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Орбовић: Синдикат поздравља Вучићеве
намере
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић оценио је да
је најава лидера напредњака Алекдандра Вучића о растерећивању јавног и јачању
приватног сектора позитивна, али да није јасно како ће то бити реализовано.
Решење које кандидат за премијера нуди растерећивањем јавних предузећа и отварањем нових
радних места у приватном сектору врло је позитивно и представља суштину онога што би
требало да се дешава, рекао је Орбовић.
"Нејасно је ко ће и како у приватном сектору отварати та радна места, који су то послови на
којима ће се радити и на који начин и којом брзином ће се то дешавати", рекао је Орбовић
агенцији Бета.
Савез самосталних синдиката Србије, како је рекао Орбовић, сматра да је неопходно покренути
привреду како би се омогућило развијање малих и средњих предузећа.
"Ми као синдикат сматрамо да би покретање предузећа у реструктуирању могло да буде
замајац за отварање нових радних места, нових послова, када је о малим и средњим
предузећима реч. То би могло да доведе до запошљавања, односно преласка радника из јавних
предузећа у приватни сектор", рекао је Орбовић.
Савез самосталних синдиката Србије верује, како је рекао Орбовић, да је пут који је Александар
Вучић најавио добар, али да је неопходно знати којом ће се брзином и којим средствима тај пут
остваривати.
Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић најавио је у суботу, 5. априла,
да ће политика нове владе бити усмерена на "агресивно запошљавање и драматичне уштеде на
трошковној страни буџета", односно на јачање приватног сектора и "пребавицање запослених у
тај сектор".
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СССС Вучићу: Ко ће запошљавати?
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Најава лидера СНС Александра Вучића о растерећивању јавног и јачању
приватног сектора је позитивна али није јасно како ће то спровести, каже Љубисав
Орбовић.
"Решење које кандидат за премијера нуди растерећивањем јавних предузећа и отварањем
нових радних места у приватном сектору врло је позитивно и представља суштину онога што
би требало да се дешава", изјавио је председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС)
Љубисав Орбовић.
Нејасно је, како додаје, ко ће и како у приватном сектору отварати та радна места, који су то
послови на којима ће се радити и на који начин и којом брзином ће се то дешавати.
Савез самосталних синдиката Србије, како је рекао Орбовић, сматра да је неопходно покренути
привреду како би се омогућило развијање малих и средњих предузећа.
"Ми као синдикат сматрамо да би покретање предузећа у реструктуирању могло да буде
замајац за отварање нових радних места, нових послова, када је о малим и средњим
предузећима реч. То би могло да доведе до запошљавања, односно преласка радника из јавних
предузећа у приватни сектор", рекао је Орбовић.
Савез самосталних синдиката Србије верује, како је рекао Орбовић, да је пут који је Александар
Вучић најавио добар, али да је неопходно знати којом ће се брзином и којим средствима тај пут
остваривати.
Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић најавио је у суботу, 5. априла,
да ће политика нове владе бити усмерена на "агресивно запошљавање и драматичне уштеде на
трошковној страни буџета", односно на јачање приватног сектора и "пребавицање запослених у
тај сектор".
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Најаве позитивне, али...
Бета
БЕОГРАД, 8. априла 2014. (Бета) - Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС)
Љубисав Орбовић оценио је у понедељак да је најава лидера напредњака Алекдандра Вучића о
растерећивању јавног и јачању приватног сектора позитивна, али да није јасно како ће то бити
реализовано.
"Решење које кандидат за премијера нуди растерећивањем јавних предузећа и отварањем
нових радних места у приватном сектору врло је позитивно и представља суштину онога што
би требало да се дешава. Нејасно је ко ће и како у приватном сектору отварати та радна места,
који су то послови на којима ће се радити и на који начин и којом брзином ће се то дешавати",
рекао је Орбовић агенцији Бета.
Савез самосталних синдиката Србије, како је рекао Орбовић, сматра да је неопходно покренути
привреду како би се омогућило развијање малих и средњих предузећа.
"Ми као синдикат сматрамо да би покретање предузећа у реструктуирању могло да буде
замајац за отварање нових радних места, нових послова, када је о малим и средњим
предузећима реч. То би могло да доведе до запошљавања, односно преласка радника из јавних
предузећа у приватни сектор", рекао је Орбовић.
Савез самосталних синдиката Србије верује, како је рекао Орбовић, да је пут који је Александар
Вучић најавио добар, али да је неопходно знати којом ће се брзином и којим средствима тај пут
остваривати.
(Бета, 07.04.2014)
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Немачке компаније отвориле 25.000 радних
места
Тањуг
Немачке компаније су у последњих 14 година отвориле 25.000 радних места у
Србији и инвестирале преко 1,7 милијарди евра изјавила је данас саветница
одељења за економију и трговину Амбасаде Немачке, Габријела Бенеман
Немачке компаније су у последњих 14 година отвориле 25.000 радних места у Србији и
инвестирале преко 1,7 милијарди евра изјавила је данас саветница одељења за економију и
трговину Амбасаде Немачке, Габријела Бенеман.
Отварајући складиште Хенкела у Крушевца, она је истакла да је та немачка компанија једна од
370 које послују у Србији и да представља пример добре економске сарадње између Србије и
Немачке.
Бенаман је овом приликом објавила охрабрујцухе резулате анкете која је недавно спроведена
међу немачким фирмама.
"Од немачких фирми које послују у Србији, 92 одсто њих је рекло да би поново инвестирало",
навела је Бенаман, истичући да те компаније веома цене висококвалификовану домаћу радну
снагу.
Србију чини занимљивом и веома повољан географски положај, казала је и додала да је веома
важан напредак који је Србија учинила у погледу унапређења инвестиционе климе тај што је
започела процес придруживања Европској унији.
"Сигурна сам да ће и Хенкел имати користи од тог процеса", рекла је Бенеман и оценила да је
та немачка компанија, која у Србији послује од 2002. године, направила велики напредак што
показује и отварање новог складишта вредности четири милиона евра.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:486344-Penzioni-fond-stupa-u-strajk

