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Радници Интерлеминда блокирали пут јер нису примили 16 плата
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Радници фабрике за производњу пластифицираног лима и панела у Лесковцу
блокирали су на један сат улаз у град захтевајући исплату 16 заосталих плата и
раскид уговора са већинским власником из Бугарске
ЛЕСКОВАЦ - Радници фабрике за производњу пластифицираног лима и панела
"Интерлеминд" у Лесковцу блокирал су данас на један сат улаз у град из правца Врања,
захтевајући исплату 16 заосталих плата и раскид уговора са већинским власником из Бугарске.
Председник Самосталног синдиката Саша Миленковић рекао је Тањугу да су радници
одлучили да после месец и по дана поново блокирају пут, јер држава која је власник 49 одсто
предузећа није ништа предузела да их заштити.
Поред тога већински власник из Бугарске Валнетин Захаријев не долази у фабрику већ девет
месеци.
"Избори су прошли. Пре избора сви су обећали, међутим од обећања се не живи. Ови радници
16 месеци не примају плату немају здравствено осигурање, немају ништа, немају чиме да живе
више. Сваког дана ћемо блокирати пут да се уразуме" казао је Миленковић и изразио
очекивање да их локална самоуправа подржи.
Он је подсетио да је пре избора на интервенцију министра регионалног развоја и локалне
самоуправе Игора Мировића , делегација радника посетила Агенцију за приватизацију и да им
је обећано да ће надлежни органи испитати пословање фабрике и да ће доћи до раскида
приватизације.
На протесту је било око 50 радника а неки од њих су дошли са члановима породице.
"Имам троје деце и супругу. Ништа не примам. Струју су ми искључили. За воду дугујем 27.000
динара, а за износење смећа 27.000 динара. Одакле да дам држави паре ако власник ове фирме
мени не да плату", каже радник Дејан Николић.
И други радници тврде да живе са огромним дуговима за комуналне услуге и да не могу ни
породицу да прехране.
"Ја и супруга смо добили отказ. Ја сам добио инфаркт када сам добио отказ од стреса. Био сам
пословођа 30 година пред пензију сам добио отказ, како би застрашили и остале људе",
објашњава Живадин Митић.
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Представници синдиката кажу да због небриге власника и државе може доћи и до еколошке
катастрофе.
"Имамо између 40 и 45 тона хемикалија и гаса и уколико би се десило нешто непредвидиво,
пошто има и крађе, дошло би до еколошке катастрофе у Лесковцу. Све институције су
обавештене о томе и нико не реагује", упозорава Миленковић.
Лесковачка фабрика пластифицираног лима "Интерлеминд" продата је 2005. године бугарској
компанији "Кремиковци" за 111 милиона динара.
Синдикати и радници су још тада упозоравали да је фабрика процењена пет пута мање него
што заиста вреди.
Пре приватизације у "Интерлеминду" се производило око 7.500 тона пластифицираног лима а
након приватизације ни 50 одсто од те количине.
Власник фабрике Бугарин Владимир Захаријев био је власник још неколико фабрика у Србији
али је Агенција за приватизацију у већини њих раскинула уговоре због неиспуњених обавеза.
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ЧЕКА ПРЕСУДУ

Радник „Нисала“ кампује испред Апелационог суда у Нишу
АУТОР: Д. Миљковић
Драган Маринковић (40) протестује што још није добио пресуде Апелационог суда
у радним споровима против предузећа
НИШ - Бивши председник Самосталног синдиката „Нисала“ Драган Маринковић (40) у знак
протеста што још увек није добио пресуде Апелационог суда у радним споровима против
предузећа одлучио је да „кампује“ испред овог суда. Маринковић страхује да ће због
неажурности судова изгубити своје право да наплати прековремени рад и разлику у заради јер
је Привредни суд покренуо стечај „Нисала“, а у понедељак је истекао рок за пријаву
потраживања.
Маринковић појашњава да је Основни суд после четири године од подношења тужбе одлучио у
његову корист, али да те пресуде мора да потврди и Апелациони суд. По једној која се односи
на прековремени рад требало би да наплати 200.000, односно 428.000 динара по другој
пресуди за разлику у плати. Он је тада две и по године радио као неквалификовани радник
иако има завршену средњу школу.
