евро преживео и да је најгоре прошло - закључио је Сакс.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417527/Penzije-vece-za-169-a-plate-za-287-dinara

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2014.

Пензије веће за 169, а плате за 287 динара
К. Марковић/Д. Нишавић
Сви запослени у јавном сектору идуће године могли би да очекују два повећања примања, и то
у априлу 0,5 одсто и у октобру од један одсто. Ову минималну повишицу, међутим, осетиће
једино они чије су зараде до 60.000 динара јер се на њих неће примењивати солидарни порез.
Учитељи ће на пролеће добити 200 динара повећање плате
То значи, примера ради, да учитељи и наставници чије се плате крећу у распону од 39.000 до
47.000 динара могу да очекују прву априлску повишицу од 195 до 235 динара.
Уколико се усвоји Предлог закона о буџету за 2014. годину, од октобра ће уследити ново
повећање од један одсто, а што значи веће зараде за 390 до 472 динара месечно.
Фискални савет анализира
Како “Блиц” сазнаје, Фискални савет ће за десетак дана написати своје виђење предлога буџета
за 2014. годину. Након тога тај извештај биће прослеђен скупштини, а јавности ће бити
предочен средином месеца.
Рачуница показује да ће они идуће године укупно добити 2.583 динара, Или, ако се ова сума
подели са девет месеци, од априла, када почиње примена, до краја године то је у просеку 287
динара. Исплата јубиларних награда запосленима и даље остаје, међутим такозвани
„нетранспарентни бонуси“ биће укинути.
Тиме ће највероватније бити доведена у питање досадашња пракса да се полицајцима
исплаћује бонус од 10.000 динара месечно уз плату.
И пензионери могу да се надају повећању прихода, и то од 0,5 одсто у априлу и један одсто у
октобру. Укупно то је 1.518 динара на просечну пензију годишње, односно 169 динара месечно
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просечно, од априла.
Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, каже за “Блиц” да ће у 2014. доћи
до реалног пада пензија ако узмемо у обзир инфлацију.
- Буџетски приходи у идућој години могли би да подбаце у односу на план зато што постоје
одређени ризици да раст и инфлација буду нижи - упозорава Арсић.
Економиста Владимир Глигоров каже за “Блиц” да је пројекција буџета за следећу годину
реална, али тврди да је већ сада јасно да нас очекује пад животног стандарда, као и још већа
отпуштања и мали обим јавних инвестиција.
- Ово јесте реалнији буџет од многих претходних, али није подстицајан. Не подстиче привредну
активност, имаћемо само нова отпуштања - категоричан је Глигоров.
Циљ Владе, према оцени нашег саговорника, и није да следећа година буде боља, већ да се
успостави макроекономска стабилност.

Кликни за увећање (+)
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Милојко Арсић наводи да је буџетом предвиђено смањивање субвенција, али не колико је
најављивано јер су повећани издаци за решавање судбине предузећа у реструктурирању.
- То је оправдано ако се дефинитивно реши статус ових фирми - наводи Арсић, и тврди да су
расходи у ове сврхе кључни разлог због кога ће следеће године буџетски дефицит бити готово
исти као и ове.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417741/FAP-Odlozena-isplata-prve-od-cetiri-zaostale-plate

ФАП: Одложена исплата прве од четири
заостале плате
Бета
Радницима Фабрике аутомобила у Прибоју (ФАП) данас из техничких разлога није исплаћена
једна од укупно четири и по зараде колико им се дугује, речено је у том предузећу.
- Фонд за развој данас треба да донесе одговарајуће одлуке које ће омогућити да се за дан-два
исплати једна зарада за раднике ФАП-а и да се овере здравствене књижице, према одлуци коју
је Влада донела крајем прошле недеље - рекао је заменик председника штрајкачког одбора и
председник Асоцијације независних синдиката ФАП-а Предраг Симић.
По његовим речима, радници су уважили разлоге због којих је померан рок исплате зараде.
Они су од јуче на радним местима и углавном су заокупљени пописима имовине који су
организовани ове године нешто раније него иначе.
Очекује се да ће у петак, 8. новембра, у Прибоју бити одржан први састанак радне групе, у којој
су представници Владе, Мерцедеса и ФАП-а, која треба да направи остварљив план
проналажења стратешког партнера за највеће предузеће у том делу Србије.
Радници ФАП-а су прошле недеље били у генералном штрајку и три дана држали у блокади
барску пругу и регионални пут према граници са БиХ. Саобраћајнице су деблокиране на захтев
првог потпредседника Владе Александра Вучића који је потом стигао у ФАП и са
пословодством и штрајкачима постигао договор о прекиду обуставе рада.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417739/Sindikati-ukazali-Stros-Kanu-da-nema-socijalnog-dijaloga

Синдикати указали Строс Кану да нема
социјалног дијалога
Бета
Представници неколико синдиката удружених у Српски синдикални фронт указали су данас у
разговору са саветником Владе Србије Доминик Строс Каном да у Србији не постоји социјални
дијалог и да се припремају измене закона које ће угрозити права радника, саопштило је то
удружење.

Како је наведено, "указано је и на проблеме у спровођењу приватизације и доношењу нових
закона без социјалног дијалога, без чега није могуће спровођење неопходних реформи".
По оцени Срспког синдикалног фронта, неприхватљиве су предложене измене закона о раду и
о штрајку.
- Строс Кан се сложио са неопходношћу социјалног дијалога и потребом да се чују и уваже
конструктивни ставови и предлози синдиката и указао на неопходност усаглашених реформи,
којима би се обезбедио опстанак српске економије, а тиме и будућност нових генерација истиче се у саопштењу удружених синдиката.
Српски синдикални фронт формирали су крајем октобра Конфедерација слободних синдиката,
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС), Удружени синдикати Србије "Слога",
Индустријски синдикат Србије и Удружење синдиката пензионера Србије, како би боље
штитили права радника.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417712/Dobili-otpremnine-ali-im-kasni-naknada-pa-protestovali

Добили отпремнине, али им касни накнада
па протестовали
Танјуг
Бивши радници "Заставих" предузећа којима је радни однос престао 31. августа ове године, и
који су после изјашњавања за социјални програм почетком септембра добили отпремнине од

12

300 евра по години стажа, протестовали су данас јер још нису почели да добијају месечну
накнаду.
За неку од четири опција социјалног програма, од укупно 1.825 радника изјаснило се 524, међу
којима је њих 300 којима је остало мање од пет година до пензионисања.
Према социјалном програму, они месечно треба да добијају 60 одсто од просечне зараде у
Србији, али како та исплата није почела неколико десетина радника протестовала је испред
старе управне зграде "Заставе".
Представници руководства "Заставе" су им пренели уверавања добијена из Националне службе
запошљавања и ресорног министарства да ће се у најкраћем року наћи начин за почетак
исплате месечне накнаде.
Бившим радницима обратили су се и представници Самосталног синдиката "Заставе" који су
им саопстили да ће, ако ускоро не почне исплата, "позвати раднике да се врате на своја радна
места како би заједно решавали тај проблем".
Радници су руководству "Заставе" пренели и незадовољство што им за последњих неколико
година није повезан радни стаж, што им није исплаћен део регреса, као и да некима од њих
није плаћен годишњи одмор који нису искористили.
На то им је одговорено да је до застоја дошло, јер касне субвенције за сва предузећа у
реструктурисању у држави, па и за "Заставу".
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417715/Radulovic-BIP-da-posluje-trzisno