Пензиони фонд ступа у штрајк
Ј. Ж. С.
Запослени у ПИО фонду су незадовољни због смањења зарада за трећину. Траже
да се не дирају њихова примања пре почетка примене Закона о платним
разредима у јавном сектору
5

ЗАПОСЛЕНИ у ПИО фонду ступиће у уторак у штрајк, а како кажу у синдикату, највероватније
неће бити испоштован ни минимум процеса рада. Представници синдиката ПИО покушали су
у понедељак да разговарају са надлежним у Министарставу финансија и Министарству рада,
али иако је раније био најављен састанак, нико није желео да их прими.
Према речима Љиљане Кремић, председнице синдиката, радници ће обуставити рад јер нису
задовољни препорукама Државне ревизорске институције, која се примењује од 21. марта и
предвиђа смањење зарада запослених у том фонду за трећину.
- Очекивали смо да можемо решити проблем разговором, али нико од надлежних се није
удостојио у понедељак да чује наше захтеве - каже Кремић. - Уколико наши захтеви не буду
испоштовани у року од три дана од почетка штрајка, ступићемо у генерални штрајк, а
организоваћемо и протест наших радника из целе Србије. Тражимо да се не дира у наша
примања пре почетка примене Закона о платним разредима у јавном сектору и измене Уредбе
за очување постојећих плата.
Руководство Фонда, како нам је у понедељак речено, потпуно разуме мотиве запослених, али не
оправдава обуставу рада као начин синдикалне борбе.
Руководство Фонда тврди да минимум процеса рада мора бити испоштован.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/455813/Kako-zive-prosecni-Srbi-i-Srpkinje-Sekiraju-se-i-sanjaju-o-boljem-zivotu

Како живе просечни Срби и Српкиње:
Секирају се и сањају о бољем животу
Екипа "Блица"
Србија је, у просеку, жена средњих година, запослена у јавном предузећу, средње образована,
живи у граду, удата је и мајка. Зарађује максимално 40.000 динара, секира се, као и остали
просечни грађани, и сања о бољем животу. “Блиц” је покушао да статистичким профилима
просечних категорија становништва да људски лик.
Просечни становник Србије
42 године, зарађује 50.820, због деце штеди на себи
Вања Николић (42), Београд
Шалтерска службеница у пошти. Живи у Београду, удата је и има двоје деце. Највећа јој је
брига како да прегура месец до краја. Она и супруг имају просечне плате. Летовања и зимовања
за њих су луксуз који би можда могли да приуште тек ако измире дугове за комуналије. Да би
деци обезбедили све што је потребно, највише штеде на себи. М. Л.
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Просечна млада особа
24 године, живи с родитељима или је они помажу
Моника Кутри (24), Панчево
Апсолвент Факултета политичких наука. Живи са мајком и
братом, а финансирају је родитељи.
- Волела бих да останем у овој држави, али уколико
останем незапослена, онда би било боље да се скућим у
некој уређенијој земљи - закључује Моника. М. Л.

