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Proseĉan prihod po domaćinstvu 55.280 dinara
Tanjug
Proseĉna meseĉna raspoloţiva sredstva po domaćinstvu u Srbiji, u drugom kvartalu, iznosila su
55.280 dinara, od ĉega su 95,7 odsto prihodi u novcu
BEOGRAD - Prosečna mesečna raspoloţiva sredstva po domaćinstvu u Srbiji, u drugom kvartalu,
iznosila su 55.280 dinara, od čega su 95,7 odsto prihodi u novcu, a 4,3 odsto prihodi u naturi,
objavio je danas Republički zavod za statistiku.
Najveći udeo u raspoloţivim sredstvima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa 46,7 odsto,
penzije 34,4, naturalna potrošnja 4,3 i prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova 3,8 odsto.
Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznosila su 50.827 dinara, od čega je najveći udeo izdataka
za hranu i bezalkoholna pića 39,4 odsto i stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva
15,7 odsto.
Slede izdaci za transport 8,7 odsto, ostali lični predmeti i ostale usluge 5,6, odeću i obuću 4,9,
komunikacije 4,9, alkoholna pića i duvan 4,5 i oprema za stan i tekuće odrţavanje - 4,5 odsto.
Podaci su dobijeni putem Ankete o potrošnji domaćinstava, u kojoj se primenjuju metod voĎenja
dnevnika za 15, odnosno 16 dana - za proizvode i usluge lične potrošnje, i metod intervjua na bazi
upitnika, gde je referentni period za trajna dobra 12 meseci, za polutrajna dobra, poljoprivredu,
lov i ribolov tri meseca, a za prihode mesec dana.
Anketirano je 1.495 domaćinstava, ili 68 odsto.
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Mihajlović: Za sedam dana odluka o smanjenju plata i
penzija
Tanjug
Sva preduzeća moraju da imaju jasno definisane prioritete, od investicionih do drugih. Vaţno
je da se realizuje samo ono što je prioritetno
LAJKOVAC - Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović najavila je danas da će vlada u narednih sedam
dana doneti odluku o tome koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije.
"Najmanje je bitan dan, da li će biti četvrtak, petak ili vikend, ili ponedeljak, već da to bude
kvalitetno uraĎeno", rekla je Mihajlović novinarima u Lajkovcu, gde je obišla radove na obnovi
barske pruge, povodom Dana ţelezničara Srbije.
Ona je naglasila da očekuje da u narednih sedam dana vlada sasvim sigurno ima odluku o tome i
ocenila da je vaţnije da se tačno definišu prioriteti u ministarstvima i javnim preduzećima i da se
odvoji bitno od nebitnog.
Na pitanje novinara o uštedama koje je najavio premijer Aleksandar Vučić, koje bi u javnim
preduzećjima sledeće godine trebalo da iznose 700 miliona evra, Mihajlović je rekla da sva
preduzeća moraju da imaju jasno definisane prioritete, od investicionih do drugih, kao i da je
vaţno da se realizuje samo ono što je prioritetno, dok će sve ostalo morati da sačeka neko bolje
vreme.
"Do vikenda ćemo razgovarati o tome i za vikend ćemo već konkretno znati koliko i gde ćemo
štedeti", rekla je Mihajlović, koja je i ministar graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510285-Penzije-izmedju-dve-vatre

Penzije izmeĊu dve vatre
J. Ţ. Skenderija
Više od 1,7 miliona penzionera sa zebnjom išĉekuje kako će drţava primeniti mere štednje. I
linearno i progresivno smanjivanje narušava penzioni sistem postavljen na jakim vezama
uplaćenih doprinosa i iznosa na ĉeku
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BEZ obzira na to za koju se varijantu štednje, kroz smanjenje plata i penzija, Vlada bude odlučila,
oni sa najtanjim penzionerskim čekovima mogu da odahnu - njihova primanja i posle smanjenja
penzija ostaće ista.
Smanjenje od najverovatnijih 10 odsto, kako se očekuje, ne bi trebalo da ide na ceo iznos
primanja, već samo na razliku izmeĎu 25.000 i punog iznosa penzije. To znači da će penzioner koji
mesečno prima 35.000 dinara dobiti umanjenje od 10 odsto na razliku od 10.000 dinara, tako će mu
ček biti tanji za 1.000 dinara. Po istoj računici, penzioneru sa primanjem od 40.000 dinara računa
se umanjenje na 15.000 dinara, pa će mesečno biti „kraći“ za 1.500 dinara.
Najveći udarac na kućni budţet osetiće najstariji sa najvećim penzijama, a takvih u Srbiji nema
mnogo. U julu je, prema statistici PIO fonda, bilo 1.725.742 penzionera, a 1.038.392 njih mesečno
je primilo iznos do predviĎenog limita. To znači da će 686.350 penzionera neki od sledećih čekova
primiti sa umanjenjem.
Katarina Stanić, ekonomista i ekspert iz oblasti penzionih sistema i penzione reforme, objašnjava
da je smanjenje penzija uvek najlakši način da se smanje rashodi i poboljša odrţivost penzijskog
sistema, ali u isto vreme i mera koja dovodi u pitanje adekvatnost penzijskih naknada.
- Teško je reći da li je u ovom trenutku bolje ići na linearno ili progresivno smanjenje - kaţe
Stanić. - Iako se često misli da je progresivno pravednije, to zapravo nije tačno. Naš sistem je
zasnovan na principu jake veze izmeĎu uplaćenih doprinosa i visine penzije, što znači da oni koji
imaju više penzije su i više zaraĎivali i doprinosili dok su radili. U tom smislu progresivno smanjenje
nije pravedno i narušava način na koji je sistem postavljen. S druge strane, linearno će ugroziti
značajan broj korisnika, ali tu treba biti vrlo oprezan, jer neko ko ima nisku penziju nije nuţno
materijalno ugroţen. Potrebno je gledati ukupne prihode domaćinstva, a ne visinu pojedinačne
penzije.
Naša sagovornica navodi primer - ako neko ima 30.000 dinara, a ţivi sam u domaćinstvu koje nema
druge prihode, mnogo je ugroţeniji od penzionera sa čekom od 15.000, ali ima neke druge prihode,
kao što su visoka primanja supruţnika, ţivi u proširenom domaćinstvu, ima inostranu penziju, rentu
ili nešto drugo.
Prema trenutnom stanju, srpski PIO fond obezbeĎuje 58 odsto sredstava za isplatu penzija, a 42
procenta pokriva drţava, dok je u mnogim evropskim zemljama taj odnos 80 prema 20 u korist
penzijskog sistema. Osnovni problem je, prema mišljenju Stanićeve, prihodna strana našeg sistema.
Ključ rešenja problema deficita penzijskog sistema je najpre u povećanju zaposlenosti i smanjenju
sive ekonomije.
- Sve zemlje, posebno one u Evropskoj uniji u kojima stanovništvo stari, promišljaju svoje penzijske
sisteme i pokušavaju da naĎu balans izmeĎu adekvatnih penzijskih naknada i finansijske odrţivosti.
Recept ne postoji, a naš problem je konstantan deficit i u javnosti percipiran problem javnog
sektora kao najveći, a on je zapravo vrlo ozbiljno reformisan i u mnogim delovima ne zaostaje za
zemljama EU - kaţe Stanićeva.
PREDLOG VOJVOĐANSKOG SAVEZASAVEZ penzionera Vojvodine predlaţe da drţava štedi ukidanjem
naknada svim članovima upravnih i nadzornih odbora od opštinskog do republičkog nivoa u
drţavnom i javnom sektoru, jer po pravilu svi ti članovi su zaposleni sa natprosečnim primanjima.
Oni naglašavaju da bi trebalo podići nivo rada inspekcijskih sluţbi, proveriti izdatke za zasluţne
graĎane, nacionalne penzije...
Ona naglašava da uvek postoji prostor za dalja poboljšanja, pre svega kada su u pitanju
beneficirane penzije, ali suštinski je najveći problem prihodna strana.