Радуловић: БИП да послује тржишно
Танјуг
Министар привреде Саша Радуловић похвалио је данас напоре и активности руководства
Београдске индустрије пива, слада и безалкохолних пића (БИП), у реструктурирању, да то
предузеће у потпуности послује тржишно, без субвенција државе и након раскида
приватизационог уговора са бившим власником.
Руководство БИП-а пример је доброг корпоративног управљања, оценио је Радуловић и
најавио да ће Министарство привреде помоћи БИП-у да успешно и што пре оконча процес
реструктурирања, припреми се за тржишну утакмицу и борбу са јаком конкуренцијом и да се
тако ојачано и здраво" предузеће представи потенцијалним инвеститорима.
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Генерални директор БИП-а Миливоје Драганић представио је на састаку у Министарству
привреде предлог мера за излазак тог предузећа из реструктурирања, саопштио је БИП.
Те мере обухватају и побољшање тржишне позиције предузећа, као и активности на
проналажењу потенцијалних инвеститора и стратешких партнера.
Директор БИП-а је подржао предлоге Министарства привреде о смањењу намета на рад,
завршетка процеса приватизације у Србији до краја 2014. године и предложене законске
измене у области стечаја, приватизације, рада и планирања и изградње, који ће у многоме
побољшати услове пословања и решити нагомилане проблеме у привреди.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417574/Stros-Kan-obecao-Radulovicu-pomoc-oko-restrukturiranja

Строс Кан обећао Радуловићу помоћ око
реструктурирања
Танјуг
Саветник Владе Србије Доминик Строс Кан и министар привреде Саша Радуловић разговорали
су на јутрошњем састанку о проблемима предузећа у реструктурирању, економским мерама и
законима које је потребно донети за покретање привреде, речено је Тањугу у министарству.
Саветнички тим Строс Кана обећао је, речено је да ће помоћи у решавању проблема најтежих
реструктурирања.
На састанку су разматране и економске реформе које ће се спроводити до краја године, и
начини уклапања интереса различитих интересних група. Посебна тема били су закони које би
требало донети да би се покренула привреда.
Састанак је почео око 9 јутрос, као први у низу састанака које ће Строс Кан данас имати у
Београду.
Предвидјено је да се бивши директор ММФ-а састане у 11 часова са представницима пословних
удружења Србије, а касније и са представницима послодаваца, страних инвеститора, банака,
синдиката.
Доминик Строс Кан је средином септембра посетио Београд и потврдио да је прихватио да
саветује Владу Србије, на предлог првог потпредседника Александра Вучића.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/417643/Kragujevacki-radnici-do-nedelje-prekidaju-blokadu

Крагујевачки радници до недеље прекидају
блокаду
Танјуг
Радници "Аутосаобраћаја" који 15. дан држе у блокади пругу и магистрални пут КрагујевацКраљево вољни су да одблокирају те саобраћајнице чим им држава уплати бар део дуговања на
име плата и трошкова за превоз, изјавила је данас Тањугу председница Слободног синдиката
Сузана Марковић.
"С обзиром да је реализација социјалног програма извесна, вољни смо да уклонимо блокаду и
направимо, уколико је могуће, неки компромис са државом", рекла је Марковићева и додала да
је радницима речено да би социјални програм могао да се реализује за два до три дана и да то
не би требало да буде проблем јер су средства за ту намену одвојена у републичког буџету.
Она је навела да се радницима на име девет плата дугује око 100 милиона динара, а око десет
милиона динара на име накнада за превоз за 12 месеци. Марковића је рекла да уколико држава
уплати половину или бар трећину тих дуговања, радници би прекинули блокаду, повукли се на
Главну аутобуску станицу где би сачекали стратешког партнера.
"Искрено се надамо да ће у току ове недеље то бити решено, како што је решено са радницима
који су у Прибоју блокирали пругу и сматрамо да није немогуће и нама да се овере књижице и
да се направи неки уступак како бисмо се одавде што пре померили", рекла је Марковићева.
Шеф рачунарског центра у "Аутосаобраћају" Александар Михаиловић у изјави Тањугу је рекао
да се од 480 запослених за социјални програм пријавило 280 радника.
"С представницима министарства рада и социјалне политике тренутно радимо на ревидирању
спискова за октобар", рекао је Михаиловић и навео да су процене "Аутосаобраћаја" да је за
реализацију социјалног програма потребно око 260 милиона динара, од чега око 200 милиона
динара у првој години а остатак у наредне четири године. "Немамо директне контакте и не
знамо да ли ће списак за октобар проћи или не, и чекамо даље инструкције", навео је
Михаиловић.
Радници "Аутосаобраћаја" су, тражећи решавање статуса предузећа, исплату заосталих плата,
трошкова за превоз, оверу здравствених књижица и утврђивање одговорности за пропадање
предузећа, 19. октобра блокиралу Главну аутобуску станицу и прекинули саобраћај у
међуградском превозу.
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Три дана касније блокирали су железничку пругу у станици Грошница и магистрални пут
Крагујевац-Краљево. Делегацију радника је потом примио први потпредседник владе Србије
АЛександар Вучић који им је рекао да ће сви њихови захтеви бити решени до 1. децембра и да
ће радници бити задовољнији него што су сада.
Због блокаде маистралног пута саобраћај се преусмерава на алтернативни путни правац, кроз
неколико крагујевачких насеља, због чега су мештани Малих Пчелица у том насељу пре два
дана, такође, поставили блокаду не дозвољавајући да теретни камиони пролазе.
У тој месној заједници тврде да ће блокаду уклонити чим радници "Аутосаобраћаја"
одблокирају пругу и магистрални пут Крагујевац-Краљево.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sa-Stros-Kanom-kao-sa-svekrvom.sr.html