Просечан запослени
Завршио средњу школу, има државни посао
Саша Алабић (47), Крагујевац
Радник крагујевачке “Заставе камиони” још од 1987. Ожењен, супруга ради у школи, имају два
сина, Луку (16) и Лазара (9). Плата му је 41.000 динара. - Све што зарадимо трошимо на децу.
Нама мало остаје. Живимо у стану који сам наследио - прича Саша. Н. Р.
Просечан пољопривредник
60 година, обрађује три хектара, има породицу
Рајко Глигорић (60), Футог
Типичан је војвођански. Од ране зоре па до вечерњих сати
је на њиви. Обрађује пет хектара ораница под купусом,
кромпиром и кукурузом. Прошле године је био у губитку
3.000 евра.
- Зараде нема јер немају људи пара да купе производе каже Рајко. С. С.

Просечни пензионер
75 година, живи у граду, прима око 200 евра
Анђелија Бојанић (81), Београд
Има две ћерке, петоро унучади и три праунучета. Жали се на малу пензију, од 28.000 динара.
- Ми пензионери требало би сад да можемо да одемо у бању, на море, да имамо за лек - каже
Анђелија. С. П.
Просечан незапослени
Живи у граду, 7 година чека посао
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Енвер Хаџић (38), Н. Пазар
Годинама чека на посао физиотерапеута, један је од 19.826
незапослених у Новом Пазару. Затекли смо га на бироу.
- Странке ме не занимају, и то је један од главних разлога
што сам још на евиденцији НСЗ - љут је Енвер. А. Б.

Просечан радник на црно
Већином жене, зарађују између 200 и 300 евра
Б. М. (38), Краљево
Самохрана мајка Б. М. у тражењу посла није имала много избора. С дететом, пошто је остала
без посла продавачице, морала је да се запосли као конобарица на црно.
- Радим за 20.000 динара месечно плус која хиљада бакшиша. Немам ни стаж ни здравствено
осигурање - прича Б. М. Н. Б.
Просечни житељ Западне Србије
Старост 42 године, ради код приватника. Има
породицу, жену и децу
Иван Глишовић (41), Чачак
Угоститељ, власник познатог кафеа, живи са супругом и
троје деце у кући коју је наследио од деде.
"Без помоћи родитеља веома тешко бисмо измиривали све
месечне обавезе".В. Н.

Просечни житељ Јужне Србије
Старост 43 године, ради у јавном предузећу. Има породицу и стари ауто
Душан Грујић (41), Ниш
Грађевински техничар већ 17 година је чувар у „Водоводу“. Има синове Новака (6) и Филипа
(4), а са платом од 35.000 динара једино што може да им пружи је добра исхрана.
"Немам времена за додатни посао, али сам одлучио да засадим нешто мало у башти, да бар не
морам да купујем поврће".И.А.
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Просечни Београђанин
Старост 43 године, у браку, има бар једно дете, вози
ауто стар око 15 година
Ратко Лакетић (44)
Живи у свом стану са супругом Лидијом и ћеркама
Анђелом (19) и Христином (15). Возач је ГСП, прима око
50.000 динара, уз супругину плату редовно измирује
рачуне.
"Кад год можемо ћерке награђујемо за успех у школи.
Анђели смо купили мобилни за први положени испит на
факултету" . М.Б.

Просечни Војвођанин
Старост 42 године, средња стручна спрема, има породицу
Марија Тодоровић (40), Нови Сад
Запослена, удата и има једно дете. У кући економише, купује на попустима. Труди се
максимално да искористи сваки динар који се слије у кућни буџет.
"Надам се, као и сви, бољем животу. Велика ми је жеља да једног дана купим викендицу, онако
како су то могли наши родитељи". С. С.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/455905/Petrovic-Reforma-penzionog-sistema-na-prvom-mestu

Петровић: Реформа пензионог система на
првом месту
Тањуг
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је данас да би на првом месту у
предстојећим реформама у Србији требало да буде реформа пензионог система, али да се о
томе тренутно мало говори.
Петровић је на скупу "Србија и Велика Британија - продубљивање привредне сарадње" рекао да
је пензиона реформа хитна, јер се највећи издаци праве управо у том сегменту и додао да је
услов за одржив пензијски систем да се граница за одлазак у пензију за жене помери са 60 на
63 године, а можда и изједначи са границом за одлазак у пензију за мушкарце, која је 65
година.
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У Србији је, како је указао, посебно изражен проблем превременог пензионисања, јер 70 одсто
мушкараца одлази у пензију пре достизања прописане старосне доби, док је код жена тај
проценат 50 одсто.
Петровић је навео да је поред те реформе неопходно решити и проблем јавних предузећа, која
су се, додаје, показала "као велики фисклани проблем" који утиче на повећнаје јавног дуга.
Он је прецизирао да су велики губици јавних предузећа један од кључних разлога због кога би
дефицит у овој години могао да достигне осам одсто БДП.
"Тај дефицит би био највећи у Европи, а потекао би управо из губитака јавних предузећа",
рекао је Петровић.
Председник Фискалног савета је нагласио и да би за Србију у овом тренутку било најбитније
склапање споразума са ММФ-ом. који би гарантовао да ће се фискална консолидација
спроводити према плану.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/455849/Kupovna-moc-u-februaru-znatno-porasla

