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Posle hapšenja Vasileva za posao strahuje 850 radnika
Z. Rašić
Šta će se dalje dešavati u „Srpskoj fabrici stakla“, potpuno je neizvesno, pogotovu što prodaja
ambalaţnog stakla - boca, slabo ide, a zalihe se gomilaju.
BUGARSKI biznismen Cvetan Vasilev, koji se predao beogradskoj policiji nakon što je za njim
raspisana Interpolova poternica zbog pronevere u Korporativno-komercijalnoj banci ĉiji je većinski
vlasnik, ujedno je i većinski vlasnik „Srpske fabrike stakla“ u Paraćinu. Ta banka preko
konzorcijuma svojih firmi kupila je pre nešto više od dve godine od „Srbijagasa“ 63 odsto akcija SFS
i od tada do danas, ogromna svota novca investirana je u paraćinsku fabriku. Prodaju Staklare
„Srbijagas“ je tada navodio kao primer dobrog poslovnog poteza.
Hapšenje vlasnika izazvalo je zbog toga veliko uznemirenje u fabrici, a 850 zaposlenih, koliko ih
sada ima nakon što je broj radnika prepolovljen, strepi za svoju budućnost. Da se nešto ĉudno
dešava sa bugarskim „gazdama“ šuškalo se poodavno ali od menadţmenta, koji je za dve godine
promenjen više puta, nikakva informacija nije mogla da se dobije. Sumnje su se sada pokazale
opravdanim jer je Vasilev uhapšen.
- Još letos stalo je investiranje u obnovu pogona mašinskog-trgovaĉkog stakla. Ta investicija vredna
je izmeĊu 13 i 15 miliona evra i najavljivana je kao prioritet nad prioritetima. Pogon je trebalo da
bude za vršen do oktobra i da ponovo krene ugašena proizvodnja ĉaša. Do juna, za taj pogon
uraĊena je ĉeliĉna konstrukcija i nabavljen materijal, ali se sa radovima od tada stalo - kaţe
Ţivojin Matejić, predsednik Samostalnog sindikata fabrike.
On navodi da su plate redovne, ali da svi strahuju da li će i dalje tako biti. Letos je velika grupa od
250 radnika dobila rešenja za godišnji odmor zbog smanjenja troškova, meĊutim, svi su se oni sada
vratili na posao iako se tada priĉalo da je to priprema za utvrĊivanje viška radnika, odnosno otkaze.
Šta će se dalje dešavati u „Srpskoj fabrici stakla“, potpuno je neizvesno, pogotovu što prodaja
ambalaţnog stakla - boca, slabo ide, a zalihe se gomilaju.
U februaru, predsednik Srbije Tomislav Nikolić zvaniĉno je otvorio novu tehnološku liniju L5 za
proizvodnju ambalaţnog stakla u koju je većinski vlasnik uloţio više od 20 miliona evra. Uhapšeni
Cvetan Vasilev u fabrici je viĊan povremeno i nakon što je za njim raspisana poternica, poslednji
put desetak dana pre nego što se sam predao Upravi kriminalistiĉke policije u Novom Beogradu.
ULAGANjA VASILEVA
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U SFS PREMA podacima iz fabruara ove godine, saopštenim prilikom otvaranja nove linije, vlasnik
Staklare za 20 meseci investirao je više od 105 miliona evra. Sa druge strane, Cvetan Vasilev kao
većinski akcionar Korporativno-komercijalne banke sumnjiĉi se za proneveru. Kontrolu nad tom
bankom u junu - kad je stala nova investicija u SFS - preuzela je Narodna banka Bugarske, koja je
blokirala pristup svim banĉinim raĉunima.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510769-Kirilo-Savic-dve-godine-bez-plate

„Kirilo Savić“ dve godine bez plate
Lj. Begenišić
Agonija i beznađe zaposlenih u beogradskom Istraţivačko-razvojnom institutu. Direktor tvrdi
da je privatizacija rešenje i da su Rusi zainteresovani
NIŠTA mi nije preostalo nego da se spalim, jer plate ne primamo dve godine. Ovim reĉima Katarina
Momĉilović, inţenjer u beogradskom Istraţivaĉko-razvojnom institutu „Kirilo Savić“ zapoĉinje priĉu
o agoniji koju preţivljavaju zaposleni u ovoj nekada prestiţnoj instituciji.
- Ljudi dolaze na posao, a ne znaju zašto dolaze. Niko nas ne obaveštava šta će biti s firmom. Mi
smo drţavno preduzeće, ali nismo na budţetu, i ţivimo od onog što zaradimo a posla nema, niti se
bilo ko trudi da ga obezbedi - priĉa Katarina.
Ona napominje da je najveći broj zaposlenih u Institutu fakultetski obrazovan, ima dosta magistara
i doktora nauka. Ali, istiĉe, njihov broj se osipa, svi koji su imali gde da odu otišli su, pa je od oko
150 zaposlenih ostalo njih oko 120.
- Plate ne primamo, osim što ponekad dobijamo neke iznose od 5.000 ili 10.000 dinara, a ne znamo
po kom osnovu nam stiţu - istiĉe naša sagovornica. Njen problem je, napominje, i to što je
samohrana majka, a ona i njeno dete ţive samo od njenih primanja.
Preduzeće je u ogromnim dugovima, raĉuni su blokirani, zaposlenima se ne uplaćuju doprinosi,
duguje se poveriocima, najviše bankama kod kojih se rukovodstvo zaduţivalo.
Za nedomaćinsko i neodgovorno poslovanje zaposleni krive i bivše i sadašnje rukovodstvo.
Bivši direktor Miroljub Jevtić na ĉelu Instituta bio je do proletos, a sada je postavljen za savetika
za ţelezniĉki saobraćaj ministarke Zorane Mihajlović. Posle Jevtićevog odlaska, na ĉelo firme je
došao Stanislav Glumac, nekadašnji direktor „Ikarbusa“.
ŢELEZNICA, ENERGETIKA...Ustanova je osnovana 1954. kao Ţelezniĉki institut. Ima širok spektar
delatnosti
istraţivanja
u
oblasti
ţeleznice,
energetike,
ekologije...
Bavi se ispitivanjem kvaliteta materijala, zaštitom zdravlja na radu, zaštitom vodotokova i
vodosnabdevanja, sprovodi nadzor nad izvoĊenjem radova, tehniĉki prijem objekata, bavi se i
veštaĉenjem u oblasti transporta, graĊevinarstva...
Glumac za „Novosti“ potvrĊuje da Institut jeste u velikim problemima, a da on svakodnevno
pokušava da reši te probleme, meĊu kojima je najvaţniji isplata plata zaposlenima. On napominje
da je na ĉelo Instituta postavljen na rok od šest meseci i da neće ostati na toj funkciji ukoliko se ne
reše problemi. A kao najbolje rešenje on vidi - privatizaciju.
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- Već imamo najave od ruskih partnera da su zainteresovani da privatizuju naš Institut. To je jedino
rešenje - smatra Glumac.
Za to što mu radnici zameraju da je bio hapšen zbog optuţbi za pronevere u „Ikarbusu“, on kaţe da
je to bila politiĉka igra, da postupak traje pet godina i da nije osuĊen.
A bivši direktor Miroljub Jevtić istiĉe za naš list da je pod njegovim rukovodstvom „stvoren veliki
potencijal za rad Instituta“.
- Ugovorio sam posao preĉišćavanja otpadnih voda u Bagdadu, vredan 700 miliona dolara.
Delegacija iz Bagdada dolazi 22. septembra da se preciziraju detalji. TakoĊe, dok sam bio direktor,
osmislio sam i Konzorcijum kompanija koje obezbeĊuju Institutu sve bankarske garancije i daju
podršku za izvoĊenje radova - naglašava Jevtić.
On, takoĊe, tvrdi da su radnici, dok je on bio na ĉelu Instituta, primali svakog meseca po 20.000
dinara, jer je Institut toliko mogao da im obezbedi od poslova po Srbiji.
Direktor Stanislav Glumac tvrdi da unutar Instituta trpi opstrukciju. Kao primer navodi to što „neko
od zaposlenih“ zainteresovanim poslovnim partnerima daje pogrešne informacije da je firma u
steĉaju.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496206/Vucic-Necemo-smanjivati-plate-i-penzije-do-25000-dinara