Са Строс-Каном као са свекрвом
Бивши директор ММФ-а привреднике посаветовао и да притискају владу, али и да јој буду
савезници
То је био куртоазан састанак, као упознавање са свекрвом. Свако се свакоме љубазно смешка, а
ништа конкретно не даје. Овим речима је Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и
средњих предузећа, описао јучерашњи састанак неколико удружења привредника са новим
саветником Владе Србије Домиником Строс-Каном и његовим тимом.
– Упознали смо га са стањем привреде. Покушавајући да му дочарам наше стање рекао сам му
да ми имамо антисистем који паразитира на привреди. Док уређени системи све чине да
произведу пореског обвезника. Скренуо сам му пажњу да је наш приоритет борба против сиве
економије и под хитно усвајање мера за смањење оптерећења на рад – каже Кнежевић.
На то му је бивши директор Међународног монетарног фонда рекао да привредници морају
стално да притискају владу да донесе мере за растерећење привреде, али је и посаветовао
представнике привредних удружења да подрже владу када доноси нове мере и да буду њени
савезници.
Јелена Бојовић, директорка за регулаторну реформу у Националној алијанси за економски
развој (НАЛЕД) каже да је сваки представник удружења привреде имао довољно времена да
каже шта су приоритети њихових чланова.
– Строс-Кан нас је пажљиво слушао, а три његова сарадника су записивала сваку реч. Они су
желели да сазнају чиме се конкретно бави свако удружење и шта је чије поље деловања.
Договорили смо се да је приоритет дефинисање конкретних мера и обезбеђивање подршке –
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каже Бојовићева и додаје да је Строс-Кан и очекивао да ће привредници од њега тражити
конкретне мере.
И за банкаре, на одвојеном састанку, упознавање је било конструктивно. Дата им је прилика да
изнесу конкретне предлоге у њиховом сектору и привреди уопште – како, на пример,
„откочити” кредитну активност. Са пажњом је слушао излагања, али за разлику од сусрета са
представницима удружења привредника, био је без коментара.
Серија јучерашњих састанка са представницима привредних удружења, банака и синдиката
започела је сусретом са министром привреде Сашом Радуловићем и његовим тимом.
Александар Стевановић, један од министрових саветника, каже да је атмосфера била одлична.
– Било је милина разговарати са компетентним људима који знају шта хоће. Причали смо
отворено о свему без икаквог увијања – каже Стевановић.
Радуловић је предочио проблеме предузећа у реструктурирању. Посебна тема су биле измене
реформских закона који би требало да покрену привреду. Радуловић је изложио шта би
требало да буде промењено у законима о стечају, приватизацији, али и оних који утичу на
пословну климу, попут закона о раду и планирању и изградњи.
– Министарство привреде има визију како покренути привреду, а савети овог стручњака ће
сигурно бити од користи. Реч је о финим детаљима и дотеривањима закона – каже Стевановић.
Упитан да ли је бивши француски министар за индустрију и привреду имао неки конкретан
савет Стевановић каже да је Строс-Кан активно учествовао у разговору, јер већ има визију како
неке ствари треба урадити.
Нови саветник у Влади Србије, чије суминистарске мандате обележиле приватизације јавних
предузећа „Франс Телекома и „Ер Франса”, као и велика пореска реформа, изразио је
спремност да помогне да се што пре нађе најбоље решење за предузећа која имају највише
проблема и запошљавају велики број радника.
За таква предузећа тражиће се купац, односно стратешки партнер, а држава ће преузети
збрињавање радника који ће остати без посла.
М. Авакумовић
Није им било интересантно
Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић и директор Драгољуб Рајић нису
присуствовали јучерашњем састанку јер им то, како кажу, није било интересантно.
– Састанак је сазван да Строс-Кан добије информације од нас. Сматрали смо да нам је у овом
тренутку важније да се на форуму у Аранђеловцу бавимо Законом о раду. Видим да је
министарство позвало све и који нешто значе и који не значе. Али, то не значи да се нећемо
сусрести са саветником владе када буде нешто конкретније радио – каже Атанацковић.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Buna-prezivelih-radnika.sr.html

Буна преживелих радника
Када би сви из фирми у реструктурирању остали без посла свака локална јединица добила би у
просеку 300 нових незапослених
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ФАП у Прибоју, „14. октобар” и уљара у Крушевцу, „Желвоз” из Смедерева, „ШИК Копаоник” из
Куршумлије, пропале државне фирме у Зрењанину... Све дужи постаје списак фабрика чији су
радници штрајковали. Плате које касне, неоверене здравствене књижице за њих и породице,
неповезан радни стаж – најновији су окидачи за талас радничког незадовољства.
Делимични социјални мир до сада је чуван новцем државе који им је како-тако исплаћиван.
Сада то као да је нарушено најавом министра привреде да ће новац убудуће бити даван само
ради коначног решавања статуса фирми које су у реструктурирању. Али, не и за плате.
Ситуација је поготово алармантна у местима као што су Крушевац или Прибој, где такве
фабрике издржавају на хиљаде породица него, на пример, у Београду. То је јасно и из
последњих статистичких података по којима се чак 39 одсто БДП-а Србије направи у главном
граду. Стога је проблем ИМТ-а у Београду много мање видљив него „14. октобра” у Крушевцу.
Према наводима Саше Радуловића, министра привреде, 153 предузећа у реструктурирању
Србију коштају 750 милиона евра годишње. Како у њима ради 51.000 људи то значи да држава
по раднику у тим фирмама на годишњем нивоу издваја 14.700 евра.
Да ли је проблем радника запослених у овим предузећима збиља велик по државу? Уколико се
узме у обзир да у Србији има 174 општине и града долази се до податка да би отпуштањем ових
људи свака локална јединица добила 300 нових незапослених. Мало или много зависи од тога
како се гледа и на кога се незапосленост односи.
Овој влади је запало да оконча вишедеценијски колапс индустрије у Србији и самим тим је
неизбежно отворена „Пандорина кутија” радничког незадовољства, а талас социјалног бунта
неизбежан је пратилац реформе привредног система и по томе нисмо изузетак. Слике протеста
рудара у Шкотској обишле су свет када је осамдесетих година прошлог века Маргарет Тачер,
британска премијерка, решила да их затвори. Разлози су били донекле слични нашим, односно
неефикасна државна индустрија која је много коштала посрнулу економију. Хоће ли Србија
заиста решити проблем државних губиташа и може ли да се избори са социјалним бунтом?
Мишљења привредника, синдикалаца и економиста о томе потпуно се разликују. Тако Милан
Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа и власник „Модуса”, нимало
благонаклоно не гледа на талас радничког незадовољства.
– Ја запошљавам 130 радника, а сва предузећа која су чланови Асоцијације укупно око
260.000. Хајде ми да изађемо на улицу и да блокирамо путеве. Јер, од почетка године у Србији
је затворено око 17.000 предузетничких радњи. И ту је радило око 50.000 људи који су остали
без посла. Али, они су у приватном сектору, о њима држава не брине и ником ништа – огорчен
је Кнежевић.
Он сматра да ће градови у којима фирме у реструктурирању запошљавају велики број људи
бити „жаришта социјалних протеста”.
– Држава више нема пара за њих и мислим да је најјефтиније да се направи социјални
програм, да се дају отпремнине и да се већина тих фирми затвори. Јер, руководства у већини
државних губиташа уопште и не трагају за решењима, већ чекају помоћ државе – категоричан
је Кнежевић.
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Синдикалци, наравно, другачије гледају на ову проблематику. Љубисав Орбовић, председник
Савеза самосталних синдиката Србије, каже да се мора обезбедити да радници наставе да
примају плате док се не нађе коначно решење – покретање фирме уз помоћ инвеститора или
расписивања социјалног програма.
– Овде је реч о људима и њиховим породицама. Министарство привреде би све зауставило док
не добију „личне карте” и док не нађу решење. То је немогуће, живот мора да тече и до тада. Не
почиње све од министра Радуловића – наводи Орбовић.
Да је кључно спасити што је више могуће радних места, сматра економиста Горан Николић са
Института за европске студије. Како каже, шансу види „у ентузијазму људи у новом
Министарству привреде”.
– Међутим, не видим код њих жељу да држава да новац и да спасе фирме које имају
перспективу на тржишту, попут „Галенике”. Осим тога, држава би морала стратешким
партнерима да понуди бројне олакшице како би они ушли у посао са неком од посрнулих
државних фирми – наводи Николић.
Када је реч о радничком бунту, он каже да постоји једно решење које би донекле могло да
ублажи талас незадовољства.
– Нови Закон о раду ће прописати исплату отпремнина само за године проведене код
последњег послодавца. То је поштено, али ја бих волео када би то могло да се не примењује за
убудуће, а не за људе који су сада запослени. Јер, плашим се да се нови закон и та одредба не
претворе у масовно отпуштање свих старијих преко 50 година – закључује Николић.
Стефан Деспотовић
Највеће учешће Београдског региона у укупном БДП-у
Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног бруто домаћег производа (БДП) за
трећи квартал, Београдски регион са 1.341 милијардом динара учествује у укупној вредности
националног БДП-а са 39,6 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику.
На другом месту је регион Војводине, која са 927 милијарди динара и учешћем од 27,4 одсто,
затим следе Шумадија и западна Србија са 642 милијарде динара и учешћем од 19 одсто и
регион јужне и источне Србије са 474 милијарде и учешћем од 14 одсто.
Регионални БДП по становнику у Београдском региону је 806.000 динара, уз пораст од 71,4
одсто, у односу на исти период прошле године, у Војводини 483.000, уз раст од 2,6, у Шумадији
и западној Србији 318.000 динара и пад од 32 одсто и у јужној и источној Србији 298.000
динара и пад од 37 одсто.
Танјуг
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Бивши директор ММФ-а разговарао са представницима Министарства привреде, банака,
инвеститора, послодавачких удружења и синдиката