Куповна моћ у фебруару знатно порасла
Тањуг
Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и просечне, односно минималне
потрошачке корпе у фебруару, била је знатно већа, него у јануару, захваљујући, пре свега,
повећању просечне месечне нето зараде, показује анализа Министарства трговине.
Просечна потрошачка корпа у фебруару је износила 65.718,72 динара и за њено покриће било
је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће минималне, која је износила 34.090 динара,
било је довољно 0,77 просечне зараде од 44.057 динара.
Просечна корпа била је већа 0,01 одсто или 0,78 динара него јануарска, док је минимална била
мања 0,25 одсто или 87,96 динара. Просечна зарада, исплаћена у фебруару, од 44.057 динара,
номинално је била већа 16 одсто, а реално 15,9 одсто.
Потрошачке цене производа и услуга у фебруару у просеку су веће 0,1 одсто.
Годишњи раст потрошачких цена био је 2,6 одсто, док су у односу на децембар, повећане за 1,5.
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У односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама: рекреација и култура 0,9 одсто,
алкохолна пића и дуван 0,5, храна и безалкохолна пића и ресторани и хотели- за по 0,3 одсто,
здравство и транспорт за по 0,2, стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и
образовање за по 0,1 одсто.
Пад цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,8 одсто, комуникације 0,4 и намештај,
покућство и текуће одржавање стана 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се
битније мењале.
Натпросечна нето зарада у фебруару је забележена у у Београду (54.311 динара), Панчеву
(49.788), Новом Саду (49.165) и Крагујевцу (44.802 ).
Зарада је испрод проска Републике, била у у Ужицу (42.973 динара), Суботици (41.945,
Зрењанину (41.562), Зајечару (41.119 , Сремској Митровици (40.104), Нишу (39.789), Шапцу
(39.750, Ваљеву (37.795 , Краљеву (37.740), Смедереву (36.405) и Лесковцу (34.251).
Куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Панчево, Нови Сад и Крагујевац. У
свим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила
минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kupovna-moc-u-februaru-znatno-porasla.sr.html

Куповна моћ у фебруару знатно порасла
БЕОГРАД –Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и просечне, односно
минималне потрошачке корпе у фебруару, била је знатно већа, него у јануару, захваљујући, пре
свега, повећању просечне месечне нето зараде, показује анализа Министарства трговине.
Просечна потрошачка корпа у фебруару је износила 65.718,72 динара и за њено покриће било
је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће минималне, која је износила 34.090 динара,
било је довољно 0,77 просечне зараде од 44.057 динара.
Просечна корпа била је већа 0,01 одсто или 0,78 динара него јануарска, док је минимална била
мања 0,25 одсто или 87,96 динара. Просечна зарада, исплаћена у фебруару, од 44.057 динара,
номинално је била већа 16 одсто, а реално 15,9 одсто.
Потрошачке цене производа и услуга у фебруару у просеку су веће 0,1 одсто. Годишњи раст
потрошачких цена био је 2,6 одсто, док су у односу на децембар, повећане за 1,5.
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У односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама: рекреација и култура 0,9 одсто,
алкохолна пића и дуван 0,5, храна и безалкохолна пића и ресторани и хотели- за по 0,3 одсто,
здравство и транспорт за по 0,2, стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и
образовање за по 0,1 одсто.
Пад цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,8 одсто, комуникације 0,4 и намештај,
покућство и текуће одржавање стана 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се
битније мењале.
Натпросечна нето зарада у фебруару је забележена у у Београду (54.311 динара), Панчеву
(49.788), Новом Саду (49.165) и Крагујевцу (44.802 ).
Зарада је испрод проска Републике, била у у Ужицу (42.973 динара), Суботици (41.945,
Зрењанину (41.562), Зајечару (41.119 , Сремској Митровици (40.104), Нишу (39.789), Шапцу
(39.750, Ваљеву (37.795 , Краљеву (37.740), Смедереву (36.405) и Лесковцу (34.251).
Куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Панчево, Нови Сад и Крагујевац. У
свим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила
минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне.
Танјуг

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dirigovani_stecaj_traze_34_firme.4.html?news_id=279439

Пред покрајинским судовима трећина укупно поднетих захтева за усвајање унапред
припремљеног плана реорганизације