- Још 19. марта писмено сам замолио суд да реагује и пресуди јер се бојим да због стечаја не
останем кратких рукава. Обећали су ми да ћу пресуде добити прошлог четвртка, међутим још
их нема. Приморан сам да на овај начин извршим притисак да суд брже ради. Пресуде су ми
хитно потребне како бих могао да поднесем одштетни захтев пре него што се усвоји програм
реструктурирања „Нисала“ у коме је покренут стечај одлуком Привредног суда - наводи
Маринковић. - Мој случај није усамљен, још тридесета колега чека на одлуке Апелационог
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суда. Реч је о пет милиона динара која би требало да уђу у стечајна потраживања. Ако
закаснимо, нећемо имати права да накнадно истичемо своја потраживања.
Маринковић је током дана добио незваничну потврду да је Апелациони суд решио његове
предмете. Оба су наводно у његову корист, али без званичног документа не може да било шта
предузме.
РАДНИ СПОРОВИ
ПОРТПАРОЛ Апелационог суда Снежана Милошевић каже да радне спорове решавају четири
већа са по троје судија. Тренутно је пред овим судом 689 предмета из области радних спорова.
- Сви се решавају по хитном поступку тако да су само четири старија од девет месеци - каже
судија Милошевић. Редослед за решавање је по датуму пријема у писарницу.
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Живот са 56.000 динара месечно
Аутор: Д. М.
Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 52.819 динара, од чега
је највећи удео издатака за храну
ПРОСЕЧНО српско домаћинство у прошлој години располагало је са 56.073 динара месечно, од
чега се највише трошило на храну. Домаћинства са градског подручја су у 2013. просечно
месечно располагала са 58.534 динара, а остала 52.062 динара, истичу у Републичком заводу за
статистику РЗС.
- Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 52.819 динара, од чега је највећи
удео издатака за храну и безалкохолна пића 41,4 одсто и становање, воду, електричну енергију,
гас и остала горива 16,1 одсто - указују у Заводу за статистику Србије.
Следе издаци за транспорт (7,8 одсто), одећу и обућу (4,9 одсто), алкохолна пића и дуван (4,5
одсто) и рекреацију и културу (4,5 одсто)...
Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износила су 55.351 динар и то
40,2 одсто за храну и безалкохолна пића и 16,7 одсто за становање, воду, ел. енергију, гас, а
домаћинстава са осталог подручја 48.693 динара - 44,3 одсто за храну и безалкохолна пића и
15,1 одсто за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива. Од укупно расположивих
средстава, према подацима РЗС, 95,4 одсто чине приходи у новцу.
- Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа 43,8
одсто, пензије чине 32,6 одсто, приходи од пољопривреде лова и риболова пет одсто и
натурална потрошња 4,6 одсто - кажу статистичари.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454168/Gube-sest-penzija-zbog-krstenice

ЗА НОВЕ ПЕНЗИОНЕРКЕ ВАЖНО И У КОМ МЕСЕЦУ СУ РОЂЕНЕ
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Губе шест пензија због крштенице
АУТОР: С. Лакић
Нешто више од пола милиона будућих пензионерки рођених у другој половини године остаће у
просеку без 145.000 динара пензије.
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Новим прописима који ће важити од 2015. Министарство финансија ће ставити руку у џеп
193.000 незапослених дама, 262.000 оних којима плата касни и бар 75.000 жена које раде на
црно.
Планираном одлуком да се старосна граница за пензију годишње подиже за шест месеци,
држава би могла да закине шест пензија за 530.000 жена. Ово под претпоставком да је
половина жена које немају редовну зараду рођена од јуна до децембра и да би свака требало да
прима просечну пензију од 210 евра.
Славица Панић из Ваљева се пензионисала пре три године, граница за пензионисање и тада се
померала по шест месеци годишње. Она је рођена у октобру 1950, а пензију је остварила са 59
година. Њена снаја је рођена исте године, али у фебруару, па је у пензију отишла са 58 година и
шест месеци.