Vučić: Nećemo smanjivati plate i penzije do 25.000
dinara
G. Avalić / Agencije
Najniţe plate i penzije nećemo smanjivati - rekao je sinoć premijer Aleksandar Vuĉić gostujući na
RTS-u gde je predstavio mere štednje i reforme. "Ako mere uspeju, a ja verujem u plan i u
ozdravljenje Srbije, 2016. bićemo normalna zemlja, sa zdravom ekonomijom", dodao je Vuĉić.
Smanjenje plata i penzija većih od 25.000 dinara, ošš tra borba protiv sive ekonomije,
otpuš štanje viš ška ljudi u administraciji, smanjenje subvencija pojedinim javnim preduzećima i
jaĉanje privatnog sektora - to su mere koje je predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vuĉić najavio
sinoć u cilju ozdravljenja srpske ekonomije.
Ne diramo plate do 25.000 dinara
Vuĉić je ponovio da je Zahtev Fiskalnog saveta da se plate i penzije smanje po 15 odsto, ali je
4

postavio pitanje mogu li ljudi toliko smanjenje da preţive. On je istakao da će, kako bi
destimulisali ulazak novih ljudi u javni sektor, više opteretiti plate nego penzije.
- Trudili smo se da naĊemo varijantu kojom ćemo da zaštitimo najsiromašnije. Naša je odluka da
plate od 25.000 dinara, koje prima oko 113.000 ljudi, ne smanjujemo, jer ako njima bilo šta
uzmemo, oni neće moći da plaćaju osnovne raĉune. Za plate iznad 25.000 dinara, smanjenje bi išlo
linearno i iznosilo bi 10, ili 10,5 odsto, dok će oni sa pimanjima iznad 100.000 dinara, kojih ima
31.167 podneti najveći teret - rekao je Vuĉić, ali nije precizirao za koliki procenat će njima biti
smanjene zarade.
Na penziju od 26.000 odbitak 220 dinara
Kada je reĉ o penzijama, Vuĉić je rekao da je zaštićen znatno veći broj ljudi nego kod zaposlenih.
- U Srbiji ima ukupno 1.752.000 miliona penzionera. Ĉak 744.000 prima penziju do 10.000 dinara i
njih naravno nećemo da diramo, kao ni sve one koji primaju do proseĉne penzije od 25.000 dinara,
a to je ukupno 60,2 odsto penzionera - kaţe Vuĉić.
On je objasnio da će penzioneru koji prima 26.000 dinara penzija biti manja za 220 dinara, da će
oni koji primaju 27.000 dinara sa smanjenjem imati 26.560, dok će penzija od 30.000 dinara biti
smanjena za 1.100 dinara.
- Penzije od 35.000 dinara biće smanjene za 6,2 odsto, a za devet odsto biće manje penzije onima
koji primaju 40.000 dinara, dok će za penzionere koji primaju penzije veće od 100.000 dinara,
smanjenje iznositi 15 ili 16 odsto - kaţe Vuĉić.
Planirana ušteda od plata i penzija, rekao je on, iznosi oko 400 miliona evra, a do planiranih 700
miliona, kako kaţe, doćiće se ukupnim "teškim, merama".
Manje subvencije za Srbijagas i Ţeleznicu
Kao jednu od mera štednje vuĉić je naveo i smanjenje subvencija za javna preduzeća. On je naveo
da se oĉekuje da ukupna ušteda na “tvrdim merama”, koje podrazumevaju i smanjenje subevncija,
bude oko 700 miliona evra.
- Moramo da uštedimo što je moguće više. Svim ministartsvima smo smanjili materijalne troškove,
a smanjićemo subvencije za Ţeleznicu i za Srbijagas. Više neće Srbijagas moći besplatno da daje
gas i Azotari, Petrohemiji i Ţelezari. Od prvog januara tako nešto više ne postoji. Ići ćemo na
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otpuštanje viška ljudi u sektoru administracije, pre svega kada je reĉ o, kako kaţe, "partijskim
kadrovima koji niĉemu ne sluţe". Ići ćemo na štednju u nabavci u robama i uslugama.
Vuĉić je istakao i da drţava neće više da finansira velike poljorpivredne tajkune, nego male
proizvoĊaĉe.
- Baš me briga što će razni tajkuni da se bune i kakve će sve kombajne i traktore da izvedu na
puteve. Drţava je do sada proseĉno izdavala hektar za 128 evra, a za to smo davali 110 evra
subvencija po hektaru. Ustvari, drţava nije zaradila ništa, 18 evra po hektaru. Sada ćemo da
traţuimo da onaj ko dobija subvencije za deset hektara mora da ima jednog zaposlenog - precizirao
je on.
On je istakao da sa rashodne strane moramo da uštedimo sve više, a sa prihodne da ostvarimo
uslove za povećanje BDP-a, otvaranjem novih radnih mesta, poboljšanjem investicionog miljea,
borbom protiov sive ekonomije, boljim inspekcijskim nadzorom i privlaĉenjem novih investitora.
Stanje u javnim preduzećima katastrofalno, leteće direktori EPS-a
Premijer Aleksandar Vuĉić izjavio je sinoć da će direktori javnih preduzeća koja ostvaruju profit do
15. januara morati da uplate novac u budţet i dodao da je do sada već obezbeĊeno 150 miliona
evra po ovom osnovu.
- Da vidite kad ih pritisnete kako mogu da obezbede više. Već smo obezbedili 150 miliona evra više
i to ne u obećanjima, nego u novcu koji će da se uplati drţavi - izjavio je Vuĉić gostujući na RTS.
Premijer je primetio da će direktori uplatiti novac u budţet “trĉećim korakom”.
- Nisu oni tu jer su pametniji od svih nas, nego što im je drţava dala da budu monopolisti i da
naplaćuju nešsto što im ne pripada - rekao je on.
Premijer je rekao da će brzo biti rešeno pitanje velikog broja direktora u EPS-u, koji će, nakon
koorporativizacije koja sledi, “da lete”, ali nije precizirao o kom smanjenju se radi.
On je istakao da je proseĉna plata u EPS-u 75.000 dinara, a govoreći o konkursu za izbor novog
direketora EPS-a, naveo je da “nije srećan starim rukovodstvom, a da li ćemo naći novo, to me ne
pitajte”.
Plata u privatnom sektoru 39.000, u javnom 50.000 dinara
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- Zahvaljujući katastrofalnim odlukama tokom 2007. došli smo ove gde smo. U periodu od 2008. do
2012. godine doš lo je do neverovatnog zaduţž ivanja i neodgovornom politkom prethodne vlasti
zaduž ţenost je sa osam skoĉila na 17,67 milijardi evra - rekao je premijer.
On je istakao da mi danas ne zaraĊujemo novac da isplatimo dugove, nego uzimamo kredite da
bismo ih pokrili i taj novac bacamo u bunar koji je sve veći. Da smo nastavili ovim putem, došli
bismo do bankrotstva.
On je istakao da je proseĉna plata u privatnom sektoru 39.000, a u drţavnom 50.000, a apsurd je
da privatni sektor koji zaraĊuje manje izdrţava javni sektor koji zaraĊuje više.
- Samo vidim kuknjavu i ţalopoljke, a ne pitamo se da li smo zasluţili više. Niko od mladih ljudi ne
moţe da se zaposli. Imamo štrajkove u preduzećima u restrukturiranju. Mnoga od tih preduzeća ne
rade ništa, ali dolaze po platu, jer su nauĉili da drţava ima. Nećemo više da trpimo reketiranje
nespospbnih direktora javnih preduzeća, ali nam je podjednako teško da naĊemo nove, psosobne.
Jedan koji je konkurisao za direktora jednog jav
Na sreću, neki ljudi odluĉili su da donesu teške odluke i sada smo hiljadama milja daleko od
bankrota. Danas se zaduţujemo po znatno niţim kamatnim stopama - rekao je Vuĉić.
- Ljudi ne treba da brinu. Srbija je likvidna i imamo novca do aprila naredne godine i bez
zaduţž ivanja - rekao je premijer.
nog preduzeća nije prošao psiho-test - rekao je Vuĉić.
Niko nijedan dinar nije uzeo od para za obnovu zemlje
Vuĉić se osvrnuo i na isplatu pomoći ugroţenima u poplavama.
- Neki predsednici opština bune se jer nisu dobili novac. Govori se da je u Obrenovcu malo uraĊeno,
a samo Obrenovcu je do sada isplaćeno 1,1 milijarda dinara. Proseĉno je negde oko 3.000 evra
isplaćeno po kući. Niko nijedan dinar nije uzeo od para za obnovu zemlje - rekao je Vuĉić.
Odgovarajući na pitanje da li će Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, doći u Srbiju, Vuĉić
je rekao: Još nemamo konaĉnu potvrdu, ali mislim da će Putin doći u Srbiju.
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Vlahović: Vučić napravio prvi korak ka reformama
Tanjug
Predlog mera koje je premijer Aleksandar Vuĉić sinoć izneo je korak u dobrom pravcu, ocenio je
Predsednik Saveza ekonomista Srbije (SES) Aleksandar Vlahović.
"Za mene ovo nije neoĉekivano. Jasno je da je fiskalna konsolidacija prvi korak, i da ona sama po
sebi nije reforma, ali je stvaranje pretpostavki za reforme", rekao je Vlahović Tanjugu. On je
dodao da je sigurnio da bi potreba za smanjenjem plata i penzija bila mnogo manja, da se u ovaj
set mera i strukturne reforme krenulo ranije.
Prema njegovim reĉima, oĉigledno je da su budţetski deficit i stanje javnog duga na visokom nivou
i da je neophodno dramatiĉno smanjiti rashode. S obzirom da su uštede moguće jedino na velikim
brojevima, kaţe on, nije neoĉekivano smanjenje plata i penzija.
"S druge strane dobro je da se vlada nije opredelila za dalje podizanje PDV-a, jer bi to dodatno
ugrozilo ionako krhku privrednu aktivnost. Dakle, sve ovo bi trebalo da doprinese stabilizaciji javnih
finansija, i da bude uvod u suštinske strukturne reforme, pri ĉemu je restrukturiranje javnog
sektora osnovni zadatak", objasnio je Vlahović.
Vlahović je rekao i da je dobro što su se na spisku mera našla i javna preduzeća, jer su ona, kao i
firme u restrukturiranju, "rak rana" srpske privrede.
"Rešenje ovog problema znaĉiće istinski iskorak u pravcu dugoroĉne stabilizacije javnih finansija, a
to znaĉi i profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i konaĉno definisanje sudbine
preduzeća u restrukturiranju", kazao je on.
Vlahović je podsetio da je pozitivan korak i nedavno usvajanje Zakona o radu, te pomeranje
starosne granice za odlazak u penziju.
"Sada se najavljuje i borba protiv sive ekonomije, a pre svega u delu akciznih roba, a trebalo bi
pridodati i reformisanje javnih preduzeća pri ĉemu će to zahtevati vreme. Ne moţe se sve uraditi u
periodu koji se meri mesecima, već je per reĉ o godinama. Ali, vlada je bar pokazala iskrenost u
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nameri da reformiše sektor javnih preduzeća. Prvi signal bi bila smena svih direktora tamo gde se
ostvaruju najveći gubici", rekao je Vlahović.
Profesionalizacija upravljanja, departizacija, korporativizacija, rešavanje pitanja viška zaposlenih
u javnim preduzećima, to je sve što oĉekujem da će uslediti u narednom periodu, istakao je
Vlahović.
Vuĉić je sinoć izneo set mera koje obuhvataju smanjenje plata i penzija većih od 25.000 dinara,
oštru borbu protiv sive ekonomije, otpuštanje viška ljudi u administraciji, zatim smanjivanje
subvencija pojedinim javnim preduzećima i jaĉanje privatnog sektora.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496232/Janmat-EU-podrzava-Vuciceve-mere