4

U PIO fondu objašnjavaju da je od 2003. godine do danas bilo nekoliko reformi penzionog sistema,
gde su postignuti očekivani rezultati na rashodnoj, ali ne i na prihodnoj strani, koja tek teba da se
reši.
- Projekcija je bila da penzije učestvuju u BDP-u sa 10 odsto, ali je problem u prihodnoj strani sve
veći, a sistemu ne ide naruku demografska situacija, pa neće biti moguće stvoriti samoodrţiv
penzioni fond - kaţu u PIO.
Ekonomisti, sa druge strane, ocenjuju da reforme sa produţenjem radnog veka i kaznama za
prevremeno penzionisanje mogu dati rezultate samo na duţi rok od 15 do 20 godina, dok je
smanjenje penzija mera kratkog roka i da će odrţivost sistema zavisiti od daljih reformi fonda.
Mnogi smatraju da bi on trebalo da posluje kao investicioni i da se njegovim hartijama od vrednosti
da prednost u trgovanju.
Za Milana Nenadića, predsednika Saveza penzionera Vojvodine, nedopustivo je da se uopšte govori
o smanjenju penzija kada one više nisu dovoljne ni za minimum najosnovnijih potreba i plaćanje
javnih obaveza, dok o drugim stvarima penzioneri ne mogu ni da razmišljaju, čak i kada su meĎu
njima lekovi i lečenje.
- Eventualno smanjenje penzija vratiće se kao bumerang prema budţetu jer će doći i do smanjenja
prometa - smatra Nenadić. - U tom slučaju penzioneri neće moći da izmire komunalne usluge,
račune za električnu energiju, porez na imovinu...
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:510364-Strajk-upozorenja-zaposlenih-na-niskom-aerodromu

Štrajk upozorenja zaposlenih na niškom aerodromu
D. MILjKOVIĆ
Radnici tvrde da su zarade sve neredovnije i ispod gradskog proseka
NIŠ - Zaposleni u javnom preduzeća „Aerodromi Niš“, u čijem sklopu je i Aerodrom „Konstantin
Veliki“ juče su u znak protesta obustavili rad na jedan sat nezadovoljni svojim ekonomskim
poloţajem. Miodrag Jocić, predsednik Samostalnog sindikata kaţe da 150 zaposlenih insistira da im
se obezbedi posao i redovne isplate zarada.
Radnici tvrde da su plate sve neredovnije i da u proseku iznose 32.000 dinara, što je manje od
niškog, ali i republičkog proseka. Ukazuju i da mesecima posluju na ivici blokade i da strahuju za
svoju budućnost.
- Moramo da znamo koja je naša sudbina. Najava dolaska loukost kompanija nas nimalo ne
ohrabruje, jer ćemo mi, što se poslovanja tiče, imati minimalnu dobit. Više će to koristiti
graĎanima i privredi. Ipak, radićemo profesionalno i odgovorno jer nam je stalo da ovaj aerodrom,
koji je otvoren davne 1986, konačno oţivi - kaţe Jocić, koji ne očekuje da se sa platama porede sa
kolegama na beogradskom aerodromu, već da traţe sigurnost i redovnost.
- Tačno je da već godinu dana nema komercijalnih letova, ali mi opsluţujemo poslovnu avijaciju,
ambulantne i kargo letove - navodi Jocić.
On negira da imaju višak zaposlenih. U javnosti se ovo preduzeće proziva zbog 18 radnika u
obezbeĎenju i još toliko u sluţbi računodostva.
Sa zaposlenima je razgovarao i Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije „Jug“, koji
im je ukazao na loš tajming, jer su pregovori sa avio-kompanijom u toku.
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- Za subvencije letova sa ovog aerodroma grad je potrošio milion i 200.000 evra - podsetio je
Avramović.
Radnici tvrde da oni od toga nisu imali velike koristi i da nikada subvencije nisu potrošene na
njihove plate.
TAKSE
GRADSKO veće je nedavno donelo odluku o smanjenju cena aerodromskih usluga tako da će
niskobudţetne avio-kompanije plaćati tri, umesto dosadašnjih 14 evra.
Cena od 14 evra po putniku vaţiće i dalje za komercijalne letove. Nova aerodromska taksa nije
najniţa, ali spada u kategoriju niţih u okruţenju.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495381/Vujovic-Za-smanjenje-plata-i-penzija-do-10-odsto

Vujović: Za smanjenje plata i penzija do 10 odsto
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da će Vlada Srbije u narednim danima da izaĎe s
predlogom mera uštede u budţetu, i dodao da se zalaţe da smanjivanje plata u javnom sektoru i
penzija ne bude veće od 10 odsto, a kako kaţe, moguće je da bude i manje.Vlada je apsolutno
saglasna oko paketa mera, rekao je Vujović gostujući na RTS-u, i dodao da u vladi postoje "klasične
balkanske nesuglasice, jer svako štednju vidi kod drugih, a ne kod sebe".Najveći deo ušteda će,
kako

je

rekao,

biti

kao

i

uvek

na

platama

i

penzijama.