Дириговани стечај траже 34 фирме
АУТОР: ИВАНА НИКОЛЕТИЋ
Београд - Иако су привредним судовима на територији Војводине поднета чак 34 захтева за
усвајање унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), што је трећина од укупног
броја на нивоу Републике, за сада је процедура окончана одобравањем за свега три предузећа
која су потом ушла у такозвани дириговани стечај, док су три предмета одбијена. Преосталих
28 фирми које чекају на одлуку суда укупно дугују само банкама 14,5 милијарди динара од чега
се готово половина, или 6,6 милијарди односи на шест предузећа Душана Боровице.
Дуг те категорије предузећа према Пореској управи биће познат у наредних неколико дана, док
износ који потражују остали повериоци, од јавних предузећа, институција до приватних
добављача, у великом броју случајева вишеструко премашује вредност фирме која је запала у
тешкоће.
- Статистика у Србији говори да једно средње или велико предузеће које се нађе у стечају за
собом повуче још између 10 и 15 мањих. Проблем је у томе што облици стечаја који код нас
постоје, као и УППР, подразумевају да повериоци практично не могу да наплате своја
потраживања, због чега је пропало на стотине посебно мањих фирми. Реч је о предузећима која
су везала своје ресурсе за те системе и више нису могле да се извуку. Месецима су радили за
некога, нису имали приходе, затим су се задуживали да покрију редовне дажбине, а на крају би
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се испоставило да нису ни добили тај новац који су поштено зарадили - објашњава Драгољуб
Рајић, директор Уније послодаваца Србије.
Он додаје да би приоритет морала да буде измена закона о планирању и изградњи и о стечају,
јер први омогућава системску корупцију, а други фаворизује једне привредне субјекте на рачун
других, уз могућност политичке манипулације. Тиме је створена огромна несигурност у
пословању, јер фирме не могу да заштите своја улагања, имовину и посао. „Код нас владају
двоструки аршини: док једнима држава немилосрдно тражи измирење обавеза које пристижу
сваког месеца, другима који имају велике дугове законом омогући да их не плати“, каже Рајић.
Истина је, такође, да не може било која фирма да рачуна на усвајање УППР-а, јер је потребно
да о томе постигне сагласност са бројним повериоцима међу којима је кључна и улога државе.
То значи да је у неку руку реч о повлашћеним привредницима, онима који рачунају да ће због
њиховог предлога за „извлачење из буле“, на наплату обично милионских потраживања
пристати да чекају порезници, јавне службе, банке, други добављачи и радници. Међутим, оно
што брине јесте сам списак фирми које су предале захтеве, јер осим већ познатих бизнисмена
које често називамо и тајкунима, ту се налази читава плејада „контроверзних привредника“
који су последњих година разним аферама пунили странице штампе.
Тако се пред судовима у Покрајини налази и шест фирми из система Дунав групе, коју осим
матичне чине још и Дунав група агрегати, затим Сремпут, Боровица Транспорт и Боровица
транспорт пут, регистроване у Руми, и Војводинапут из Зрењанина. Та предузећа и њихов већ
помињани власник Боровица у жижу јавности доспели су у октобру 2012. због корупционашке
афере са општинским властима у Новој Црњи, потом се јавља и у истрагама око малверзација у
Развојној банци Војводине, а у мају прошле године је ухапшен по захтеву Тужилаштва за
организовани криминал. Поступак који се у том предмету води против Боровице обухвата 28
кредита и 16 спорних банкарских гаранција, у укупном износу од 2,7 милијарди динара, које је
РБВ одобрила његовом пословном систему. Иначе, пре тих хапшења, Боровица је важио за
угледног привредника који је учествовао у бројним приватизацијама пре свега путарских
фирми, али и који је од локалних и републичких власти добијао значајне послове.
Један од такође познатих бизнисмена, Пеђа Малишановић, власник Азохема и суботичке
азотаре, поднео је захтев за УППР, а тренутно је у блокади због дуговања банкама у износу од
1,3 милијарде динара. Малишановић је, поред те две фирме, купио и суботички Агрокомбинат,
пољопривредно добро Ђурђин и комбинате Граничар у Гакову и „Малу Босну“, због које му је,
после раскида уговора о приватизацији, уследила кривична пријава јер је кредит подигнут код
Агробанке обезбедио хипотеком на имовину купљеног комбината. Ухапшен је 2012. године
заједно са директором суботичке филијале Агробанке Јожефом Касом.
И партијски кадрови на списку
Интересантно је да је захтев за усвајање унапред припремљеног плана реорганизације поднео и
власник фирме Генерал ауто из Новог Сада Здравко Јелушић. Он је, иначе, и потпредседник
Привредне коморе Србије, некадашњи председник покрајинског одбора и члан Главног одбора
СДПД Расима Љајића, а сада је прешао у СНС.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/socijalnoekonomski_savet_u_maju_o_reformama.4.html?news_id=279434