Сви се жале Строс Кану
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Састанци које је Доминик Строс Кан јуче имао са представницима Министарства
привреде, банака, послодавачких удружења и синдиката завршени су без било каквих
конкретних договора и предлога најпознатијег консултанта Владе Србије. Како сазнајемо,
уместо да он понуди решења, Строс Кан је од својих саговорника тражио да они њему изнесу
своје сугестије, што се углавном свело на излиставање жалби српске пословно-синдикалне
елите.
Строс Кан је са четворицом својих сарадника из инвестиционе банке Аржил, преко које га је
Влада и ангажовала, састанке одржавао током целог дана, дајући по сат времена свакој групи
саговорника.
Током разговора са министром привреде Сашом Радуловићем, бивши директор Међународног
монетарног фонда обећао је помоћ у решавању проблема реструктурирања државних
предузећа, а разговарано је и о „економским мерама и законима које је потребно донети да би
се покренула привреда“. Радуловић је са Строс Каном анализирао и оне реформе чије је
спровођење планирано до краја године и разматрани су начини да се уклопе интереси
различитих група, конкретно синдиката са једне стране и послодаваца са друге.
Ипак, изгледа да у разговорима који су потом уследили, управо са ове две групације, човек који
је једном важио за најозбиљнијег кандидата за председника Француске, није много учинио да
супротстављене ставове који се понајвише тичу будућег закона о раду, помири.
Уместо тога, он је од представника послодаваца тражио да му наведу главне проблеме са
којима се суочавају и да му понуде решења, док он сам практично ништа није ни рекао.
Резултат је да су послодавци састанак напустили прилично незадовољни виђеним, што је
Данасу потврдило неколико учесника јучерашњих разговора.
Послодавци су редом, један за другим, говорили Строс Кану како они виде ситуацију, што је
„појело“ скоро све време које су имали на располагању са њим. Састанку су присуствовали
Топлица Спасојевић испред Удружења корпоративних директора Србије, Милан Кнежевић
испред Асоцијације малих и средњих предузећа, Милан Петровић из Српске асоцијације
менаџера, као и представници Уније послодаваца Србије, удружења Послодавац и НАЛЕД-а.
Како сазнајемо, Кнежевић је највише пажње посветио сивој економији, Петровић Закону о
раду, Унија послодаваца питању своје репрезентативности, док су у НАЛЕД-у тражили да Строс
Кан помогне у реформама које захтевају истовремено ангажовање неколико министара, а
потенцирали су и потребу за упрошћавањем пореског система и увођењем е-управе.
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Занимљиво је да су послодавци причали надугачко, због чега им је Строс Кан рекао да му у
једној речи наведу шта је то што им је најбитније. Сви су се сложили да је то питање сиве
економије, али је Спасојевић онда почео да објашњава своју позицију, па га је Строс Кан
прекинуо констатујући: „То је више од једне речи“.
Како за Данас каже Милан Кнежевић, Строс Кан је послодавцима рекао да „треба да
притискамо Владу, али да треба и да подржимо реформе“.
- Рекао сам му да су све мере које је Влада предложила рецесионе и да ми имамо антисистем
који паразитира на привреди. Он је питао шта је решење, али наш проблем је то што сви знају
шта треба да се уради, али нема никог ко би то урадио. Строс Кан ништа није понудио. Изнео
сам му податке о нашој привредној ситуацији и видео сам да су његови сарадници све те бројке
записали. У Србији има 25.000 фирми са губитком изнад висине капитала, 31.000 са
негативним завршним рачуном, 2.000 предузетника се гаси сваког месеца, а 5,6 милијарди
евра привредници дугују једни другима. Имамо 33 милијарде различитих хипотека - каже
Кнежевић, додајући да је Строс Кан сада сагледавао ситуацију и да се зато састао са свим
чиниоцима у Србији.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже за Данас да ни на
састанку којем је он присуствовао Строс Кан није износио никакве предлоге нити своје
коментаре на предложене мере и на проблеме које су му они представили.
- Указали смо му на оно што нас највише мучи, а то су предузећа у реструктурирању и нови
Закон о раду, али нисмо улазили у детаље и он није давао никакве оцене. Ово је било једно
упознавање, кратак састанак од око пола сата, с тим што нам је он рекао да можемо да га
позовемо у сваком тренутку, без било каквих формалности. Међутим, рекао је да је свестан да
синдикате очекује много муке и проблема, али да ће после свега тога Србија моћи да буде
лидер у региону и да разреши сва питања - каже Орбовић.
Састанку је поред Орбовића присуствовао још само Бранислав Чанак, председник синдиката
Независност, пошто су, како каже Орбовић, само та два синдиката репрезентативна. Они су се
жалили на недостатак социјалног дијалога.
Матерњи језик
Као куриозитет Кнежевић наводи да је он једини говорио на српском, док су сви остали
причали на енглеском, иако се састанак одржавао у Србији. Строс Кану је Кнежевићеве речи
преводио Александар Стевановић, саветник министра Радуловића, који је такође присуствовао
састанку.
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Дводневно усаглашавање Закона о раду у Аранђеловцу