"Fiskalni savet je govorio da je potrebno smanjiti 15 odsto linearno, neki supominjali i 20 odsto.
Moja procena je oko 10 odsto. Rekao sam pre mesec dana da smanjenje neće biti ni dinar preko
toga, ali pokusasavamo da čak bude i manje. Premijer i ekonomski tim vlade će narednih dana o
tome razgovarati i doneti konačnu odluku da li će biti linearno ili će poštovati potrebe
najsiromašnijih", rekao je Vujović.

Upitan da li se zalaţe za linearno ili progresivno smanjenje zarada, odgovara da je linearno,
odnosno svima za isti procenat, lakse, ali s druge strane, dodaje, kod nas postoji element socijale.
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"Trudićemo se da one koji se nalaze blizu egzistencijalnog minimuma povredimo što manje. Svi će
biti povreĎeni, a bilo bi dobro da teret ovog smanjenja više snose oni koji su bogatiji i koji to mogu
da priušte zarad boljitka društva", rekao je Vujović.
On je ocenio da je potrebno u vladi, ali i u javnim preduzećima da se postigne svest o tome da oni
koji imaju najveće plate štede više, a oni koji imaju manje štede manje. Vujović je u tom smislu
naveo i primer EPS-a koji ima, kako je rekao, skoro dva puta veće plate od proseka Srbije.
"Tako bismo svi zajedno postigli nivo efikasnosti koji imaju uspešne zemlje, da imamo fiskalni
deficit koji će biti pod našom kontrolom, ne više od 2,5 odsto BDP-a, i dug čiji će udeo u BDP-u
početi da pada", kazao je on.
Prema njegovim rečima, cilj vlade je da najpre štedi tamo gde najmanje boli, a gde boljim
ponašanjem moţemo da se uštedi. Tako se, kaţe on, ne štedi mnogo, ali je jako vaţno da se dobro
odnosimo prema sredstvima.
"Ţelimo da uvedemo 10 odsto štednju na materijalima i gorivu koji se troše u drţavi i u javnim
preduzećima. Ţelimo da štedimo na svim merama gde se ne ponašamo domaćinski, gde spadaju i
pojedine subvencije koje ne daju efekte. U poljoprivredi, na primer, dajemo subvencije do 100
hektara, a oni što imaju toliko zemlje su bogati i ne zasluţuju subvencije", rekao je ministar
finansija.
On je naveo i da se Ţeleznicama Srbije daju subvencije koje ne daju efekte, i vlada će ih, kako
kaţe, vezati za performanse te firme.
Vujović je podsetio da vlada već mesec i po dana radi na planu ušteda, odnosno i šire od toga, na
planu kompletne fiskalne konsolidacije koji obuhvata period od tri godine, a u 2015. je kako kaţe,
potrebno uštedeti oko 750 miliona evra i to na strani rashoda.
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"Ovo je krajnji trenutak da dobrovoljno krenemo u uštede o kojima se priča već više godina. Iako bi
i sada na osnovu likvidnosti koju imamo mogli da nastavimo da se ponašamo po starom i da nikoga
ne povredimo, to bi u perspektivi bio put koji nije odrţiv na duţi rok. Tada bi fiskalni deficit i javni
dug toliko porasli, da ne bismo više bili zemlja koja je solventna", rekao je Vujović.

Minimalna cena rada
Upitan šta će vlada presuditi oko minimalne cene rada, budući da je odrţan sastanak sa sindikatima
i poslodavcima, on je istakao da šansa za povećanje postoji, ali ne za 20 odsto.
"Privreda ne moţe da podnese povećanje minimalne cene rada od 20 odsto koliko su traţili
sindikati. Neko povećanje dolazi u obzir, ali ako uzmemo u obzir da je BDP pao ove godine, te
kretanje ostalih plata koje su stagnantne, situaciju na trţištu rada i naše perspektive i fiskalnu
konsolidaciju, mislim da bi bilo realno očekivati povećanje od oko šest, sedam odsto, ne više",
rekao je Vujović.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495293/Deficit-ce-biti-visok-700-miliona-nece-mnogo-pomoci

Deficit će biti visok, 700 miliona neće mnogo
pomoći
Beta
Saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu Mahmut Bušatlija ocenio je danas da će budţetski deficit
u Srbiji biti veoma visok i da ţeljene uštede od 700 miliona evra u javnom sektoru "neće bogzna
kako" pomoći da se taj deficit smanji, već je potrebno da se pronaĎu i druga rešenja.

- Pre svega, mora se računati na to da se poboljša prihod budţeta i da se definitivno ova drţava
odluči da teţište oporezivanja sa rada preĎe na kapital. Da oni koji su na ivici zakonitosti, ili ispod
te ivice, zaraĎivali grdne pare, a od milja ih zovemo tajkuni, malo učestvuju u poreskom sistemu
ove drţave - rekao je Bušatlija.
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Bušatlija je dodao da ti ljudi najmanje plaćaju, iako dosta duguju, ali da se uvek nadje razlog da se
njima reprogramira dug.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je juče na sednici Vlade da se u budţetskom sektoru troši
više nego što se zaradjuje i da je u narednoj godini, radi finansijske konsolidacije, potrebno
uštedeti 700 miliona evra.
Bušatlija je rekao da nije moguće proceniti da li ta planirana ušteda od 700 miliona evra moţe da
se ostvari samo smanjivanjem penzija i plata, jer nije poznato za koliko će plate i penzije da budu
smanjene, pošto se u javnosti licitira raznim iznosima.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495349/Vujovic-O-smanjenju-plata-i-penzija-najkasnije-do-cetvrtka

Vujović: O smanjenju plata i penzija najkasnije do
ĉetvrtka
S.Lakić
Vlada Srbije će do srede, najkasnije do četvrtka odlučiti o tome koliko će biti smanjenje plate u
javnom sektoru i penzije i kako će još štedeti - rekao je za “Blic” ministar finansija Dušan Vujović.

- Do tada će biti poznati svi krupni elementi programa štednje. Reforma će se zasnivati na četiri
stuba odnosno smanjenju budţetskih troškova, borbi sa sivom ekonomijom, boljoj naplati poreza i
povećanju efikasnosti javnih preduzeća - rekao je Vujović za “Blic”.
Kako je pojasnio, cilj Vlade je da se što više uradi na prihodnoj strani.
- Veći rezultati na prihodnoj strani će značiti manju potrebu za smanjenjem troškova - rekao je
Vujović.
Prema ranijim najavama na stolu je nekoliko opcija smanjenja plata i penzija. Penzija bi mogle, na
primer, da budu smanjene za 10 odsto, a varijanta je i da se smanje penzije iznad 25.000 dinara.
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Plate bi mogle biti smanjenje za 10 odsto uz izuzetak najniţih, od 30.000 - 45.000 dinara. Postoji i
opcija smanjenja najmanjih plata za 10 odsto, a onih iznad 80.000 za 15 procenata.