Janmat: EU podrţava Vučićeve mere
Tajug
Predstavnik Delegacije Evropske unije u Beogradu Frejk Janmat izjavio je da Brisel podrţava
predlog mera, koje je sinoć predstavio premijer Aleksandar Vuĉić, kao deo širih strukturnih reformi
koje bi trebalo da uslede.
Frejk Janmat, predsstavnik delegacije EU u Beogradu
"Mi ovo vidimo kao deo agende strukturnih mera, a fiskalna konsolidacija bi treba da ide ruku pod
ruku sa ekonomskim reformama koje bi podigle konkurentnost i rast", rekao je Janmat.
Set koji je Vuĉić izneo obuhvata smanjenje plata i penzija većih od 25.000 dinara, oštru borbu
protiv sive ekonomije, otpuštanje viška ljudi u administraciji, zatim smanjivanje subvencija
pojedinim javnim preduzećima i jaĉanje privatnog sektora.
Prema reĉima Janmata, smanjivanje garancija na kredite i subvencija je u skladu sa preporukama
koje je EU dala Srbiji u maju ove godine, na sastanku EKOFIN saveta.
"Jedna od naših specifiĉnih preporuka je bila da smanjite subvencije i garancije, jer je njihov nivo
visok", rekao je Janmat.
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Sada je, kako kaţe, vaţan budţet za 2015. i fiskalna strategija u naredne tri godine. Jedino tada,
navodi on, moţe da se vidi ima li uravnoteţenog plana.
"U naredne tri godine je takoĊe vaţno da se ovo podupre reformama u javnom sektoru i daljim
reformama u cilju unapreĊenja poslovne klime", poruĉio je predstavnik Delegacije EU.
Ono što, prema njegovim reĉima takoĊe sledi, jeste da se završi restrukturiranje javnih preduzeća i
penzijska reforma.
Janmat je ocenio da je dobar korak do sada bio usvajanje Zakona o radu ovog leta, jer će on doneti
fleksibilnije trţište rada.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496222/Arsic-Nije-najjasnije-kako-ustedeti-jos-350-miliona-evra

Arsić: Nije najjasnije kako uštedeti još 350 miliona
evra
Beta
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić rekao je danas da će najavljeno smanjenje
plata i penzija omogućiti polovinu planiranih ušteda od najavljenih 700 miliona evra, ali da nije
jasno kako će se uštedeti druga polovina tih sredstava.
Arsić: Nije najjasnije kako uštedeti još 350 miliona evra
- Osnovni cilj da se uštedi 700 miliona evra je dobro postavljen ali nije najjasnije kako će se to
postići - rekao je Arsić agenciji Beta.
On je kazao da nisu poznati detalji ušteda osim dela o platama koji je precizno naveden.
- Za penzije nije baš najpreciznije, treba saĉekati precizniji plan - naveo je Arsić i dodao da
premijer Aleksandar Vuĉić nije izašao sa jasnim planom za penzije jer verovatno postoji mogućnost
njegove promene.
On je kazao da su samo nagoveštene druge uštede, da nisu planirana znatna smanjenja broja
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zaposlenih u javnom sektoru i da je tu potreban
operativniji plan.
- Pitanje je da li će otpuštanja u javnom sektoru uopšte biti - kazao je Arsić.
On je naveo da nije jasno kako će sredstva od javnih preduzeća biti tretirana jer to nisu uštede
nego dodatni prihodi.
- Neka kompletnija ocena moći će da se da kada se izaĊe zvaniĉno sa preciznim brojevima - rekao
je Arsić.
On je naveo da su svi predlozi mera štednje podrazumevali smanjenje subvencija ali nisu
precizirane uštede.
- To je nešto na šta su svi predlozi raĉunali ali nije reĉeno na ĉemu će da se uštedi - kazao je Arsić
navodeći primer Sartida za koji je rekao da je jedan od najvećih korisnika subvencija.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496159/Poslodavci-zaposlili-10430-radnika-posle-kontrole-inspekcije-rada