- Тако сам због крштенице изгубила шест пензија - каже Славица и додаје да је тражила
тумачење Министарства рада и омбудсмана.
Повереник за заштиту равноправности Славици је потврдио да је дискриминација свако
неједнако поступање које се, између осталог, заснива и на старосном добу.
На пензије у Србији одлази готово трећина буџета, кажу за „Блиц“ у Министартсву финансија.
- Неопходна је реформа пензијског система. Старосни лимит за жене (60 година старости) је
међу најнижим, а разлика у условима за пензионисање мушкараца и жена међу највећим у
Европи (5 година). Као што је наведено у Фискалној стратегији 2014-16, размотриће се начини
и динамика за смањење и отклањање ових разлика - додају из Министарства.
Опције
У Министарству финансија планирају пооштравање лимита за пензионисање. По првој опцији,
жене ће радити до 63. уместо до 60. године, а старосна граница би се померала по шест месеци
годишње. По другој, мушкарци ће у пензију ићи са 66 уместо 65, а жене са 64 уместо са 60
година.
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Домаћинства у Србији са 56.073 динара месечно
АУТОР: БЕТА
Београд - Просечни месечни приход домаћинстава у Србији у 2013. години био је 56.073
динара, саопштио је Републички завод за статистику. Градска домаћинства су просечно
месечно располагала са 58.534 динара, а остала са 52.062 динара.
Од укупно расположивих средстава, 95,4 одсто су били приходи у новцу, а 4,6 одсто у натури. У
приходима домаћинстава са градског подручја 99,1 одсто чинили су приходи у новцу, а 0,9
одсто у натури, док је код домаћинстава са осталог подручја тај однос 88,6 одсто према 11,4
одсто. Највећи удео у укупним примањима домаћинстава чинили су приходи из редовног
радног односа (43,8 одсто), пензије (32,6 одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова
(пет одсто) и натурална потрошња (4,6 одсто).
Просечни месечни издаци за личну потрошњу домаћинстава износили су 52.819 динара, од
чега највише иде на храну и безалкохолне напитке (41,4 одсто), а затим на становање, воду,
струју, гас и остала горива (16,1 одсто). Следе издаци за транспорт (7,8 одсто), одећу и обућу (4,9
одсто), остале личне предмете и остале услуге (4,8 одсто), затим за алкохолна пића и дуван (4,5
одсто) и рекреацију и културу (4,5 одсто).
Републички завод за статистику објавио је и податке о трговинској размени са светом, према
којима је дефицит Србије у прва два месеца 2014. био је 595,6 милиона евра, што је за 24,2
одсто мање него у истом периоду претходне године. Како се наводи у саопштењу, укупна робна
размена Србије у јануару и фебруару ове године била је 3,8 милијарди евра, што је пораст од 6,9
одсто у односу на исти период претходне године. Истиче се да је покривеност увоза извозом у
прва два месеца била 73 одсто и већа је од покривености у истом периоду претходне године,
када је износила 63,9 одсто. Посматрано регионално, највеће учешће у извозу Србије имао је
Регион Војводине, са 32,9 одсто. Следи Регион Шумадије и западне Србије са 32 процента,
Београдски регион са 20,9 одсто и Регион јужне и источне Србије са 14,1 одсто. Највеће учешће
у увозу Србије имао је Београдски регион са 43,8 одсто, на другом месту је Регион Војводине са
учешћем од 30 одсто, затим следе Регион Шумадије и Западне Србије са 18,5 одсто и Регион
јужне и источне Србије са седам одсто.
Истовремено, промет роба у унутрашњој трговини у фебруару је био мањи за 0,8 одсто него у
јануару, мерено текућим и сталним ценама. У поређењу с фебруаром прошле године, промет
робе је био већи у текућим ценама за 2,1 одсто, а у сталним ценама за 0,2 одсто.
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НАША ПРИЧА - Око стотинак предузећа поднело план реорганизације, само банкама дугују
око милијарду евра

Предстечај потапа српску привреду
АУТОР: ИВАНА НИКОЛЕТИЋ - НАТАША ПАВЛОВИЋ
Београд - Иако процедура за увођење фирме у такозвани предстечајни поступак није нимало
једноставна, све више великих дужника спас је потражило управо у том моделу одлагања
обавеза. Права најезда захтева за отварање стечаја по унапред припремљеном плану
реорганизације (УППР) кренула је од средине прошле године, а у овом моменту пред
привредним судовима је више од сто предмета. Предстечај је већ покренут у 42 фирме, седам је
одбијено
док
су
преостала
54
захтева
још
на
разматрању.