U Fiskalnom savetu navode se smanjenje penzija i plata u javnom sektoru mora sprovesti na pravi
način.
- To znači linearno smanjenje za 15 odsto ili za oko 12 procenata uz povećanje PDV. Ako ne bude
tako, u narednih godinu dana plate i penzije će morati još jednom da se snaţno koriguju naniţe navode u Fiskalnom savetu.
Dodaju da smanjenje penzija i plata u javnom sektoru jeste nepopularan, ali je ekonomski efikasan
način za smanjenje deficita.
- To je tokom krize potvrĎeno u svim zemljama koje su bile u sličnoj fiskalnoj poziciji kao Srbija i
bile prinuĎene da smanje plate i penzije, poput Litvanije, Portugala, Grčke. Da je postojalo drugo i
bolje rešenje, ove zemlje bi ga verovatno primenile - kaţu u Fiskalnom savetu.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495334/U-Srbiji-757243-nezaposlena

U Srbiji 757.243 nezaposlena
Fonet
U Srbiji je u avgustu bilo 757.243 nezaposlene osobe na evidenciji Nacionalne sluţbe za
zapošljavanje (NSZ), dok je stopa nezaposlenosti graĎana dobi od 15 do 64 godine u drugom
kvartalu bila 21,2 odsto, izjavio je danas direktor te sluţbe Zoran Martinović.

Broj nezaposlenih na evidenciji NSZ je, u odnosu na februar, manji za 4,8 odsto, ili za 36.382
osobe, dok je stopa nezaposlenosti manja za 0,4 odsto u odnosu na prvi kvartal, rekao je Martinović
na konferenciji za novinare.
On je dodao da je broj novoprijavljenih lica na evidenciji NSZ u prvih osam meseci smanjen za 9,5
odsto u odnosu na isti period prošle godine, a da je, samo u avgustu, broj novoprijavljenih za 2,8
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odsto manji nego u istom mesecu
2013.
Posmatrano prema starosnoj dobi, mlaĎih od 30 godina je nezaposleno 198.337
ili 26,2 odsto, a gotovo isto toliko je i onih starijih od 50 - 197.048 ili 26 odsto.
Porast
Došlo je do porasta broja zaposlenih bez kvalifikacija, što je verovatno zbog sezonskih radova, ali i
onih starijih od 50 godina, zahvaljujući novom zakonu o radu, koji poslodavce više ne obavezuje na
otpremninu za sve godine staţa. Za pet odsto, dodao je on, porastao je i broj zaposlenih na
neodreĎeno vreme, što se moţe tumačiti većom aktivnosti
inspekcije rada.
Martinović je napomenuo da je, prema obrazovanju, skoro trećina onih sa niskim ili bez ikakvih
kvalifikacija - 241.184, najviše je onih sa srednjom školom - 54,4 odsto, dok je sa fakultetom njih
8,3 odsto.

Prosečno čekanje na posao u Srbiji je četiri godine, a od ukupnog broja osoba na evidenciji NSZ,
njih 68,6 odsto ili 519.351 traţi posao duţe od 12 meseci, i oni se smatraju dugoročno
nezaposlenima, a meĎu njima su 272.962 ţene (52,6 odsto) - naveo je Martinović.
On je naglasio da je u prvih osam meseci u Srbiji zaposleno 143.660 osoba, ili skoro 18.000
mesečno, što je porast od 4,2 odsto u odnosu na isti period 2013. godine.
U julu i avgustu su zaposlene ukupno 43.082 osobe, dok je u prvih šest meseci ove godine zaposleno
njih 100.578, što je porast od 28,5 odsto mesečno, objasnio je Martinović.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495235/Minimalna-cena-rada-jedna-od-najnizih-u-Evropi

Minimalna cena rada jedna od najniţih u Evropi
Tanjug
Minimalna cena rada u Srbiji od 115 dinara po satu jedna je od najniţih u Evropi, a nemogućnost da
se postigne dogovor o visini minimalca na Socijalno ekonomskom savetu ukazuje da je rad te
institucije obesmišljen, saopštili su danas Udruţeni sindikati Srbije "Sloga".

Taj sindikat smatra da se cena rada sa sadašnjih 115 dinara mora uvećati duplo, i treba da iznosi
najmanje 240 dinara po radnom satu.

Činjenica da će Vlade Srbije sama doneti odluku o visini minimalne cene rada, postavlja pitanje
daljeg učešća reprezentativnih sindikata u radu te institucije, "u kojoj njeni čelnici godinama
unazad statiraju u predstavi socijajalnog dijaloga i rade za svoje lične privilegije".
Taj sidnikat smatra da se od ovakve postavke SES-a nije moglo ni očekivati da će povećati
minimalnu cenu rada, koja je manja od jednog evra po radnom satu, ispod je svakog ljudskog
dostojanstva i jedna od najniţih u Evropi.
Prema mišljenju sidndikata "Sloga", vreme je da sindikati koji učestvuju u radu SES-a izadju iz te
institucije, jer samo daju legitimitet stvaranju iluzije da u Srbiji postoji nešto što treba da se zove
socijalni dijalog i tripartitno odlučivanje.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495201/Istice-rok-za-prodaju-502-firme

Istiĉe rok za prodaju 502 firme
FoNet
Rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za privatizaciju 502 društvena preduzeća u Srbiji
ističe danas, a Agencija za privatizaciju će već u utorak, 16. septembra obavestiti javnost o broju
zainteresovanih investitora i njihovim nameram.