Poslodavci zaposlili 10.430 radnika posle kontrole
inspekcije rada
Beta
Ministarstvo za rad je danas saopštilo da su poslodavci u Srbiji, posle kontrole Inspektorata za rad,
za tri meseca zaposlili 10.430 osoba, koji su prethodno bili angaţovali "na crno".
Inspektorat za rad Ministarstva je, radi suzbijanja rada "na crno", od 1. juna do 10. septembra ove
godine obavio 8.856 kontrola, kojima je bilo obuhvaćeno 151.533 zaposlenih.
Najveći uĉinak je postignut vanrednim, više puta ponovljenim inspekcijskim nadzorom kod
poslodavaca ĉija su preteţne delatnosti fiziĉko-tehniĉko obezbeĊenje, ugostiteljstvo i
gradjevinarstvo, saopštilo je Ministarstvo.
Kod poslodavaca ĉija je preteţna delatnost fiziĉko-tehniĉko obezbeĊenje, broj zaposlenih povećan
za 46,12 odsto. Ugostitelji su povećali broj zaposlenih za 34,40 odsto, a graĊevinske firme za 25,17
odsto, piše u saopštenju.
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Umesto fiktivnih ugovora o struĉnom osposobljavanju i usavršavanju, poslodavci su posle inspekcije
zakljuĉili ugovore o radu i druge u skladu sa Zakonom o radu.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496017/Vujovic-Veliki-broj-pisama-o-zainteresovanosti-investitora

Vujović: Veliki broj pisama o zainteresovanosti
investitora
Beta
Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da je stigao veliki broj pisama o
zainteresovanosti investitora za privatizaciju preostalih društvenih preduzeća u Srbiji, pre svega za
preduzeća u restrukturiranju.
- Od prispelih pisama investitora, oko 60 odsto je kredibilno", kazao je Vujović u Privrednoj komori
Srbije na meĊunarodnoj konferenciji o slobodnim zonama.
Rok za dostavu pisama o zainteresovanosti investitora za privatizaciju preduzeća u Srbiji istekao je
15. septembra, a o broju prispelih pisama Agencija za privatizaciju se još nije oglasila.
Oĉekuje se da će o ponudama investitora veĉaras govoriti premijer Srbije Aleksandar Vuĉić.
Agencija za privatizaciju je poziv investitorima objavila 15. avgusta, a na spisku za privatizaciju
nalazi se 502 preduzeća, od kojih je 161 u restrukturiranju.
Ministarstvo
privrede
je
duţno
da
do
će preduzeće biti privatizovano, a koje će ići u steĉaj.

poĉetka

decembra

odluĉi

koje

Ukupan dug preduzeće u restrukturiranju iznosi 4,7 milijardi evra, od ĉega je dug prema drţavi 2,4
milijarde, a komercijalni dugovi su 2,3 milijarde evra. Ostala preduzeća za spiska za privatizaciji
drţavi duguju 3,2 milijarde, a drugim poveriocima 3,4 milijarde evra.
Zakonom o privatizaciji predvidjeno je da se privatizacija društvenih preduzeća završi do kraja
2015. godine.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495962/Samo-minimalci-bi-mogli-da-budu-postedjeni-mera-stednje

Samo minimalci bi mogli da budu pošteđeni mera
štednje
Gordana Bulatović | 18. 09. 2014. - 12:21h | Foto: RAS | Komentara: 720
Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je da će reformske mere, koje će predstaviti veĉeras, biti
teške ali racionalne, da će najsiromašniji graĊani biti zaštićeni i poruĉio da je Srbija "hiljadama
milja daleko od bankrota".

Kliknite (+) za uvećanje

Vuĉić je naveo da reforme neće biti lake i da ne treba stvarati paniku, već da je panika trebalo da
bude onda kada smo trošili više nego što smo zaraĊivali.
Premijer ni juĉe nije prelomio na koji naĉin će sprovesti socijalno tešku meru smanjenja plata i
penzija, sa sazanje "Blic". Zasad je, meĊutim, izvesno da će penzioneri koji primaju do 13.500
dinara i zaposleni koji dobijaju minimalac, tj. do 21.500, proći će bez umanjenja prihoda. Takvom
odlukom zaštitili bi se najsiromašniji. Svi ostali zaposleni u javnom sektoru i penzioneri moraće da
raĉunaju na trajno smanjenje primanja.
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Po tom rešenju, koje je jedno od nekoliko koja se razmatraju, penzije izmeĊu minimalne i
proseĉne moraju da raĉunaju na umanjenje od šest odsto. Penzioneri
koji imaju iznad proseĉne penzije, pa do iznosa proseĉne zarade bili bi u grupi za umanjenje od
osam odsto. Preko tog iznosa, a do 80.000 dinara umanjenje bi bilo 10 odsto.
Kada su u pitanju zaposleni, umanjenje od osam odsto imali bi svi oni koji imaju platu izmeĊu
minimalca i proseĉne zarade. Zarade preko proseĉne pa do 80.000 dinara bile bi umanjenje za 10
odsto. Preko ovog iznosa i penzioneri i zaposleni u javnom sektoru treba da se pomire sa
umanjenjem od 15 odsto.
U proseku, ova mera znaĉi umanjenje za 10 odsto, a njom bi budţet ostvario trajnu uštedu na
godišnjem nivou od oko 400 miliona evra.
Da li je to dovoljno za delimiĉnu stabilizaciju javnog duga i otpoĉinjanje razgovora o sporazumu s
MMF-om, ostaje da se vidi. MMF je, da podsetimo, nedavno zatraţio od Vlade da umanji troškove
budţeta za plate i penzije za minimalnih 10 odsto u masi.
Kao alternativa ovoj meri i dalje je, kako saznajemo, aktuelna i ona po kojoj bi svima, linearno bili
trajno umanjeni prihodi za 10 odsto. Ne iskljuĉuje se, meĊutim, ni neko treće rešenje, s obzirom
na to da su poslednjih dana intenzivirani razgovori u okviru vladajuće koalicije, ali i sa
predstavnicima MMF-a.
Odmah pošto Vlada usvoji rešenja, materijal će biti prosleĊen Skupštini, koja bi, moţda i naredne
nedelje, trebalo da raspravlja o rebalansu i ekonomskim merama štednje.
Smanjenje plata i penzija i ostale mere štednje vaţiće od 1. oktobra.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/496012/Ilic-Uzbunjivaci-ce-imati-sudsku-zastitu