Социјално-економски
реформама

савет

у

мају

о

АУТОР: БЕТА
Београд - Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ Бранислав Чанак изјавио
је да би прва седница Социјално-економског савета, на којој би се разматрали проблеми
синдиката, послодаваца и државе, могла бити одржана у првој недељи маја, одмах након
формирања нове владе. Чанак је након седнице СЕС-а која је јуче одржана у Влади Србије,
казао да ће у мају бити вероватно одржане и две седнице тог трипартитног тела, на којима би
требало да се разговара о најављеним реформама, али и изменама кључних економских
закона.
Он је казао да је јучерашњи састанак Савета био посвећен примопредаји дужности
председавајућег са владе на синдикате. У наредних годину дана тим телом председаваће
Бранислав Чанак, а нови представници државе биће изабрани након формирања владе. Чанак
је навео да се на седници Савета расправљало и о текућим пословима, као што је припрема за
учешће представника Србије на седници Међународне организације рада у Женеви.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић казао је да је та асоцијација већ
предложили теме за прве састанке Савета у мају, а поред осталог тражиће од Владе Србије да
локалним самоуправама предложи да не повећавају порез на имовину и до 10 пута, како је
раније најављено. Атанацковић је рекао да би наредног месеца Савет требало да разматра и
најављене измене Закона о раду.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/petrovic_potrebno_resiti_problem_javnih_preduzeca.4.html?news_id=27943
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Петровић: Потребно решити проблем јавних
предузећа
АУТОР: БЕТА
Београд - Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић оценио је да би због дугова
које праве јавна предузећа, консолидовани дефицит Србије у овој години могао да достигне
осам одсто бруто домаћег производа.
- То је неиздрживо. Био би то највећи дефицит у Европи и немогуће га је смањити ако се не
почне са решавањем проблема јавних предузећа - рекао је он на конференцији о привредној
сарадњи Србије и Велике Британије.
Према речима Петровића, решавање проблема јавних предузећа која не могу да плаћају своје
обавезе треба хитно покренути, јер је то неопходан услов за фискалну консолидацију. „Ако се
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не реши проблем који праве јавна предузећа, никаква штедња у буџету није довољна“, истакао
је председник Фискалног савета Србије.
Петровић је додао да је реформа јавног сектора један од стубова привредног раста који се, како
је истакао, мора заснивати на инвестицијама и извозу, уз смањивање потрошње. По његовим
речима, Влада Србије мора реформисати пензијски систем и смањити издатке за те намене, јер
садашњи пензијски систем прави највећи део дефицита у буџету Србије. „Услов за одржив
пензијски систем је подизање границе за одлазак жена у пензију са 60 на 63 године, а можда и
изједначавање са оним за мушкарце, од 65 година“, рекао је Петровић.
Отправник послова Амбасаде Велике Британије у Србији Дејвид Мекфарлан је оценио да ће за
Србију ова година бити веома тешка, не само због економских мера које би нова влада Србије
требало да предузме, већ и због спорог опоравка економије у ЕУ. Он је рекао да се нада да ће
нова влада бити у стању да се у наредних неколико месеци бави законодавним проблемима,
попут новог закона о планирању и изградњи, новог закона о раду и новог закона о стечају.
Привредну сарадњу Србије и Велике Британије Мекфарлан је оценио као добру, али је истакао
да има доста простора за већу трговинску размену и као пример навео велики број британских
компанија које инвестирају у Србији.
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да ће НБС „врло активно“
подржати мере нове владе Србије. „Ја ћу свесрдно с тимом који имам у НБС радо да помогнем
мерама које је предложио мандатар у најави, господин Александар Вучић“, казала је
Табаковићева.
Она је рекла да је један од основних задатака будуће владе да „отвори врата Србије према
свету“, према онима који могу да промовишу привреду Србије и као пример навела Велику
Британију. Рекла је да ће НБС предано радити на макроекономској стабилности и неће
дозволити злоупотребе монетарне политике.
„У сарадњи пре свега с Владом Србије, чији је први задатак фискална консолидација, НБС
може да уради много и урадиће, макар онолико колико је урадила до сада. Наши резултати на
пољу инфлације су завидни - то може да делује нескромно, али је то чињеница. Да поновим ону
стару реченицу: Ниска, али не негативна инфлација није све, али, ако имате инфлацију, све
остало је ништа“, рекла је гувернерка и додала да НБС ове године очекује директне инвестиције
у Србији од око милијарду евра што је „изузетно конзервативна“ процена јер постоје назнаке да
ће оне бити и веће од тога.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavak_sudjenja_za_azotaru.4.html?news_id=279431