Колики је укупан дуг фирми које траже одлагање, не може се проценити, али оне које још
чекају да суд одлучи хоће ли ући у реорганизацију само према банкама које су их блокирале
имају неизмирено око 43,6 милијарди динара. Стручњаци зато процењују да ће финансијски
сектор само од ове категорије дужника укупно потраживати најмање стотинак милијарди
динара или око милијарду евра. Томе би требало додати и неизмирене обавезе према Пореској
управи, која је најавила да ће ових дана објавити списак највећих дужника, док се дуговања
према добављачима тренутно не могу утврдити. Ипак, сигурно је да ће одлагање наплате због
реорганизације, за банке, државни буџет и остале повериоце бити и те како јак ударац који
прети да „потопи“ већи део српске економије. Не би требало сметнути с ума да на организовани
стечај као решење могу да помишљају само велики системи, моћни привредници који имају
разгранату мрежу пословања. Они имају и добар „преговарачки потенцијал“ којим могу да
убеде оне којима дугују да им је паметније да причекају на консолидацију компаније (уколико
је уопште могућа) него да рачунају како ће из банкрота било шта да извуку.
Колико је модел УППР-а игранка моћних, сведочи и списак фирми које су се нашле у овом
процесу. Међу њима је и доста звучних имена, али је и немали број власника које медији
понекад називају „контроверзним бизнисменима“. Највише захтева за увођење предстечајног
поступка поднето је Привредном суду у Београду - чак 32, од чега је у 20 предмета одобрен
план реорганизације, док се код њих 12 чекају рочишта. За сада нико није одбијен. Међу
захтевима су Лука Београд, затим Интеркомерц, Беохемија и Унифарм са повезаним фирмама,
те Ветеринарски завод, Имес, ИТМ група, Бомекс, Гемакс, Аспром, Царичин град ...
На територији Војводине 34 фирме су поднеле планове реорганизације, три су добиле
одобрење, три су одбијене, а 28 их је у разматрању. Највећи дужник међу њима је у збиру,
неколико предузећа Душана Боровице, која су захтеве предала, зависно од седишта, у три
привредна суда, а дуг само према банкама које су ставиле блокаду премашио је пет милијарди
динара.
По броју поднетих захтева истичу се већи градови - Краљево са 10 захтева од којих је пет
одобрено, а два одбијена, потом Зрењанин, где је од девет захтева један прихваћен, а остали се
разматрају, Нови Сад са осам фирми, Ниш и Пожаревац са по седам.
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Милан Кнежевић, председник Коморе малих и средњих предузећа, сматра да је систем унапред
припремљеног плана реорганизације злоупотребљен, и да не постоје значајнији привредни
токови који неће бити погођени његовом применом.
- Тај концепт представља утицај политике на дистрибуцију новца, где су кредити додељивани
на позив. Право је чудо, рецимо, Шабац, на чијој је територији одобрен највећи број кредита.
Када су пресахле илузије да се новим задуживањем може раздуживати, кренуло се у нови
принцип, политику УППР-а. Бивши министар привреде Радуловић сматрао је да је поравнање
на тај начин немогуће и нови закон је требало да укине ту праксу. Највећи дужници, који су
истовремено и највећи привредници и даље су привилеговани. Верујем да се кроз тај модел
врши притисак на повериоце да прихвате одлагање наплате, а и на привреду, да се одложи
пристизање обавеза на 10 година. Нажалост, то је нови пут у ликвидацију и агонију, пуко
куповање времена, јер ниједна од тих фирми неће опстати - тврди Кнежевић.