Ilić: Uzbunjivači će imati sudsku zaštitu
Tanjug
Pomoćnik ministra pravde Radomir Ilić izjavio je danas da Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivaĉa
omogućava osobama koje prijave korupciju odnosno uzbunjivaĉima da pred sudom zatraţe svoju
zaštitu i dodao da će teret dokazivanja biti na poslodavcu.
"Najbitnija je ta privremena mera. Ne moţe se ĉekati na konaĉnu odluku suda i uzbunjivaĉ onog
trenutka kada se oseti ugroţenim, ukoliko je poslodavac uĉinio nešto na štetu uzbunjivaĉa, moţe
traţiti privremenu meru u roku od osam dana", objasnio je Ilić za RTS.
On je rekao da se ovo pravo ostvaruje u postupku koji je dosta drugaĉiji od redovnog postupka i da
su rokovi hitniji. Na pitanje ko snosi troškove sudskog postupka i na kome je teret dokazivanja , Ilić
je rekao da troškove pokriva poslodavac kao ekonomski jaĉa strana u postupku.
"Poslodavac je po suštini ekonomski jaĉa strana i ukoliko je makar doveo u sumnju da je izvršio
odmazdu prema uzbunjivaĉu, onda će morati da dokaţe da nije", istakao je on.
Objasnio je da se uzbinjivaĉ, pre svega obraća tamo gde radi, a moţe da ode i u tuţilaštvo, kod
Zaštitnika graĊana, Agenciju za borbu protiv korupcije. "Glavna pištaljka je javnost", rekao je
pomoćnik ministra dodavši da bi uzbunjaĉi mogli da se obrate i medijima ukoliko se problem ne
moţe rešiti unutar institucija.
Inaĉe, Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivaĉa dobio je pozitivno mišljenje Evropske komisije, a ministar
pravde je u razgovoru sa delegacijom Saveta Evrope najavio da će se taj Nacrt uskoro naći pred
vladom, a potom i pred poslanicima.
Predlog zakona izmeĊu ostalog predviĊa da osobe koje prijave korupciju ne mogu biti proganjane
zbog toga i za to će dobiti sudsku zaštitu.
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http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Plate-i-penzije-do-25_000-nece-biti-smanjene.sr.html