Министарство привреде доставило свој
предлог измена
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ
Београд - Представници синдиката, послодаваца и Министарства за рад и социјалну политику
јуче су у Аранђеловцу почели дводневно усаглашавање текста Закона о раду који би требало да
заврши у форми предлога за његове измене. На радну верзију текста са којим су социјални
партнери били упознати у петак, свој предлог измена постојећег закона доставили су накнадно
Министарство привреде и Инспекција рада.
Представници репрезентативних синдиката Љубиша Орбовић и Ненад Чанак за Данас су
рекли да те накнадно достављене измене још нису стигли ни да прочитају ни да о њима заузму
став. „Тек треба да видимо у ком правцу то иде“, рекао је за Данас Орбовић. Чанак и Орбовић
не верују да ће усаглашавање прве верзије предлога бити окончано током предвиђена два дана,
колико је планирано да траје састанак у Аранђеловцу, а сумњичави су и у погледу плана да
иновирани Закон о раду буде готов до краја године. „Данас смо радили цео дан и стигли смо до
6. члана“, рекао је око 16 сати за Данас Ненад Чанак. „Углавном се слажемо, нема великих
искакања, али још нисмо стигли до одредаба о отказу. Кад дођемо до отказа, онда ћемо тек да
видимо“, каже Чанак.
На скупу је учествовао и министар рада Јован Кркобабић и, према речима учесника, он се
сложио да временско ограничавање у проналажењу консензуса око најприхватљивијих решења
није прихватљиво. „Ако Закон може да се донесе до краја године, није спорно, али ако не
може?“, рекао је за Данас председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбовић.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_je_krao_kifle_a_ko_ucenjivao_radnike_.4.html?news_id=270593

Сукоб дела радника који су остали без посла и управе ужичког предузећа „Сретен Гудурић“

Ко је крао кифле, а ко уцењивао раднике
АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ
Ужице - Једанаесторо од тринаесторо радника Пекарског предузећа „Сретен Гудурић“, који
тврде да су у августу, остали без посла због оптужби пословодства да су поткрадали фирму и
присвајали намирнице, тужило је то ужичко предузеће. Уз сведочења да су, због накнаде од 45
динара за топли оброк, дневног рада и дужег од 12 сати и плате од око 25.000 динара, били
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принуђени да узимају кифлу или виршлу, они тврде да намирнице и производе нису износили
из фирме и да нису починили вишемилионску штету, како то истиче пословодство.
С друге стране, директор Александар Станојевић каже да је без посла остало њих једанаест, од
којих је деветоро споразумно раскинуло радни однос, а да је двоје радника добило отказ.
Радници који кажу да су претњама и уценама били приморавани да потписују решења о
раскиду радног односа, сумњају да се иза притисака које је на њих вршило седморо власника,
крије њихова намера да смање број запослених како би лакше продали фирму. Подсећају да је
пре приватизације у предузећу било 420 радника, да је сада знатно мање, а према речима
адвоката Михаила Матовића, који заступа раднике, тенденција да се под притиском даље
смањи број запослених постала је последњих месеци очигледна. Радници кажу и да их је
пословодство на превару натерало да потпишу решења о отказу, како би избегло да им као
технолошким вишковима плаћа отпремнине. Тако се након радног стажа од 26 година Зора
Шимшић средином августа ове године нашла „на улици“ јер су јој правница и заменик
директора рекли да „у року од 15 минута напусти фирму или ће је кривично гонити и позвати
полицију да претресе кућу“ а све због тога што је, како тврди, појела једно паковање „сирка“.
Даници Доганџић, такође са радним стажом од 26 година, према њеном сведочењу, приказали
су снимак на коме се види да она „узима нешто из фрижидера и то умотава у папир“. „Касније
су нас оптужили да смо украли и појели 14.000 виршли, иако постоје портири, који
контролишу сваког радника на капији“, каже Доганџићева. Слично су прошли и други радници
од којих је, кажу, тражено да или сами дају отказ или пристану на статус технолошког вишка
али и да се одрекну законске отпремнине. Сви отпуштени радници кажу да су се безуспешно
обраћали инспекцији рада, али да они нису реаговали чак ни када су се жалили да годинама
раде и по два месеца без дана одмора, суботом и недељом, јер „пословодство не признаје
слободне дане“.
Због оваквих оптужби јуче је директор Станојевић са сарадницима сазвао конференцију за
новинаре на којој је одбацио све оптужбе. Приказани су и видео снимци крађе намирница које
су, како је објашњено, из предузећа изношене у договору са портиром и возачем. На примедбу
дела новинара да те снимке не би требало јавно приказивати, пословодство је објаснило да је то
најбољи начин да се демантују оптужбе које су радници изнели, те да је спремно да поднесе
ризике њиховог приказивања. Они су истакли да су против радника који су остали без посла,
раније поднели кривичне пријаве због проневере, те да ће поднети и нове тужбе због, како
кажу, неистина које су изнели у јавност. Пословодство сумња и да се иза изречених оптужби
крије конкуренција.
- О продаји предузећа се не размишља, а камоли разговара. За десет година од приватизације
имовина предузећа увећана је три пута, производња осавремењена, уведен ХАЦЦП стандард, а
у току је увођење стандарда ИСО-22000. Само у последње две године у предузеће је
инвестирано више од два милиона евра. Да смо размишљали о продаји, не бисмо кренули у
дугорочне инвестиције - рекао је Станојевић и додао да расписани конкурси за пријем нових
пекара и трговаца, доказују да нема вишка запослених.
Он је истакао и да је по увођењу новог пословно-оперативног система, за шест месеци утврђен
мањак у магацину у вредности од скоро 4,7 милиона динара, а прегледом снимака видеонадзора је утврђено како је до тога дошло, тако да „патетичне приче које пласирају појединци о
добијеном отказу због једне поједене кифле, не завређују пажњу озбиљних људи“.
Пословодство је демантовало да радници нису били плаћени за прековремени рад, као и то да
су били уцењивани и приморани да потписују решења о губитку посла. Наведено је да просечна
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плата у производњи износи око 30.000 динара, запослених у трговини нешто је нижа, те да се
зараде исплаћују редовно, уз све доприносе и порезе држави.
Већински власници
Пекарско предузеће „Сретен Гудурић“, које је основано 1946. године, приватизовано је 2003.
године и често је у јавности истицано као пример успешне приватизације. Тренутно, власници
78 одсто капитала су Миловоје Јараковић, Срђан Јараковић, Милка Савић, Ратомир Савић,
Вера Милутиновић, Александар Станојевић и Иван Мирковић, а остатак припада малим
акционарима међу којима је већина радника фирме. Они се жале и да предузеће није
исплаћивало дивиденде јер пословодство тврди да нема пара, али да већински власници граде
базене и возе скупе аутомобиле. Иначе, фирма константно послује са добити која је 2009.
износила око 18 а последњих година смањена на два до три милиона динара.
Пласирање трачева
- Пословни састанак руководства наше фирме са познатим српским бизнисменом (Зораном
Дракулићем, прим.аутора), уприличен поводом куповине брашна, злонамерни појединци
искористили су за пласирање трачева о продаји предузећа. Како машти злонамерних нема
краја, као логичан наставак тог трача, кренуло се са ширењем неистина о, тобожњем,
отпуштању радника под притиском - саопштио је директор Станојевић.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/besparica_zakocila_isplatu_nadoknada.4.html?news_id=270588