Procedura je takva da će Agencija pisma o zainteresovanosti proslediti Ministarstvu privrede, koje
će do početka decembra odlučiti o sudbini tih preduzeća, odnosno – koje će biti privatizovano, a
koje će ići u stečaja, piše Dnevnik.
Investitori zainteresovani za srpske firme imali su na raspolaganju mesec dana da dostave pisma
Agenciji, koja im je objavila poziv 15. avgusta. Inače, od 502 preduzeća sa spiska, 161 je u
restrukturiranju.
Ukupan dug firmi u restrukturiranju iznosi 4,7 milijarde evra. Drţavi duguju 2,4 milijarde, a
privatnim poveriocima 2,3 milijarde. Ostale firme, njih 342, ukupno duguju 6,6 milijardi evra:
drţavi 3,2 milijarde evra, a privatnim poveriocima 3,4
milijarde.
Novim Zakonom o privatizaciji propisano je da se privatizacija društvenih preduzeća završi do kraja
2015.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Povecanje-minimalne-cene-za-samo-sest-odsto.sr.html

Вујовић: Повећање минималне цене за само шест
одсто
БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић рекао је да је реално да се цена минималног
рада повећа за шест или седам одсто, а не за 20 одсто, колико су тражили представници
синдиката.
„Ти захтеви нису економски оправдани зато што привреда не би могла поднесе повећање
минималне цене рада од 20 одсто, посебно ако узмемо у обзир пад бруто-домаћег производа,
стагнацију плата, ситуацију на тржишту рада, реално је очекивати повећање за шест, седам
одсто, не више”, рекао је Вујовић за Радио-телевизију Србије (РТС).
Он је рекао и да је смањење плата и пензија неминовно, као део пакета уштеда, али да се и
даље разматра колико ће то смањење бити.
„Пре су говорили о 15 и 20 одсто, моја процена је да би смањење требало да буде 10 одсто и
ни динара више од тога, а можда и мање”, рекао је Вујовић.
Додао је да ће наредних дана бити познато и да ли ће смањење бити линеарно.
„Линеарно смањење је лакше и врло га је просто извести, али сви знамо да постоје они који
се налазе близу егзистенцијалног минимума и терет би требало да сносе они који имају плате
изнад просека”, оценио је министар.
Вујовић је истакао да мора да се штеди и то тако - „да најмање боли”.
Према његовим речима, држава ће штедети на материјалу, као што је гориво, али и на
субвенцијама које не дају ефекта, међу којима су субвенције за „Железницу” или
пољопривреднике који имају имања од 100 хектара.
Бета
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Udovicki-Srbija-ne-zeli-u-EU-kao-ekonomski-bogalj.sr.html

Удовички: Србија не жели у ЕУ као економски
богаљ
БЕОГРАД –Србија не жели да у ЕУ улази као економски богаљ, изјавила је данас
потпредседница владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички
истичући да се нада да ће Србија успети да превазиђе економске тешкоће и реализује
чланство у ЕУ већ по завршетку петогодишњег мандата председавајућег Европске комисије
Жан Клода Јункера.
„Европа очекује и треба да очекује да не прима у своје редове економске богаље”, рекла је
Удовички на конференцији „ЕУ и Западни Балкан 2020” коју организује Фридрих Ебарт
Фондације и Центар за спољну политику.
Удовички је рекла да многе земље чланице сада имају проблеме због економске кризе, што
раније није био случај.
Да би Србија убрзала економски опоравак и обезбедила повећање запослености неопходне су,
како је рекла, мере фискалне консолидације, али оне нису једини и довољан услов.
Удовички је рекла да би земље Западног Балкана убрзале економски раст, неопходна је
сарадња јавног и приватног сектора, стварање услова за подстицање предузетништва, а
Србији је неопходна, како је казала, државна администрација која ће успети да добро
управаља ресурсима којима располаже.
Удовички је рекла и да су реформе такође, високо на лествици приротета.
Она је истакла да став у програму долазећег председника Европске комисије, да у току
његовог петогодишњег мандата неће бити проширења не значи да нема перспективе и да не
треба настојати да се та перспкетива интернзивира и убрза.
„Перспективе и шансе су ту, али оне зависе од нас самих”, рекла је Удовички и додала да
процес прситупања неће изгледати исто као за земље Централне и Источне Европе.
Удовички је рекла да ће за остварење економског просперитета бити потребан предан рад и
озбиљни реформски напори.
Танјуг
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Savet-Ili-odmah-15-odsto-ili-ubrzo-novo-smanjenje.lt.html

Savet: Ili odmah 15 odsto, ili ubrzo novo smanjenje
15

BEOGRAD– Ako plate u javnom sektoru i penzije ne budu odmah smanjene linearno za 15 odsto, već
u narednoj godini će uslediiti novo smanjenje, upozorava Fiskalni savet koji kaţe da svako manje
smanjenje obavezuje drţavu da novac nadoknadi povećanjem poreza na dodatu vrednost (PDV).
Fiskalni savet je ranije izveo računicu prema kojoj bi, na primer, smanjenje plata u javnom sektoru
i penzija za 12 odsto značilo povećanje PDV-a za jedan odsto.
Ne postoji rešenje koje moţe da donese dovoljne uštede, a da iz umanjenja isključi najveći broj
penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, tvrdi Fiskalni savet u najnovijoj analizi.
„Progresivni modeli koji bi smanjivali samo plate i penzije veće od prosečnih mogu samo u teoriji
da daju dovoljne uštede, i to ukoliko je stopa umanjenja penzija i plata preko prosečnih veća od 50
odsto”, navedeno je u toj analizi.
Fiskalni savet tvrdi i da se umanjenje plata i penzija ne moţe izbeći, jer uštede koje bi po ovom
osnovu trebalo ostvariti iznose oko 800 miliona evra.
Sve ostale mere fiskalne konsolidacije, kako je navedeno, poput dovoĎenja u red javnih preduzeća,
smanjenje sive ekonomije, otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru... – ne daju dovoljne
uštede za izbegavanje krize.
„Ostale mere ne mogu ni da dostignu pune efekte u kratkom roku, a nije čak ni izvesno da će se
ostvariti u potpunosti. Za javna preduzeća, na primer, još nema konkretnih rešenja za velike
probleme koje ona imaju”, ističe se u analizi Fiskalnog saveta.
Smanjenje penzija i plata u javnom sektoru jeste nepopularan, ali je ekonomski efikasan način za
smanjenje deficita, tvrdi Savet a kao argument se navodi da su tokom krize sve zemlje koje su bile
u sličnoj fiskalnoj poziciji kao Srbija, bile prinuĎene da smanje plate i penzije - Litvanija, Portugal,
Grčka...
„Da je postojalo drugo i bolje rešenje, ove zemlje bi ga verovatno primenile. Negativan uticaj
smanjenja plata i penzija na BDP i poreske prihode postoji i to ne sporimo. Naprotiv. Ali je taj
uticaj ograničen”, tvrde stručnjaci okupljeni u ovom telu.
Oni podsećaju da su tokom 2008. godine penzije povećane za više od 30 odsto, od čega je, navode,
više od 20 odsto opravdano.
„To na kraju nije značajno pokrenulo proizvodnju, ali je otvorilo ogromnu rupu u budţetu i
povećalo javni dug do 2014. za preko pet milijardi evra. Ne postoji nijedan ekonomski, pa ni
logički, razlog zašto bi sada smanjenje penzija od 15 odsto imalo bitno razlicite efekte u suprotnom
smeru”, tvrdi Fiskalni savet.
Savet podseća da od svog osnivanja 2011. primećuje da vlada po pravilu usvaja mere koje donose
nedovoljne uštede, pa se, kako je navedeno, njima izbegne neposredna opasnost od krize, ali se ne
preokrenu nepovoljni trendovi u javnim finansijama, zbog čega svaka sledeća mera mora da bude
još teţa.
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„Pre dve do tri godine za ozdravljenje javnih finansija verovatno je bilo dovoljno zamrzavanje
penzija i plata i bolja kontrola javnih preduzeća. Prošle godine je verovatno bilo dovoljno
smanjenje plata i penzija za 10 odsto i reforma javnih preduzeća, ali vlada se opredelila za
„solidarni porez” i povećanje umanjene stope PDV-a. To sve jeste odlagalo krizu, ali je zato sada
potrebno još veće smanjivanje penzija i plata”, tvrdi Fiskalni savet.
Ukoliko se ponovo nedovoljno saseče, upozoravaju, moţda će se ponovo „kupiti” još godinu dana
do izbijanja krize, ali će javne finansije Srbije na jesen 2016. biti u još lošijoj situaciji i zahtevati
još teţe mere, zaključak je Fiskalnog saveta.
Tanjug