Плате и пензије до 25.000 неће бити смањене
Примања пензионера која прелазе 35.000 биће смањена 6,2 одсто, а она већа од 40.000 за
девет одсто. - Мање субвенције Србијагасу, Железницама, али и за тајкуне
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће грађани са најнижим платама и пензијама
бити поштеђени од смањивања, а то се односи на запослене у јавном сектору са платама до
25.000 динара и за пензионере који месечно примају исто толико - до 25.000 динара.
„Трудили смо се да заштитимо најсиромашније, јер људи у Србији тешко живе. Није то питање
политичке воље, јер вас неће волети ни они којима смањите 100 динара ни они којима
смањите 100.000. Питање је само могу ли људи то да преживе”, рекао је Вучић гостујући на
Радио-телевизији Србије.
„Знам колико тешко људи живе. Настојали смо да заштитимо најсиромашније, јер ја гледам и
људе, а не само папире”, рекао је председник владе.
Он је рекао да зна да никоме неће бити лако, али ће, како каже, моћи да живе и сачувају
радна места.
Зато ће око 113.000 запослених у јавном сектору, а који примају плате до 25.000, бити
поштеђени смањивања.
„То је најсиромашнији део. Тешко да би могли да плаћају све рачуне ако бисмо то смањили.
Највероватније је да ће се за остале применити линеарно смањење од 10 или 10,5 одсто.
Наравно, ко је до сада имао 26.000 динара, после смањења зауставиће се на 25.000. То је
доња граница и нико неће ићи испод тога”, рекао је Вучић.
Према речима премијера, 31.167 запослених у јавном сектору који зарађују више од 100.000
динара, поднеће највећи терет, али није прецизирао за колики проценат ће њима бити
смањене зараде.
Пензије су, како каже, потпуно другачија прича, и ту је заштићен много већи број људи.
„Ово је моја кривица и ако Фискални савет неког треба да криви, требало би да криви мене,
јер сам желео да заштитим што већи број пензионера. У Србији пензију прима укупно
1.752.000 људи. Од тога 744.000 њих прима 20.000 динара и њих нећемо да дирамо. Нећемо
дирати чак ни оне који примају између 20.000 и 25.000. Укупно, неће ништа платити 60,2 одсто
свих пензионера”, рекао је Вучић.
Када је реч о осталима, њима ће се, како је најавио, примања смањивати прогресивно.
„Пензионер који месечно прима 26.000 динара имаће умањење од 220 динара и примаће
25.780 динара. Онај који прима 27.000, добијаће 26.560, а ономе од 30.000 следи 28.900
динара. Смањиваћемо 3,1 одсто”, најавио је премијер.
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Примања пензионера која прелазе 35.000 биће смањена 6,2 одсто, а она већа од 40.000 за
девет одсто.
Вучић је поручио да ће највећи терет поднети пензионери чија примања прелазе 60.000
динара, а умањење ће бити, како каже, 15 или 16 одсто. Таквих, према његовим речима у
Србији има око 41.000. .
„Пензионери сигурно нису ни за шта криви. Криви су они који су нам уништили државу”, рекао
је Вучић и додао да се Фискалном савету вероватно неће допасти допасти ова рачуница.
Планирана уштеда од плата и пензија, рекао је он, износи око 400 милиона евра, а до
планираних 700 милиона, како каже, доћи ће се укупним „тешким, мерама”.
Упитан да ли је Међународни монетарни фонд предлагао мере штедње Србији, Вучић каже да
су имали сугестије, али нису помињали проценте.
Фискални савет је, подсетио је он, тражио да се и плате и пензије смање по 15 одсто.
Мање субвенције Србијагасу, Железницама, али и за тајкуне
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће Влада смањити субвенције Србијагасу и
Железницама Србије, али и да се више субвенције неће делити пољопривредним тајкунима,
већ правим малим пољопривредним произвођачима.
„Више неће моћи Србијагас да даје бесплатно гас и Азотари, Петрохемији и Железари. Од
првог јануара ткао нешто више не постоји. Ми ћемо се додатно обавезати и ми ћемо то
поштовати”, изјавио је Вучић.
Он је рекао да Влада више неће да финансира ни пољопривредне тајкуне, већ праве мале
пољопривредне произвођаче.
„Баш ме брига што ће разни тајкуни да се буне и какве ће све комбајне и тракторе да изведу
на путеве. Могу да ме смене па шта. Обећавам вам да ћете видети резултат”, изјавио је Вучић.
Он је додао да је држава до сада просечно издавала хектар за 128 евра и да је то просечна
цена закупа земље у Србији, „а за то смо давали 110 евра субвенција по хектару”.
„Уствари, држава није зарадила ништа, 18 евра по хектару. Сада ћемо да тражимо да онај ко
добија субвенције за десет хектара мора да има једног запосленог”, прецизирао је он.
Директори ЈП да уплате профит у буџет до 15. јануара
Премијер Александар Вучић изјавио је да ће директори јавних предузећа која остварују
профит до 15. јануара морати да уплате новац у буџет и додао да је до сада већ обезбеђено
150 милиона евра по овом основу.
„Да видите кад их притиснете како могу да обезбеде више. Већ смо обезбедили 150 милиона
евра више и то не у обећањима, него у новцу који ће да се уплати држави”, изјавио је Вучић.
Премијер је приметио да ће директори уплатити новац у буџет „трчећим кораком”.
„Нису они ту јер су паметнији од свих нас, него што им је држава дала да буду монополисти и
да наплаћују нешто што им не припада”, рекао је он.
Премијер је рекао да ће брзо бити решено питање великог броја директора у ЕПС-у, који ће,
након коорпоративизације која следи, „да лете”, али није прецизирао о ком смањењу се ради.
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Говорећи о конкурсу за избор новог директора ЕПС-а, он је навео да „није срећан старим
руководством, а да ли ћемо наћи ново, то ме не питајте”.
„Конкурс је био, а да вам покажем резултате... свака част изузецима. Ево, погледајте сами”,
изјавио је Вучић.
Наше право је да опстанемо
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће Србија као независна и суверена земље
дочекивати своје госте и истакао да је амбасадор Мајкл Кирби веома образован, озбиљан и
одговоран човек и да верује да је имао добру намеру када је говорио о посети руског
председника Владимира Путина Србији.
Мислим да је реч о искреном пријатељу Србије, али не улазимо у односе великих сила, рекао
је Вучић и истакао да још нема потврду да ће руски председник Владимир Путин у октобру
доћи у Београд, али да верује да ће то бити случај.
Позиција Србије није плод приватних и личних жеља, ми смо успели да чврстим и јасним
ставом по интересе Србије, нисмо се мешали у сукобе великих сила, али наше право је да
опстанемо. Да су нас питали о увођењу санкција Русији, онда би имали право да од нас траже
да уведемо санцкије Русији. Ми смо на европском путу, али Србија мора да преживи, рекао је
Вучић.
Ја да учествујем у уништавању нашег народа нећу, ја сам слуга нашег народа, рекао је Вучић.
Вучић је рекао да је шеику Мухамеду бин Заједу изразио захвалност УАЕ на помоћи Србији
после тешких поплава. Они су земља која нам је појединачно поклонила највише новца и
изградиће највише кућа и захвалио се у име грађана.
Разговарали смо о Ер Србији, то би било право мало чудо да после годину дана постане
профитабилна компанија, рекао је Вучић.
Разговарали смо о Београду на води, улагањима у пољопривреду, о неким другим важним
стварима, ја сам веома захвалан шеику Мухамеду за све што чини за нашу земљу. Разлози су
људске природе и захвалан сам што нам помажу, рекао је Вучић у емисији Око РТС.
Надам се да Европи неће сметати кинески самит у Београду, јер им није сметао ни у
Будимпешти, ни у Варшави, рекао је Вучић одговарајући на питање о коментарима
аналитичара да се појединима у Европи не допада децембарски самит са Кином.
За три године, при крају мандата ове Владе, видећемо много више километара аутопута, бољу
пругу него данас и већу привредну активност. Немам никаквих илузија да ће то бити лако, али
верујем у Србију. Нисам обећавао куле и градове, рекао сам да ће бити тешких потеза, рекао
је Вучић.
Порука Кирбија упућена Русији, а не Србији
СУБОТИЦА –Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је порука америчког
амбасадора Мајкла Кирбија у вези са посетом руског председника Владимира Путина Србији
питање упућено руској страни, а не Србији, и да су то њихови односи у које он, како је рекао,
„не би улазио”.
„То су њихови односи и ја у то не бих улазио”, рекао је Вучић новинарима у Суботици.
Вучић је додао да амерички амбасадор није тражио увођење санкција и да не врши притисак
на Србију, те да је Кирби „добар човек и одличан амбасадор”.
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Упитан какву поруку је Кирби желео да пошаље, Вучић је одговорио „немојте ви да бринете,
има ко да мисли о тим порукама. Не брините се, Србија је на добром путу. Све ће бити у
најбољем реду”.
Амерички дипломата је у интервјуу „Вечерњим новостима” оценио да су односи Србије и САД
веома добри, али је поводом најављене посете руског председника Београду, упитао - ако се
то деси, зашто Владимир Путин долази?
„Можете имати добре односе и са Русијом и Кином, и са САД. Али наш став о посетама
кинеских и руских званичника се разликује. Кинези готово никога нису напали, а Руси јесу. То
треба имати на уму. Још није сигурно да ли ће Путин доћи, али ако се то деси - зашто долази?
Због прославе ослобађања Београда? А Београд је ослободила и Трећа украјинска армија, као
део Црвене армије”, рекао је Кирби у интервјуу за београдски дневник.
Кирби: Србија има право да зове кога хоће
БЕОГРАД– Амерички амбасадор у Београду Мајкл Кирби изјавио је данас да Србија има право
да позове кога год хоће и када год хоће у посету, укључујући руског председника Владимира
Путина, а да је он само желео да скрене пажњу на историјски контекст Дана ослобођења
Београда.
На питање новинара да објасни то што је у интервјуу „Вечерњим новостима” поставио питање
зашто Путин долази, Кирби је одговорио: „Србија има право да зове кога год хоће, то је на
Србији и срском руководству, а ја само мислим да је контекст мало изврнут”.
„С моје тачке гледишта, Србија може да га (Путина) позове кад год хоће, укључујући и на тај
дан”, рекао је он.
Он је објаснио да није реч о томе да се он се слаже са доласком руског председника, већ да
сматра да обележавање ослобођења Београда треба да буде подсетник и на историјски
конктекст.
У ослобођењу је, према његовим речима, учествовала и Трећа украјинска армија, део Црвене
армије С С С Р, као и војници из више совјетских република - Русије, Украјине, Белорусије,
Азербејџана, Грузије, Казахстана...
„Сви људи из С С С Р, као и из Србије, желели су да се ослободе нациста и то је оно што сам
желео да нагласим и да ставим причу у тај контекст”, рекао је амерички амбасадор.
На питање да ли се његова изјава може схватити као притисак на Београд да се изјасни између
Москве и Вашингтона, Кирби је одговорио одрично.
„Не, желим да кажем да је ослобођење Београда, као и Варшаве, Париза и других градова
било важно многима - САД, Француској, Србији, Украјини, Русији јер нацизам је зло”, рекао је
он.
Упитан због чега је у интервјуу направио разлику између посета кинеских и руских
званичника, Кирби је рекао:
„Ви можете да то тумачите како хоћете, али ја вам кажем у ком контексту сам говорио: Кина
је у Другом светском рату такође учествовала и на истоку се борила против Јапана.„
Јакуњин: Кирби показао да не зна историју
БЕОГРАД – Председник Фонда Андреја Првозваног Владимир Јакуњин оценио је данас у
Београду, поводом коментара америчког амбасадора Мајкла Кирбија зашто руски председник
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Владимир Путин долази у посету Србији, да је он показао непознавање историје Совјетског
Савеза и Другог светског рата.
„Он (Кирби) није добро упознат са историјом Совјетског Савеза и Другог светског рата. Можда
ће се наћи људи који могу да му донесу књиге...ако зна да чита”, рекао је Јакуњин упитан да
прокоментарише да је амерички амбасадор рекао да су Београд у Другом светском рату
ослобађали украјински војници.
Он додао да је и раније имао сумње у то да се у најбољим високошколским установама
Америке будућој политичкој елити даје право знање историје и политике.
„Више пута смо били сведоци како Американци мешају делове света, континенте и то - ко је са
ким у контакту”, рекао је Јакуњин новинарима у центру „Сава”, где је завршена међународна
конференција посвећена Првом светском рату.
Он је додао да „зато не види ништа чудно у (Кирбијевој) изјави да су Београд наводно
ослободили украјински војници”.
Вучић отворио италијанску фабрику у Суботици
СУБОТИЦА –Председник Владе Србије Александар Вучић отворио је данас у Суботицу фабрику
„Гордон”, која послује у оквиру групације „Калцедониа”, поручивши да ће Србија тој
италијанској компанији понудити најбоље услове у региону, а председнику управе Сандру
Веронезеу да уместо најављених 2.000, размисли о запошљавању 3.000 радника.
Италијанска група већ има фабрику у Сомбору која запошљава 2.000 људи, а најављено је да
ће ускоро бити отворене две нове фабрике у Руми и Апатину, тако да ће посао наћи још 2.000
радника.
„Нигде нећете наћи боље људе, раднике, енергију и марљивост, тако да размишљате да
повећате тај број и на 3.000 радника”, рекао је Вучић.
Премијер је напоменуо и да компаније из Србије могу да извозе у Европску унију, Руску
Федерацију, Казахстан, Турску, Белорусију...и да ће тако бити и убудуће.
Премијер је поручио да је за отварање нове инвестиције заслужан град Суботица, али и Влада
Србије, а да од младих који ће се ту запослити очекује да буду вредни, марљиви и поштени.
„Сигуран сам да Србија за две године, уз реформе које ћемо спровести, може да буде много
боље место за живот и да победи конкуренцију у сваком смислу”, рекао је Вучић.
Отварању фабрике присуствовао је амбасадор Италије у Србији Ђузепе
потпредседница Владе Зорана Михајловић и представници локалне самоуправе.