Протест прекобројних радника Групе „Застава возила“

Беспарица закочила исплату надокнада
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Неколико стотина доскорашњих радника Групе „Застава возила“ протестовало је
јуче испред Старе „Заставине“ управне зграде, јер ни два месеца након раскида радног уговора
нису почели да примају предвиђене месечне надокнаде. Реч је о радницима који су се летос
определили да им у оквиру социјалног програма, уз одговарајућу отпремнину држава докупи
до пет година радног стажа а да до одласка у пензију примају редовне накнаде.
Делегација прекобројних „Заставиних“ радника данас ће о овоме разговарати са пословодством
Групе „Застава возила“, које најављује да ће се тим поводом ускоро састати са надлежнима у
Министарству привреде. Челници „Заставе возила“ истичу да социјални програм мора
доследно да буде реализован, а да исплата надокнада радницима највероватније касни због
беспарице у државној каси. Очекују, међутим, да ће проблем бити брзо превазиђен.
И у Синдикату „Заставе“ сматрају да ће проблем бити решен, односно да ће радници већ
наредних дана моћи да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање, што ће
им омогућити да почну да остварују своја права, међу којима је и исплата месечних надокнада.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preti_jos_jedna_blokada.4.html?news_id=270587

Генерални штрајк радника Нисала због неисплаћених зарада и доприноса

Прети још једна блокада
АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ
Ниш - Више десетина радника нишког „Нисала“ протестовало је јуче на капији те индустрије
алуминијума, захтевајући исплату девет заосталих зарада и доприноса за пензијско осигурање
од 2010. године. Они су у генерални штрајк ступили прошлог петка, а најавили су могућност
његове радикализације.
- У протеклих десет месеци примили само шест плата, од којих је последња за јануар ове
године. Данима преговарамо са пословодством фабрике, али резултата нема, јер они „немају
новац“ да измире своја дуговања према нама. Кажу да је предузеће у блокади за 550 милиона
динара, а могуће је и да нас воде у стечај. Уколико нам у најскоријем року не буду испаћене
најмање четири заостале плате, постоји могућност да блокирамо пругу Ниш- Пирот, која
пролази непосредно поред Нисала, или оближњи пут Ниш- Нишка Бања - рекао је за Данас
председник Самосталног синдиката Нисала Саша Јовић.
Окупљени су казали да је Самостални синдикат прошлог априла са пословодством Нисала
закључио споразум о исплати заосталих зарада, по којем би радницима сваког месеца требало
да се исплаћују 125 одсто плата, како би се надокнадио заостатак. Споразум је поштован само
један месец. Од приватизације 2003. године, када је већински капитал Нисала купила
београдска фирма Домал инжењеринг, „плате често касне, трошкови превоза се исплаћују
нередовно, а запослени пола године нису имали здравствено осигурање“. Број радника је са
1.300 смањен на 350, од којих је 200 на „плаћеном одсуству“.
- Добили смо захтеве радника, који мирно протестују, и гледамо да им изађемо у сусрет.
Покушаћемо да кроз авансе од наших инвеститора и пословних партнера обезбедимо средства
за њихове плате и надамо се да би то могло да буде завршено за два до три дана. Производња је
прекинута кад јој време није, тако да су послови остали незавршени, и ми нисмо у стању да
испоручимо робу нашим партнерима - каже за наш лист генерални директор Нисала Небојша
Крстић.
Горан Вуковић, оснивач Домал инжењеринга, претходно је казао да ситуација у Нисалу није
„није безазлена, али ни безизлазна“ и да је „потребно само да запослени имају још мало
стрпљења“. Он је казао да је „спас за Нисал долазак свежег капитала, а да је пословодство
успело да обезбеди инвеститора из Аустрије, ЕМС инвестициони фонд, који је спреман да
уложи четири милиона евра у обртни капитал. Услов за његов долазак је да банке - повериоци
Нисала одобре реструктуирање кредита на период од шест година, укључујући и две године
грејс периода. Од десет банака, осам је безрезервно подржало овакву инвестицију, а посао
„блокирају“ само финансијске институције које су под контролом државе, Привредна банка и
Фонд за развој.
Могућ нови договор са инвеститором
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- Упркос проблемима, нисмо изгубили инвеститора из Аустрије. Сутра би требало да се
састанемо у Бечу, а колико знамо постоји могућност да он понуди другачије услове споразума
између нас - каже Небојша Крстић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pomoc-privredi-prepolovljena-javni-dug-mora-da-raste