Да пут до „контролисаног стечаја“, како се овај модел понекад назива, није ни лак ни брз,
потврђује Данасу и Снежана Обрадовић, секретарка Привредног суда у Новом Саду. Она
подсећа да се „реорганизација спроводи уколико се тиме обезбеђује повољније намирење
поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско оправдани услови за
наставак дужниковог пословања“, наглашава она и објашњава да се у УППР-у ради када се
план реорганизације подноси истовремено са предлогом за покретање стечајног поступка.
Пре подношења плана стечајни дужник мора да прибави потписане изјаве већинских
поверилаца да су сагласни са садржином и спремни за његово усвајање. То би требало да значи
да ће и када дође до гласања, поднети план бити усвојен, при чему ће онда суд отворити
стечајни поступак у складу са УППР-ом, а истим решењем се и обуставља стечајни поступак.
- Међутим, у пракси то не иде увек тако глатко. Стечајни дужник понекад подноси план и без
већинске сагласности поверилаца, а неретко постоје и други формално-правни недостаци чије
отклањање ће судија тражити. Имајући у виду да судија не може поуздано знати тачност тих
података, именује се привремени стечајни управник. Он увидом у пословну документацију
утврђује да ли су тачни подаци, пре свега о имовини, обавезама по основу зарада, и висини
обавеза према повериоцима. За време трајања поступка, суд одређује и мере обезбеђења попут
забране располагања имовином тј. новчаним средствима, без сагласности привременог
стечајног управника, односно, стечајног судије - истиче Обрадовићева.
Она каже да та фаза траје око две до три недеље, након чега се заказује рочиште за разматрање
и гласање о плану реорганизације. Овај рок је најчешће два месеца, а заказано рочиште треба
да буде оглашено у службеном гласнику и три високотиражна листа у Србији, ради
обавештавања поверилаца. Уколико повериоци имају примедбе, могу да реагују у року од 15
дана након објављивања решења о заказаном рочишту. У пракси, наглашава наша
саговорница, није могуће увек довршити поступак усвајања Плана на поменутом рочишту јер
стечајни дужник тражи пролонгирање рока ради договора са повериоцима уколико су имали
примедбе.
Дуга процедура
Оптимални рок за усвајање УППР-а је око три месеца. Чак и након усвајања плана постоји
могућност да се повериоци жале на решење о његовом потврђивању, па се обустава стечајног
поступка одлаже за још неколико месеци. Због великог броја поверилаца, и само достављање
траје доста дуго, и више месеци, док сви не приме решења о потврђивању плана, како би оно
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постало правоснажно. Након обуставе читавог поступка, стечајни дужник наставља пословање,
при чему обавезе према повериоцима мора испуњавати у складу са планом, каже за Данас
Снежана Обрадовић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rast-industrije-12-posto

Раст индустрије 1,2 посто
Индустријска производња у Србији у фебруару 2014. већа је 1,1 посто у односу на
исти месец прошле године, а у односу на просек 2013. мања је 11,2 одсто, саопштио
је Републички завод за статистику.
Индустријска производња у периоду јануар–фебруар 2014. године, у поређењу с истим
периодом 2013. већа је 1,2 посто.
У фебруару 2014. године, у односу на исти месец 2013, сектор снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација бележи раст од два посто, сектор прерађивачке
индустрије раст од 1,1 посто, док сектор рударства бележи пад од 0,4 одсто.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама у фебруару 2014. године, у односу
на исти месец претходне године, показују да је дошло до раста у производњи интермедијарних
производа, осим енергије, од 3,2 посто, трајних производа за широку потрошњу од 3,2 посто,
енергије од један проценат и капиталних производа од један посто, док је пад забележен у
производњи нетрајних производа за широку потрошњу – 0,9 одсто.
Обим индустријске производње у фебруару 2014. године, у односу на фебруар 2013, бележи
раст у 16 области а пад у 13.
Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2014. у односу на исти месец 2013.
године имале су области производње основних метала, производње моторних возила и
приколица, прехрамбених производа, електричне опреме и електричне енергије.
Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2014, у односу на јануар 2014,
показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,2 одсто а за
прерађивачку индустрију од 2,8 одсто.
Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2014. у односу на просек 2013, за
индустрију показује да је остварен пад од 2,3 одсто, а за прерађивачку индустрију од 2,9
процената, наведено је у саопштењу.
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