Манцо

и

Меморандум о разумевању са италијанским инвеститором „Калцедониа”, који се бави
производњом дечијих, женских и мушких чарапа, купаћих костима и доњег веша робних марки
„Цалзедониа”, „Интимишими”, „Фалцонери” и „Тезенис” потписан је новембра 2011. године.
Калцедониа је затим основала ћерку компанију „Гордон” д.о.о. која је новембра 2013. године
започела производњу женских мајица „Интимишими”, у новоизграђеном производном објекту
површине око 12.000 квадратних метара на локацији Индустријске зоне „Мали Бајмок”.
Вучић: Шеик Мухамед бин Зајед данас у Србији
СУБОТИЦА –Шеик Мухамед бин Зајед долази данас у Србију где ће са премијером Србије
Александром Вучићем разговарати о великим и важним пројектима.
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„Шеик Мухамед бин Зајед долази данас у Београд, разговараћемо о важним и великим
пројектима”, рекао је Вучић новинарима у Суботици упитан за разлоге шеиковог доласка у
Београд.
Он је додао и да је шеик Мухамед увек добродошао.
Агенције
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/EBRD-Srbiji-preti-recesija-u-ovoj-godini.sr.html

ЕБРД: Србији прети рецесија у овој години
ЛОНДОН –Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) оборила је данас прогнозу привредног
раста Србије за ову годину, предвиђајући негативни привредни раст од 0,5 одсто, оценивши да
ће „вероватно склизнути у рецесију”.
Реч је о знатно нижој прогнози ЕБРД-а за Србију у односу на претходно прогнозирани раст
БДП-а Србије за 2014. од један одсто. За 2015. ЕБРД, пак, процењује да ће се БДП Србије
опоравити и вратити на раст од два одсто.
Према најновијем извештају ЕБРД-а под називом „Регионалне економске перспективе”,
оборена је такође овогодишња прогноза привредног раста за регион југоисточне Европе, због,
како је саопштено, велике штете од поплава у том подручју и уздрманог банкарског сектора у
Бугарској, наводи се у саопштењу тог лондонског кредитора достављеног Танјугу.
На основу извештаја ЕБРД-а може се закључити да је највише ревидирана прогноза за Србију и
Босну и Херцеговину, које су крајем маја претрпеле огромну штету од поплава, и чији су се
кључни сектори привреде, попут енергетике и пољопривреде, суочили са најтежим
последицама.
Танјуг

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pola-plata-nije-po-zakonu

Пола плата није по закону
Сваки други пријављени радник у српској привреди, није пријављен на укупан износ
плате, што је супротно закону, а што је још горе чак сваки трећи радник ради
непријављено, показало је најновије истраживање
које су спровели Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и амерички
УСАИД.
„Сваки трећи послодавац је у анкети признао да бар део новца исплаћује у готовом”, изјавио
је јуче Предраг Курчубић, представник агенције Ипсос стратеџик маркетинг, који је за
потребе НАЛЕД-а сповео истраживање на узорку од 250 предузећа.
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Програмски директор те организације Јелена Бојовић подсетила је да је ово друго по реду
истраживање НАЛЕД-а о ставовима привреде о сивој економији, и да је у оба истраживања био
висок проценат привредника који су рекли да због сиве економије морају да отпуштају
раднике и да им смањују плате.
„У претходном истраживању то је изјавио сваки други привредник, а у најновијем, тако се
изјаснило 28 одсто испитаник. Проценат је свакако висок”, рекла је Бојовић. Резултати су
показали и да привреда не верује да ће фирме које послују мимо закона трпети санкције. Само
три од 10 привредника верује да ће предузећа која послују у сивој зони бити откривена, сваки
пети мисли да ће то предузеће бити кажњено. Привредници су у високом проценту (70 одсто)
истакли да постојање сиве економије није оправдано, а охрабрује и податак да се повећао
удео оних који тврде да је држава одлучна да се избори са овим проблемом који је са 42 одсто
у првом порастао на 48 одсто у другом истраживању. „Неповерење у систем санкционисања
допринело је да проценат оних који не би пријавили нелојалну конкуренцију остане готово
непромењен. Сваки други привредник сматра да то није његов посао већ посао државних
институција”, речено је на данашњем представљању истраживања.
Говорећи о бирократији, Курчубић је рекао да је приметно да су привредници најмање
задовољни шалтерима са којима се најчешће срећу иако на њима не проводе највише
времена, као што су шалтери банака, РФЗО-а, Пореске управе, катастра.
Они су истакли да најдуже цекају на шалтерима катастра , 35,8 минута, у судовима 34,3
минута, Фонда ПИО 34,2 минута, затим полиције - 33,6 минута и РФЗО 32,3 минуа.
Најмање се чека на шалтерима банака - 14,5 минута, Поште - 15,6 минута, затим АПР-а 16
минута и локалних самоуправа - 16,8 минута.
Како се показало, привреда би на прво место листе приоритета Владе Србије ставила
сузбијање сиве економије, а поједини су у врх листе сврстали смањење пореза и доприноса,
као и реформу јавног сектора.
Промена коју су позитивно оценили у односу на претходну анкету јесте уклањање
рестриктивних правила запошљавања услед измена Закона о раду.
С. Г.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/treba-nam-60000-novih-firmi

Треба нам 60.000 нових фирми
Мала и средња предузећа у Србији су далеко мање развијена у односу на она у земљама
ЕУ и потребна је потпуно нова стратегија развоја малих и средњих предузећа, показала је
анализа Мреже за пословну подршку.
Та организација начинила је упоредне анализе сектора малих и средњих предузећа у Србији са
основним кретањима у сектору малих и средњих предузећа у 14 земаља Европске уније.
Нова стратегија развоја малих и средњих предузећа мора да буде ослоњена на директне
препоруке менаyера и власника малих и средњих предузеца засноване на практичном
искуству, мора бити детаљно сегментирана по привредним гранама и делатностима, као и
успостављена на традиционалним ресурсима којима Србија располаже.
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Резултат те стратегије мора да буде најмање 60.000 нових малих и средњих предузећа до
2020. године која рентабилно послују и повећање прихода од извоза малих и средњих
предузећа са садашњих 8,8 на најмање 15 одсто.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/razorena-privreda-samo-penzionere-proizvodi

Разорена привреда само пензионере производи
У многим војвођанским општинама број пензионера опасно се приближио броју
запослених, а у њих девет већ сада је мање оних који раде од оних који примају пензије .
Титељане издржавају већином седе главе
То не говори ништа друго осим да је разорена привреда лакша слала људе у пензију него што
их је запошљавала.
Према подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из јуна ове године у
Новој Црњи, Сечњу, Чоки, Тителу, Сремским Карловцима, Апатину, Кули, Оyацима и Малом
Ишођу више је пензионера него запослених, рачунајући ту и самосталну делатност и
пољопривреднике.
Другим речима, више је исплата пензија него уплата свих осигураника заједно. У исто време у
многим војвођанским општинама разлика између пензионера и радника је мала и мери се само
десетинама или стотинама у корист оних који раде. Тако , на пример, у Белој Цркви има 3.623
пензионера, а 3.697 осигураника , односно само је 74 више запослених него оних који примају
пензију. Или, у Пландишту има 2.390 пензионера и 2.404 запослена. Ништа није боље ни у
Новом Бечеју где је 4.962 запослена и 4.823 пензионера.
Туга је и у Новом Кнежевцу где тренутно има 2.466 пензионера и само 2.613 осигураника.
Мало боље је у Ковачице где на 4.554 пензионера долази 4.810 запослених. Неповољан однос
пензионера и запослених због мало већег броја у корист осиганика бележи се и у Сенти, Ади,
Кањижи, Жабљу, Беочину, Бачкој Тополи...
Ова статистика односа пензионера и запослених представља заправо најпрецизнију слику
јадног стања у појединим војвођанским општинама, и то онима које су некада биле
индустријски најјаче и које су запошљавање десетине хиљада радника. Након неуспеле
приватизације многих некада јаких индустријских центара, дугогодишњег реструктурирања и
чекања да неко други уради оно што се мора, многе војвођанске општине доспеле су до тога
да више нема никакве производње и да на посао иду само државни чиновници и службеници.
Генерално гледано запосленост у Средњебанатском региону, мада је ове године виша за 3,13
одсто у односу на прошлу, по оцени Момчила Николића из Регионалне привредне коморе
Зрењанин, није ни приближно на задовољавајућем нивоу мерено у односу на период од пре
десет година, када је број запослених био преко 46.000 радника. Садашње стање у великој
мери, тврди Николић, последица је неизграђеног и неадекватно привредно системог
амбијента пословања, неефикасне приватизације и реструктирања значајних привредних
субјеката.
Председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић потврђује за наш лист да је у
многим војвођанским општинама број пензионера премашио број запослених истичући да смо
дошли до економски неиздрживе и неодрживе тачке и да се под хитно нешто мора предузети.
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- До овакве ситуације дошло је због проблема насталих у приватизацијама, раду
приватизованих предузећа, реструктурирању али и због смањеног а нужног инвестирања.
Једноставно, домаћег инвестирања и инвеститора нема, стране нису задовољиле потребе па
самим тим немамо ни модернизацију привреде у општинама где би људима требало
обезбедити посао уместо оног којег су некада имали, немамо довољно модерних
индустријских постројења који би запослили велики број радника – објашњава Филиповић.
- Јесте део радника, како би се очувао социјални мир и они били збринути, пензионисан али
нису сви они који су остали без посла послати у Фонд ПИО. Ипак, не може се само
пензионисање окривити за садашње тужно стање у појединим војвођанским општинама.
Проблем је у неразвијању привреде и немогућност новог запошљавања. Нема дилеме да
општине морају више да се ангажују на обезбеђивању инвестиционе климе како нам
инвеститори не би бежали, а то нам се догађало, но оне саме не могу много учинити ако се
целокупан привредни систем не покрене – закључује Филиповић.
Љ. Малешевић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucic_plate_manje_za_10_odsto_penzije_padaju_progresivno.4.html?news_i
d=289253