Помоћ привреди преполовљена, јавни дуг
мора да расте
Помоћ из државне касе, кроз субвенције привреди и пољопривреди, биће
значајно умањена у наредној години, судећи по предлогу закона о буџету за 2014.
годину. Упркос томе, држава и у идућој години планира да се значајно задужи, и то
чак више од пет милијарди евра.
У првим реакцијама економисти наводе да ново задуживање јесте велико, али и да се не може
смањити на кратак рок уколико држава жели да настави да води бригу о својим социјалним
функцијама, као и да враћа дугове кредиторима.
Најдрастичније ће, како је и најављивано, бити смањене субвенције привреди, малтене упола: с
15 милијарди динара на 8,3. Баш као што је и рекао нови министар привреде, субвенције
предузећима ће бити смањене а наставиће се финансирање већ преузетих обавеза према
инвеститорима у раније потписаним уговорима о субвенционисању.
Иако у предлогу буџета о томе нема речи, у идућој годиини би могао бити формиран
гаранцијски фонд, што би представљало значајан заокрет у додељивању новчане помоћи
привреди. Наиме, како су још раније најављивали у Министарству привреде, уместо директних
субвенција појединим предузећима као до сада, буyетски новац би убудуће могао бити трошен
на гарантовање кредита привреди код комерцијалних банака, што би домаћим предузећима
требало да снизи цену задуживања. У образложењу буџета се у том смислу наводи да ће се
„наставити субвенционисање кредита привреди у смањеном обиму, првенствено за инвестиције
и запошљавање, али претежно, ако не искључиво, у партнерству с комерцијалним банкама и
приватним институцијама”.
Биће смањене и субвенције пољопривреди, и то с 37,7 милијарди динара, колико су, по
ребалансу буyета износиле у овој години, на 34 милијарде. Драстично ће бити снижене и
субвенције туризму, с 1,9 милијарде динара на 306 милиона.
С друге стране, Влада се није одлучила да толико скреше државну помоћ неким другим
секторима. Тако субвенције за железницу, тачније за можда највећег губиташа српске
економије „Железнице Србије”, остају практично на истом нивоу нешто већем од 13 милијарди
динара, а субвенције за путеве се повећавају са 6,2 милијарди динара на 7,7. Огроман раст
државне помоћи имаће сектор културе, с 358 милиона на 7,7 милијарди, али ће ваљда сав тај
новац отићи на финансирање јавних сервиса након укидања претплате.
Ипак, јавни дуг Србије ће и идуће године наставити да расте, и то чак 662,6 милијарде динара.
Од тога се на емитовање домаћих хартија од вредности односи 330 милијарди динара, и још 68
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милијарди на еврообвезнице. Предвиђено је и узимање директних кредита вредних 264
милијарде динара. На расходној страни државне касе, само на отплату камата за кредите
добијене у иностранству, у 2014. години ћемо платити 48 милијарди динара и још девет
милијарди на име отплате камате по активираним гаранцијама, односно за кредите јавних
предузећа којима је држава била гарант. Укупан новац за отплату главнице јавног дуга –
укључујући кредите страних и домаћих кредитора и гаранције, биће око четири милијарде
евра, односно тачно 463,6 милијарде динара.
Економиста и члан Фискалног савета Владимир Вучковић оценио је да је планирано
задуживање у 2014. години високо, али да је неопходно пошто је предодређено отплатом рата
ранијих дугова.
– Планирани износ од око 5,5 милијарди евра јесте висок, али се не може знатније смањити на
кратак рок – казао је он, док је економиста Миладин Ковачевић оценио да је „буyет је
калибриран онако како је морао бити поштујући социјалне захтеве и циљеве консолидације
буџета у смислу штедње“.
В. Чворков
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stezanje-kaisa-bez-strategije-razvoja-nije-resenje

Стезање каиша без стратегије развоја није
решење
У економској политици Србије требало би да буду кључна два правца - решавање
финансијских проблема као што су буџетски дефицит и јавни дуг, рекао је
професор Колумбија универзитета Џефри Сакс, додајући да "стезање каиша" без
стратегије развоја не решава проблем.
Сакс је у интервјуу за данашњу "Политику" рекао да су потенцијали Србије пољопривреда,
прерада хране, рудна богатства, ИТ индустрија и туризам, који ће, у комбинацији са
ангажовањем талентованих људи дати резултате.
"Два правца би требало да буду кључна у економској политици у Србији. Први, решавање
финансијских проблема као што су буџетски дефицит и јавни дуг. Штедња је нужна, јер нико
неће желети да позајми новац Србији уколико се све настави као до сада. У исто време, то нема
смисла уколико немате и другу, паралелну стратегију развоја економије", рекао је Сакас.
Сакс је истакао да "стезање каиша" не решава проблем.
"Не користите довољно све своје потенцијале и то морате да промените. Имате много
интелигентних и обучених младих људи. Србија није драстично сиромашна земља уколико се
погледају стандарди целог света, али јесте сиромашна у поређењу с потенцијалима које има",
рекао је Сакс.
"Међународни монетарни фонд ће тражити штедњу и то јесте неопходно, али без
стратегије развоја то неће дати резултате и донеће једино патњу", каже Сакас.
Он је рекао да је оваква ситуација последица рата, санкција и економске политике која је
много пута била лоше вођена, као и висока стопа незапослености и индустрија која се није
прилагодила модерним условима пословања.
Коментаришући светску економску кризу, Сакс је рекао да мисли да је "најгоре прошло" и
да постепен опоравак могућ, као и да је "Немачка могла да буде великодушнија и да је могла да
помогне другима да се брже и боље опораве.
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"Немачка је највећи кредитор у Европи и све што је радила је било у циљу да се спаси евро,
а не да се реше сви проблеми. Помагала је друге само у мери да не разбесни своје грађане, али
не и да реши проблеме кризе у Европи", оценио је Сакс.
Сакс је додао и да ће "евро постојати док год га Немачка не блокира".
"Канцеларка Меркел је била хладне главе, иако су били гласни гласови да се Грчка изгура
из еврозоне. Имам утисак да је евро преживео и да је најгоре прошло", закључио је Сакс.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ek-prvi-znaci-privrednog-oporavka-u-srbiji

ЕК: Први знаци привредног опоравка у
Србији
Србија је у овој години показала прве знаке привредног опоравка, али јој
предстоје озбиљни изазови, каже се у кварталном финансијском извештају
Европске комисије који је данас објављен у Бриселу.
У извештају се наводи да је привреда у првој половини године порасла за 2,7 одсто, што је
за петину процента више него у истом периоду прошле године, за шта углавном треба
захвалити извозу аутомобила из "Фијатове" фабриле у Крагујевцу.
Са друге стране, домаћа потражња је пала, што је довело до стагнације увоза, а очекује се и
даљи пад инвестиција због погоршаних услова задуживања, проценили су европски експерти.
"И поред тога, јак извоз ће однети превагу, тако да ће на крају године укупни биланс бити
позитиван", пише у извештају.
Текућа година се, према истом документу, показала као добра и за пољопривреднике, али
су стручњаци уочили да гране производње које нису везане за аутомобилску, фармацеутску или
нафтну индустрију, бележе хронично лоше резултате, што указује на крхкост текућег опоравка.
Експерти ЕК су констатовали да су у овој години започете структурне привредне реформе,
али предвиђају да ће тај процес тећи споро, а да је примена "рискантна".
Незапосленост ће још неко време остати висока, јер се очекују отпуштања током
најављених реструктуирања нерентабилних државних предузећа, додаје се у извештају.
Државни дуг је на путу да пређе 70 одсто бруто домаћег производа, проценили су европски
стручњаци, уз предвиђање да ће се тај тренд наставити уколико дође до одлагања примене
болних структурних реформи, што би, по њима, могло да угрози цео програм консолидације.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-otpustene-radnike-20-milijardi-dinara