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakoni-dobri-primena-skripi

Закони добри, примена шкрипи
Невидљива рука тржишта не може бити апсолутни регулатор привреде и тржиште јер у
том погледу има значајна ограничења управо тамо где је потребна видљива рука државе у креацији привредних токова. С друге стране, и видљива рука државе мора у овом имати
озбиљна ограничења.
Невидљива рука тржишта није свемогућа
Држава, наиме, није свемогућа и на овом плану незаменљива је улога привредника и
привредних комора као њихове интересне асоцијације, сматрају правници у привреди Србије
који су на свом 23. сусрету разговарали на тему - Реформа права у привреди уз присуству око
300 правника из привреде, правосуђа, управе и других организација и учешће око 100
референата из земље, као и Немачке, Холандије, Македоније, Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Републике Српске.
Како је у усвојеним порукам , изнео председник Удружења правника у привреди професор др
Мирко Васиљевић, правници су јединственог уверења да наша привредна регулатива у основи
не заостаје за таквом регулативом земаља које теже чланству ЕУ, али да је и даље озбиљан
недостатак њена непримена и неодговорност за непримену. Чини се, међутим, да потребно
својеврсно подруштвљавање привредне регулативе, које води разводњавању права, не креира
у нас свест о томе да то не може бити прихваћено истоветно и са истом динамиком у нашој
земљи, као што је то случај са земљама снажне правне традиције и ауторитета права и органа
који примењују право. У том смислу „ход“ права које уређује привреду од такозваног тврдог
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права ка „меком„ праву мора бити много критичније прихваћен у земљама недовољног
ауторитета права и институција које примењују право, као и недовољне правне традиције, где
свакако спада још увек и Србија.
Нови Закон о раду, Закон о стечају, Закон о приватизацији и предстојеће доношење новог
Закона о планирању и изградњи, јесу кључни реформски закони, ипак, кад је о Закону о раду
реч, правници у привреди указују на посебну потребу заштите института уговора о раду
(појединачног и колективног), као кључног тржишног инструмента за уређење односа
послодавац – запослени, без чега нема ни правне сигурности, ни заштите интереса запослених
и интереса послодавца, као ни поверења у право. Кад је о Закону о стечају реч, посебна је
потреба јачање интереса необезбеђених поверилаца у односу на интересе стечајних управника
и трошкове стечајног поступка, као и снажнији надзор над радом стечајних управника и
афирмација санкција.
- Неопходно убрзање стечајних поступака није могуће без снажнијег укључивања поверилаца и
поверавања непродате имовине њима као модалитета намирења њихових потраживања, што
би привредни судови својим ставовима могли и морали прихватити као карак даље од закона,
али не без закона.
Кључни проблем новог Закона о приватизацији је свакако недостатак објекта примене (у мери
у којој постоји ићи ће више у зону Закона о стечају), док би приватизацији јавног сектора
(делимичној, пре свега) требало да претходи демонополизација, корпоративизација,
професионализација управљања и одговорности, снажнија јавност рада и јавно’приватно
партнерство, износи професор Васиљевић.
Коначно, Закон о планирању и изградњи може и треба да реши управно-правна питања бржег
издавања потребних дозвола и сагласности, али не може да реши својинско питање и режим
грађевинског земљишта, без целовитог Закона о својини. Истовремено, и овом приликом
правници у привреди упозоравају на крхкост свих институција које учествују у овом процесу,
њихову недовољну независност и професионализам.
В. Савић
Уставни рам за напредак
Правници у привреди су мишљења да привреда Србије мора имати добру пословну климу
системски и институционално уређеније привредноправно окружење. Потребан је привредни
рам уставне државе, јавно-приватно партнерство у појединим привредним областима,
одрживо коришћење обновљивих извора енергије, јачање институционалног...
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalna-cena-rada-jedna-od-najnizih-u-evropi

Минимална цена рада једна од најнижих у
Европи
Минимална цена рада у Србији од 115 динара по сату једна је од најнижих у Европи, а
немогућност да се постигне договор о висини минималца на Социјално економском савету
указује да је рад те институције обесмишљен,
саопштили су данас Удружени синдикати Србије "Слога".
Тај синдикат сматра да се цена рада са садашњих 115 динара мора увећати дупло, и треба да
износи најмање 240 динара по радном сату.
Чињеница да ће Владе Србије сама донети одлуку о висини минималне цене рада, поставља
питање даљег учешћа репрезентативних синдиката у раду те институције, "у којој њени
челници годинама уназад статирају у представи социјајалног дијалога и раде за своје личне
привилегије".
Тај сидникат сматра да се од овакве поставке СЕС-а није могло ни очекивати да ће повећати
минималну цену рада, која је мања од једног евра по радном сату, испод је сваког људског
достојанства и једна од најнижих у Европи.
Према мишљењу сидндиката "Слога", време је да синдикати који учествују у раду СЕС-а изађу
из те институције, јер само дају легитимитет стварању илузије да у Србији постоји нешто што
треба да се зове социјални дијалог и трипартитно одлучивање.
(Танјуг)