Наставак суђења за Азотару
АУТОР: Ј. Л.
Београд - У наставку суђења за незакониту препродају минералног ђубрива одбрану је пред
Специјалним судом почео да износи Радосав Вујачић, бивши председник Управног одбора
панчевачке Азотаре. Након њега, одбрану треба да изнесе заменик директора овог предузећа
Михајло Грујић.
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Адвокати очекују, с обзиром да је у овом процесу 41 окривљени, да изношење одбране потраје
до септембра. Досад је у слободном излагању одбрану изнео првооптужени бивши министар
пољопривреде Саша Драгин. У овој серији главних претреса пред судом се први пут појавила
окривљена Емина Чобански из привредног друштва „Сунце“, која се брани са слободе.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/iz-drzave-kod-privatnika-moze-30000-radnika

Из државе код приватника може 30.000
радника
Уколико влада заиста мисли да оштро среже јавни сектор, као што је најавио
Александар Вучић, могло би се, уз добро осмишљен програм, 30.000 радника
годишње пребацити из државних у приватне фирме, каже за “Дневник” директор
Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић.
По његовим речима, нова влада морала би, ако заиста жели да реши проблем енормног броја
запослених у државном сектору, морала да распише јавни конкурс за кључна места у државним
предузећима, на који би могли да се јаве наши стручњаци који раде у инострнству.
– Нашим људима који су у свету постигли успех на сличним радним местима требало би, уз
одговарајуће плате, омогућити да се врате у Србију и дати им одрешене руке како би могли да
раде квалитетно. Али, само под условом да и такво запошљавање не буде страначко –
наглашава Рајић, уз оцену да ће кресање јавног сектора бити заправо највећи испит за нову
владу Србије, на којем ће пасти ако то поново буде само подела кадрова, без дубинских резова.
Јавним предузећима треба професионално менаyерско управљање, не из странке, наглашава
он.
На питање колико је у овом моменту реално да се вишак запослених из јавног сектора
пребацује у приватни и колико би их се сада могло запослити код приватника, Рајић вели да
потенцијала у реалном сектору има, али да се ништа не може прецизирати док се такав
програм не донесе.
– Радно место у јавном сектору у Србији кошта око 9.000 евра, што укључује све трошкове
његовог одржавања, а тај би се новац одвајао у фонд из којег би се расписивали програми за
приватне фирме. Оне би сигурно запослиле вишкове, под условом да добију тих 9.000 евра по
раднику, као кредит са један одсто камате – објашњава Рајић, наводећи да је од око стотину
хиљада привредних друштва и предузетника у Србији око 28.000 квалитетних, али да многе од
тих здравих фирми немају знатну имовину и средства за гаранције да би подигле кредите. Наш
саговорник напомиње да је у Србији чак 45 одсто запослених на државним јаслама, док их је у
источноевропским земљама 18 процената, а у ЕУ око 12 одсто. Реалан број запослених у јавном
сектору код нас би био око 350.000, вели он. Поменимо, према подацима Министарства
финансија, овај сектор има 781.000 од укупно 1,7 милион запослених.
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Међутим, да би приватни сектор могао да запосли вишак радника из јавног, неопходно је, пре
свега, урадити две кључне ствари – смањити бирократију и намете, напомињу у Унији
послодаваца Војводине.
– То су, заправо, две главне полуге које ће нама у реалном сектору омогућити да отварамо
радна места. Кад нам се та омча скине с врата и када повећамо промет, наравно да ћемо имати
потребу за радном снагом – каже за “Дневник” председник Уније послодаваца Војводине
Станко Крстин. – Ако ће држава давати субвенције да би се запослили ти људе, нећемо се,
наравно, тога одрећи, али је јасно да не можемо ми у реалном сектору вештачки створити
радно место, отворити га само зарад те субвенције коју бисмо добили. Потребно је да се
направи темељ, да ја као власник фирме створим то радно место, па тек онда постављати
питање кога да запослим. Тада долази моменат када држава може да изађе и каже да се уместо
запосленом који је вишак у јавном сектору отпремнина додели за отварање тог радног места.
Тако ће се помоћи и њему и фирми која ће га запослити, а најважније је да се то радно место
одржи.
Крстин наглашава да и даље огромна администрација и намети прате оснивање, односно
постојање фирме.
С. Глушчевић
Раде четири сата дневно
– Масовна је појава да неко ко је запослен у јавном сектору, на лагодној позицији, отвори
приватну фирму на име супруге или неког другог и заправо се бави тим бизнисом. Од државе
прима пристојну плату, а користи службени аутомобил да у току радног времена развози неку
робу – каже Драгољуб Рајић.
Анализа Центра за истраживање у привреди показала је да запослени у администрацији и
јавним предузећима у просеку раде ефективно око четири сата дневно, док радници у
приватним фирмама раде више од седам сати.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/kikinda/strajk-u-autoprevozu_476530.html