За отпуштене раднике 20 милијарди динара
– Буџетом Министарства привреде за следећу годину предвиђено је 20 милијарди
динара за транзициони фонд, и тим новцем држава ће куповати потраживања
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радника по основу заосталих минималних плата, омогућити повезивање стажа и
исплату отпремнина –
рекао је саветник министра привреде Александар Стевановић. – Тај новац је довољан да
избегнемо сваки социјални удар и нема говора о томе да ће се лош рад људи који су
руководили тим предузећима превалити преко леђа радника. Радници ће добијати новац
одмах, док ће држава сачекати да буде решена судбина тих предузећа, односно да део тих пара
биће враћен у буџет након што се заврши приватизација.
Предвиђено је буџетом тог министарства, додао је, још 16 милијарди динара – део за гарантни
фонд, а део за инвестициони фонд. Гарантни фонд би требало да ради на издавању гаранција
приватним фирмама када траже кредите од пословних банака. – На основу гранције која би
покривала 25 до 75 одсто ризика, свим фирмама у Србији било би омогућено да се под
једнаким условима обрате комерцијалним банкама и да кредити које добију буду по каматним
стопама значајно нижим него до сада – рекао је Стевановић.
То је, оценио је, велика разлика у односу на приступ где држава даје новац директно и када га
могу добити само одабрани – сада је тај новац расположив свима. За мала и средња предузећа,
како је објаснио, предвиђен је инвестициони фонд, где би држава дала мањинско учешће. На
тај начин држава би, по Стевановићевим речима, привукла стране инвеститоре, који би
отворили фонд за финансирање иновативних пројеката малих и средњих предузећа на начин
који није типичан за банкарски сектор, што је инструмент који Србији годинама недостаје.
– За разлику од досадашњих приступа, држава не би давала паре, него би поверила свој новац
на управљање приватном фонду јер је то најбољи начин да новац грађана Србије остане
сачуван – рекао је Стевановић, У оба та случаја најважније је, како наводи, то што је обезбеђен
повраћај новца, „за разлику од неких досадашњих система где су резултати били потупно
поражавајући”.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=06&nav_id=774125

Радницима ФАП-а данас јунска плата
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Прибој -- Радницима ФАП-а, који су били у штрајку због неисплаћених плата и
неоверених књижица, данас ће бити исплаћена зарада за јун 2013. године, каже
Милорад Драгаш.
Према речима Драгаша који је председник Самосталног синдиката тог предузећа, одлука о
исплати јунске плате донета је у складу са актом који је Влада донела крајем прошле недеље.
Драгаш, такође, каже да радници ФАП-а и чланови њихових породица од данас могу да
обављају прегледе у свим здравственим установама у Србији, након што је јуче Милош
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Божовић, директор Здравственог центра Ужице, званичним писмом о томе обавестио пословно
и синдикално руководство ФАП-а.
"У писму Божовић наводи да је добио налог Министарства здравља да нама, радницима
ФАП-а, иако формално немамо оверене здравствене књижице, можемо користити
бесплатно лечење као и други грађани Србије који имају уредно оверене здравствене
легитимације", навео је Драгаш у изјави Тањугу.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/u-jkp-stan-brinu-zbog-otpustanja_435285.html

У ЈКП "Стан" брину због отпуштања
НОВИ САД
Новосадско ЈКП "Стан" налази се у жижи медијских прича већ извесно време, али
не због успеха, већ због проблема. Овога пута, реч је о предстојећој
реорганизацији, а представници два синдиката упутили су отворено писмо
државним и градским челницима у вези са планом реорганизације предузећа у
којем раде, а који је усвојен на претходној седници Скупштине града. Они у овом
јавном саопштењу истичу да је овај израђен без њиховог знања и да их његово
усвајање угрожава на више начина.
Када је прављен план реорганизације ЈКП "Стан" представници два синдиката нису
учествовали, што није у складу са законом, тврде представници "Независности" и "Синдиката
запослених у комуналним делатностима".
Подсећају да је у том предузећу пре три године спроведен социјални програм, али да је у
међувремену дошло до нових запошљавања и да још увек није дефинисано ко ће овога пута
остати без посла. Цео план сматрају нереалним.
"Када је ново руководство ушло у "Стан", ми смо изгубили преко 150 скупштина станара.
Председницима скупштина станара, као и нама синдикалним руководиоцима, забрањује се
улазак у фирму", каже Божо Илић, главни повереник синдиката "Независност".
Да је план реорганизације радила стручна и независна екипа, тврди руководство тог предузећа,
у писаној изјави достављеној Радио-телевизије Војводине.
Они истичу и да је број уговора са скупштином станара смањен за три одсто, као и да у
претходна четири месеца није било запошљавања.
30

Када је реч о предвиђеном смањењу броја запослених, менаџмент најављује за следећу недељу
разговоре са представницима три репрезентативна синдиката.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1436356/Stros-Kan+sa+Radulovi%C4%87em.html

Строс-Кан са Радуловићем
Доминик Строс-Кан разговарао са министром привреде Сашом Радуловићем о
проблематичним предузећима. Касније, саветник Владе Србије сусрео се са
представницима пословних удружења, банака и синдиката.
Саветник Владе Србије Доминик Строс-Кан разговарао је данас с министром привреде Сашом
Радуловићем о решавању проблема предузећа у реструктурирању и изменама прописа који су
важни за привредни опоравак.
Строс-Кан са Радуловићем
Строс-Кан је изразио спремност да помогне да се што пре нађе најбоље решење за предузећа
која имају највише проблема и запошљавају велики број радника.
За таква предузећа тражиће се купац, односно стратешки партнер, а држава ће преузети
збрињавање радника који ће остати без посла.
Радуловић је Строс-Кану предочио планиране измене неколико реформских закона, као што су
закони о стечају, приватизацији, али и оних који утичу на пословну климу, попут закона о раду
и планирању и изградњи.
Строс-Кан се после састанка с Радуловићем састао с представницима Удружења банака Србије,
као и са представницима пословних удружења, страних инвеститора, осигуравача и синдиката.
Представници неколико синдиката удружених у Српски синдикални фронт указали су у
разговору са Строс-Каном да у Србији не постоји социјални дијалог и да се припремају измене
закона које ће угрозити права радника, саопштило је то удружење.
"Строс Кан се сложио са неопходношћу социјалног дијалога и потребом да се чују и уваже
конструктивни ставови и предлози синдиката и указао на неопходност усаглашених реформи,
којима би се обезбедио опстанак српске економије, а тиме и будућност нових генерација",
истиче се у саопштењу удружених синдиката.
Бивши генерални директор Међународног монетарног фонда (ММФ) Доминик Строс-Кан, 17.
септембра посетио је Београд и потврдио да је прихватио да саветује Владу Србије, на предлог
првог потпредседника Владе Александра Вучића.
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