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zagarantovana_plata_niza_od_iznosa_potrosacke_korpe.4.html?news_id=289
031

Vlada Srbije odložila odluku o minimalnoj ceni rada

Zagarantovana plata niţa od iznosa potrošaĉke
korpe
AUTOR: I. N. - G. V.
Beograd - S obzirom na visoke troškove ţivota u Srbiji zahtev sindikata za povećanjem minimalne
cene rada je razumljiv, a ako ga Vlada i odobri bez donošenja drugih reformskih mera, problem
niskih zarada u Srbiji neće biti rešen na duţe staze - kaţe za Danas Mahmud Bušatlija, ekspert za
strana ulaganja.
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- Ako se zna da vrednost potrošačke korpe stalno raste, normalno je da radnici koji imaju niske
plate traţe povećanje minimalne cene rada ne bi li im se tako koliko-toliko uvećali lični dohoci. U
tom smislu zahtev sindikata je sasvim opravdan. Druga je stvar što sindikati u Srbiji ne znaju da se
efikasno bore za prava onih koji zaista rade, a da kaţnjavaju neradnike. Umesto toga oni se zalaţu
za povećanje minimalnih zarada za sve u javnom sektoru pa tako i za one koji ne rade ništa - ističe
Bušatlija. Prema njegovim rečima, u slučaju da se podigne minimalna cena rada takvo rešenje će
pogoditi privredu ukoliko drţava istovremeno ne smanji poreze na zarade i druge daţbine.
- Troškovi poslovanja privrede u tom slučaju bi skočili i poslodavci bi u ţelji da se zaštite od toga
pribegli otpuštanju viška radne snage. Na osnovu svega izrečenog jasno je da bi povećanje cene
rada dovelo do kratkotrajnih rešenja. Tek kada se sprovede ozbiljna reforma u javnom sektoru,
steći će se uslovi za povećanje zarada zaposlenih - navodi naš sagovornik.
Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, kaţe za Danas da ta sindikalna
centrala podrţava zahtev za povećanje minimalne cene rada, ali i da se izričito protivi smanjenju
zarada u javnom sektoru.
- Ako se zna da je granica siromaštva u Srbiji izmeĎu 23.000 i 24.000 dinara, a da minimalna
zagarantovana plata iznosi 20.000 dinara, sasvim je jasno zašto je zahtev za povećanje minimalne
cene rada ispravan potez. Problem je u tome što sindikalne centrale koje su učestvovale u
pregovorima nisu uspele da se dogovore sa poslodavcima pa će odluku doneti Vlada a KSS, iako nam
je priznata reprezentativnost još uvek nije omogućeno da učestvujemo na sednicama Socijalnoekonomskog saveta - kaţe Cvetanović.
On dodaje da se KSS pored podrške zahtevu za povećanje minimalne cene rada izričito protivi
smanjenju plata zaposlenih u javnom sektoru. - U tom smislu uputili smo pismo premijeru
Aleksandru Vučiću sa predlogom da se ukinu naknade za rad u nadzornim odborima u delu javnog
sektora koji je pod ingerencijom lokalnih samouprava, čime bi se uštedeo značajan novac objašnjava naš sagovornik.
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije kaţe za Danas da do dogovora oko minimalne cene
rada nije došlo jer Vlada nije izašla sa konkretnim predlogom.
- Predlog sindikata da povećanje bude 20 odsto za nas je bilo apsurdno, posebno zbog teške
situaciji u kojoj se naša privreda trenutno nalazi. Sva opterećenja su ostala ista ili su čak
povećana, pa neko novo kao što je povećanje minimalne zarade nismo mogli da prihvatimo. Zato
smo izašli sa predlogom da ne bude povećanja. Vlada je osporila računicu sindikata smatrajući da
nisu uzeli u obzir fiskalnu odrţivost i neke druge negativne parametre koji bi to povećanje značajno
smanjili. S druge strane, Vlada nije iznela nikakvu računicu koju bi mogla da suprotstavi toj objašnjava Atanacković. Sindikati meĎutim tvrde da su jedini od predstavnika u radnoj grupi SES-a
izračunali zakonski zagarantovanu minimalnu cenu rada koja bi trebalo da iznosi 137,9 dinara po
satu, ali da ta računica nije priznata.
- Nikakvih pregovora u radnoj grupi SES-a zapravo i nije bilo, jer nismo ni stigli do faze da bilo ko
iznese nekakav zahtev. Zabluda je da su sindikati nešto traţili. Zapravo je dogovor bio da u radnoj
grupi svi predstavnici izvedu računicu minimalne cene rada pa da to uporedimo. MeĎutim, ni
poslodavci ni drţava to nisu uradili. Mi smo samo izračunali ono što piše u zakonu i ta računica je
osnovica za dalje pregovore, ali nam ni ona nije priznata - tvrdi Branislav Čanak, predsednik
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Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“. On dodaje da „sindikate niko nije konsultovao pri
pisanju Zakona o radu, a da sada oni koji su ga pisali neće da ga primenjuju“.
Minimalna cena rada u Srbiji trenutno iznosi 115 dinara po satu, a sindikati traţe da se poveća na
137,9 dinara.
U pregovore uključiti sve sindikate
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata zatraţila je juče od Vlade Srbije da u pregovore o
minimalnoj ceni rada budu uključeni svi sindikati, a ne samo Savez samostalnih sindikata Srbije i
Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“. U saopštenju ASNS se ističe da predsednici SSSS i UGS
„Nezavisnost“ Ljubisav Orbović i Branislav Čanak nisu sposobni da sa poslodavcima dogovore
minimalnu cenu radnog sata.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1697557/Verbi%C4%87+sa+predstavnicima+sindikata+u+
prosveti.html