Штрајк у Аутопревозу
КИКИНДА
Једносатним штрајком упозорења, уз поштовање минимума процеса рада,
чланови Синдиката кикиндског јавног предузећа "Аутопревоз" скрећу пажњу
пословодства, Општине као оснивача, али и јавности на врло тешку ситуацију у
том предузећу.
Непримењивање појединих одредби колективног уговора, кашњење зарада, отежани услови
пословања и опстанак кикиндског аутобуског превозника разлози су данашњег штрајка.
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Једносатни штрајк упозорења један је од начина да синдикална организација кикиндског
аутобуског превозника, који је у статусу јавног предузећа, покрене решавање неких од горућих
проблема.
У кикиндском Аутопревозу је запослено 194 радника, а то је јавно предузеће са најнижом
просечном зарадом од 28 хиљада динара.
У том кикиндском јавном предузећу, не исплаћује се цена рада која је прописана колективним
уговором, а зараде касне. Последња исплаћена зарада је зарада за фебруар.
"Већ смо имали проблем у децембру, када није исплаћена цена рада која је прописана
колективним уговором. Није испоштована минимална цена рада, а при том, сада нам исплата
зарада касни", рекао је Роберт Шулц, председник синдикалне организације у ЈП "Аутопревоз".
"То је легитимно право које синдикат има. Људи су с правом уплашени за своју зараду, која је
што се кикиндских јавних предузећа тиче најнижа и износи 28 хиљада динара. При томе,
зараде сада пристижу с више од месец дана закашњења", нагласио је Мирослав Кресоја, в.д.
директора ЈП "Аутопревоз".
Тренутна ситуација у кикиндском Аутопревозу је отежана, између осталог, дуговањима самог
оснивача, СО Кикинда и то у износу од око 24 милиона динара.
"Ми не очекујемо да се тај новац исплати у целости. Очекујемо да направимо договор да
динамика исплате на месечном нивоу буде редовна, уз исплату два милиона динара дуга",
додао је Кресоја.
"Ко год данас остане без посла, верујем да се нађе у чуду – где ће и шта ће. Ово није само наш
проблем и сами га не можемо решити, али на решавање овог проблема можемо и морамо
утицати. Ако ова фирма нестане, где ће ових 200 људи", запитао је Роберт Шулц.
Додатна отежавајућа околност за Аутопревоз је рата кредита, којим је својевремено обезбеђена
куповина нових аутобуса. Обновљен возни парк сада свака три месеца стиже и на наплату, па се
мора обезбедити преко 70 хиљада евра за исплату рате.
Тренутна потраживања Аутопревоза превазилазе дуговања, али је готово немогуће све
наплатити. За опстанак кикиндског аутобуског превозника који јесте у статусу јавног
предузећа, али није на буџету, у сарадњи са локалном самоуправом мора се изнаћи начин
превазилажења кризе.
За сутра је најављен састанак у СО Кикинда, на којем ће представници пословодства
Аутопревоза и синдиката тог ЈП , заједно са представницима кикиндске локалне самоуправе
покушати да пронађу прелазно решење и омогуће наставак рада кикиндског аутобуског
превозника.
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24 САТА
http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/preko-1-000-radnika-radosnog-detinjstva-protestuje-u-novom-sadufoto/132061.phtml

Преко 1.000 радника "Радосног детињства"
протестује у Новом Саду
Аутор: Р.Шуљагић
Више од 1.000 радника предшколске установе "Радосно детињство" у Новом Саду,
окупило се око 17 сати испред Градске куће незадовољни комплетним стањем у
овој предшколској установи.

Радници се жале што су им већ шест месеци умањене зараде, неисплаћена боловања и преко
три месеца им касне путни трошкови.

Перица Петрић из "Предшкослког синдиката и образовања" каже да је протест организован
самоиницијативно, али га је подржало око 550 чланова синдиката.
- Прекомерна запошљавања су почела још за време претходне управе, па сада имамо 350
измишљених радних места. Па тако имамо седам менаџера за компир машину и чак 70
психолога, а реално нам је потребно највише 25 - каже Весна Дорчић, медицинска сестра васпитач, која већ 35 година ради у "Радосном детињству".
Она додаје да јој последње три године нису уплаћени доприноси.
- Деца која долазе у предшколско ће имати шта да једу, али наша код куће неће коментарисали су запослени у овој установи.
Радници су протест наставили кроз улицу Модене и тренутно су испред Скупштине града.
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