Verbić sa predstavnicima sindikata u prosveti
Ministar prosvete SrĊan Verbić pozvao sindikate obrazovanja da uĉestvuju u radnim grupama
za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom
obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju. Naredne školske godine besplatne udţbenike
verovatno neće dobiti svi Ċaci već, pre svega, najugroţeniji, najavio je ministar.
Verbić je na sastanku sa predstavnicima četiri reprezentativna sindikata prosvete predloţio i da se
odrţi zajednički sastanak sa potpredsednicom Vlade, ministarkom za drţavnu upravu i lokalnu
samoupravu Kori Udovički u vezi sa regulisanjem pitanja platnih razreda, što su sindikati prihvatili,
prenosi Tanjug.
Sastanak sindikata u prosveti sa ministrom SrĎanom Verbićem
Govoreći o transparentnosti zapošljavanja u prosveti, Verbić je preporučio sindikatima da predloţe
način kako da " se zajednički naprave kriterijumi za konkurse".
Ministar je na početku školske godine ukazao na opredeljenost Ministarstva da se u školama
zapošljavaju ljudi koji dolaze po konkursima, najbolji, a ne oni koji su na listama tehnoloških
viškova.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije, Unije sindikata prosvetnih
radnika Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" i Sindikata radnika u
prosvetni Srbije i dogovoreno je da razgovori budu nastavljeni sledeće nedelje, saopštilo je
Ministarstvo prosvete.
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Udţbenici samo najsiromašnijim Ċacima
Naredne školske godine besplatne udţbenike verovatno neće dobiti svi Ďaci već, pre svega,
najugroţeniji, najavio je ministar prosvete SrĎan Verbić.
"Sledeće godine će svi oni koji su najugroţeniji dobiti udţbenike, da li će dobiti svi, nisam siguran",
rekao je Verbić Tanjugu, precizirajući da će konačnu reč dati vlada i dodajući da će školski rančevi
u svakom slučaju biti lakši, sa manje knjiga.
Verbić ne misli da svi treba da dobiju besplatne knjige i ističe da prva stvar koju tu treba promeniti
jeste sam naziv projekta.
"Udţbenici ne mogu da budu besplatni, njih neko plaća", rekao je ministar dodajući meĎutim da
ima mnogo socijalno ugroţenih kojima zaista ta pomoć znači.
Izmenama zakona o udţbenicima, o kojem predstoji javna rasprava, treba da se smanji broj knjiga
po predmetu koje dete nosi u školu, ali i da Ďaci, kako je rekao ministar, zaista uče iz tih knjiga,
jer neke na kraju godine ostanu neotvorene.

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2014&mm=09&dd=15&nav_id=900029

Ĉesima povećan minimalac, a nama?
IZVOR: BETA
Prag -- Češka vlada odlučila je da uprkos protivljenju poslodavaca poveća za 8,2 odsto minimalnu
zaradu.
češki minimalac će umesto sadašnjih 314 evra mesečno u preračunu od naredne godine iznositi 340 evra po
sadašnjem kursu.

"Minimalna zarada je kod nas jako mala i ne omogućava dostojanstvenu ezgistenciju ljudima koji za
nju rade. Zastupam stav da minimalnu zaradu treba povećavati tako da bude motivacija u odnosu
na primanja od socijalne pomoći", kazao je češki premijer Bohuslav Sobotka.
Sindikati su ovog septembra tokom pregovora u ekonomsko-socijalnom dijalogu predlagali da se
minimalac podigne na 370 evra mesečno. Iako su poslodavci upozoravali da je povećanje za preko
osam odsto suviše veliko i da neki od njih neće imati sredstava da isplate te zarade, obični Česi
uvereni su da je i ta suma suviše mala a da bi minimalna zarada trebalo da se kreće oko 740 evra
mesečno, znači oko 80 odsto prosečne zarade u zemlji.
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Najskromnije predstave o minimalcu imaju nezaposleni Česi koji veruju da bi minimalna mesečna
zarada od 596 evra bila dovoljna za ţivot, dok bi Čehe sa fakultetskom diplomom zadovoljilo kada
bi drţava minimalnu cenu rada postavila na 916 evra, pokazala je nova studija Istraţivačkog
instituta za rad i socijalna pitanja.
Analitičari instituta istraţivali su subjektivne procene Čeha o bedi, egzistencijalnom minimumu,
dovoljnim primanjima i standardu domaćinstava i pokazalo se da Česi gledaju na minimalnu zaradu
kao na platu koja bi morala da im obezbedi pristojan ţivot.
"Jednostavno je nemoguće da se plati kirija, hrana i nekako se preveze do posla za 314 evra bruto
mesečne plate. Za tu platu se jednostavno ne isplati raditi", tipičan je odgovor Čeha u studiji.
Čak i minimalac veći nego što je danas odlučila vlada, odnosno od oko 370 evra kako predlaţu
sindikati, prema toj studiji bio bi motivacija tek za 5,9 odsto Čeha da potraţe posao, umesto da
ţive od socijalne pomoći.
U Češkoj prema procenama Ministarstva rada i socijalnih pitanja minimalnu zaradu dobija oko tri
odsto zaposlenih, znači izmeĎu 100.000 i 120.000 graĎana.
I u Srbiji je trenutno u fokusu tema oko povećanja minimalne cene rada. Naime, nakon sastanka
Socijalno ekonomskog saveta, na kome nije postignut dogovor, Vlada bi trebalo da danas da se
izjasni o eventualnom povećanju minimalca.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=15&nav_id=899916

Fabrika kablova se nada investitoru
IZVOR: BETA
Jagodina -- Rukovodstvo i sindikat Fabrike klablova u Jagodini se nadaju da će danas stići jedna
ili više ponuda potencijalnih investitora za to preduzeće.
Generalni direktor Fabrike kablova u Jagodini Ratko Vučurović rekao je da do petka Agencija za privatizaciju
nije primila nijedno pismo zainteresovanosti potencijalnih investitora za tu fabriku.
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Investitori zainteresovani za srpske firme danas do ponoći imaju mogućnost da dostave pisma
zainteresovanosti Agenciji za privatizaciju, što je "poslednja nada" jagodinskoj fabrici da pronaĎe
kupca.
"Do petka se niko nije javio, ali postoji mogućnost da se neko javi danas", kazao je Vučurović
agenciji Beta.
Predsednik sindikata radnika Fabrike kablova Oliver Jovanovski rekao je da je u petak bio na
sastanku u Agenciji za privatizaciju, gde su razmatrali načine privatizacije koja bi bila najpogodnija
za to preduzeće.
"Mi smo se izjasnili za prodaju imovine ili dokapitalizaciju. Kupac bi dobio čistu firmu, ali bi
morao da proizvodi kablove, ne bi mogao da prekida proizvodnju, i postojala bi potpuna zaštita
radnika, odnosno ne bi bilo otpuštanja bez socijalnih programa", kazao je Jovanovski.
Fabrika kablova je u restrukturiranju od 2002. godine i ima oko 2.200 zaposlenih.
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