Vlada sinoć predstavila nove mere štednje, stručnjaci oprezni

Vučić: Plate manje za 10 odsto, penzije padaju
progresivno
AUTOR: A. MILOŠEVIĆ
Srbije donela je odluku da plate u javnom sektoru veće od 25.000 dinara smanji za 10 do 10,5
odsto, a da penzije koje prevazilaze 25.000 dinara smanjuje progresivno - izjavio je sinoć premijer
Srbije Aleksandar Vuĉić
On nije izneo precizan plan progresije, ali je naveo primer po kojem će neko ko ima penziju od
26.000 dinara sada primati 25.780, dok će neko sa penzijom od 30.000 dinara, posle smanjenja
dobijati 28.900 dinara, što je pad od 3,1 odsto. Na 35.000 smanjenje je 6,2 odsto, na 40.000 devet
procenata, a na penzije iznad 100.000 15 do 16 odsto. U prvim analizama ovog plana, struĉnjaci
ocenjuju da su ovakva rešenja bila oĉekivana, ali da nisu dovoljna i da premijer nije objasnio gde
će pronaći još nekoliko stotina miliona evra ušteda koje će nam nedostajati u budţetu kada ovakve
mere budu usvojene.
- Skoro 113.000 ljudi u javnom sektoru prima plate do iznosa od 25.000 dinara i njihova primanja
neće biti dirana. Ostalima ćemo smanjiti plate za 10 ili 10,5 odsto, dok će 31.167 ljudi koji imaju
više od 100.000 dinara meseĉno imati veći pad plate, ali ne više ili malo više nego što im je do sada
bilo uzeto solidarnim porezom - rekao je Vuĉić.
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O penzijama je premijer još rekao da od 1,7 miliona penzionera njih 60,2 odsto prima manje od
25.000 dinara, što znaĉi da će samo 40 odsto penzionera videti manji ĉek kada nove mere budu
usvojene. Uz to, kako je dodao, penziju do 35.000 dinara prima ukupno 81,3 odsto najstarijih
graĊana, dok do 40.000 dinara penzije dobija ĉak 86 odsto ukupnog broja penzionera.
Vuĉić je rekao da će drţava smanjivati i druge rashode, od nabavke roba i usluga u svim
ministarstvima gde bi trebalo da se uštedi 20 miliona evra, do toga da “ćemo smanjiti subvencije
za Ţelezaru i Srbijagas”.
- Od 1. januara 2015. Srbijagas neće više moći da besplatno daje gas Petrohemiji, Azotari i
Metalsko sirćetnom kombinatu - obećao je Vuĉić.
On, meĊutim, nije pomenuo da će od naredne godine cena gasa biti podignuta na ekonomski nivo,
što je juĉe najavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović pa je ostalo nejasno da li će do toga stvarno
doći.
- Otpuštaćemo višak ljudi u administraciji, pre svega partijskih ljudi koji niĉemu ne sluţe, ali će to
ići i prirodnim putem, penzionisanjem. Nećemo finansirati poljoprivredne tajkune, nego male
proizvoĊaĉe. Iznajmljivali smo hektar zemlje po ceni od 128 evra, a davali smo subvencije od 110
evra po hektaru. Znaĉi da drţava tu ništa nije zaraĊivala, samo 18 evra. Sada ćemo davati
subvencije od 110 evra, ali onom ko ima dva grla stoke. Davaćemo i subvencije onom ko zaposli
jednog radnika na 10 hektara, makar i svog roĊaka - najavio je premijer.
On je podsetio da je Fiskalni savet traţio da se i plate i penzije smanje za po 15 odsto i ocenio da
argumenti tog tela stoje, ali da je “pitanje da li ljudi mogu to da preţive”.
On je dodao da je Vlada odluĉila da uzme više iz plata nego iz penzija, jer ţeli da destimuliše
ulazak u javni sektor u kojem je proseĉna plata 56.000 dinara, dok je u privatnom sektoru 39.000.
Vuĉić je, ipak, najavio da će se prosveti i zdravstvu povećati plate ĉim to bude bilo moguće.
On nije hteo da potvrdi kada će Vlada taĉno usvojiti rebalans i uputiti ga Narodnoj skupštini, niti da
li će najavljene mere stupiti na snagu u oktobru, rekavši da to zavisi od skupštinske procedure.
Vuĉić je dodao da će na prihodnoj strani traţiti od drţavnih preduzeća da zaradu uplaćuju u budţet
umesto da je zadrţavaju i da će nastojati da suzbije šverc cigareta i duvana, koji drţavi smanjuje
prihode od akciza.
Ekonomisti nisu ubeĊeni da će Vuĉićev plan doneti potrebne rezultate, mada pozdravljaju odluku
da se smanje plate i penzije i da se odnekle krene.
- I dalje nije sve najjasnije. Prvo, cilj Vlade da uštedi 700 miliona evra u prvoj godini je dobro
postavljen, jer je to veliki procenat ukupnih ušteda od bar milijardu evra koje moramo da
pronaĊemo. Ali, ovakvim smanjivanjem plata i penzija, drţava ne moţe da uštedi više od 350
miliona evra. To znaĉi da je još taĉno toliko potrebno pronaći. Problem je što, koliko vidim,
premijer oĉekuje da taj novac pronaĊe u javnim preduzećima od kojih će uzeti prihode. Ali, to ne
moţe da bude trajni izvor prihoda. To moţete uraditi jednom ili dvaput, ali onda preduzeće
poĉinje da se uništava. Ako uzimate novac od Telekoma, vi ugroţavate njegovu konkurentnost. S
druge strane, neka preduzeća, poput EPS-a su već sada u teškoj situaciji - kaţe za Danas profesor
Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.

25

On napominje da se tako dospeva u zamku da drţava s jedne strane od EPS-a uzima dividendu, a da
mu sa druge strane daje garancije za kredite, ĉime ništa nije uradila.
Arsić ipak smatra da bi u Srbijagasu veliki deo gubitaka stvarno bio eliminisan ako bi se preduzeća
poput Petrohemije, Azotare ili MSK naterala da plaćaju za preuzeti gas, bez obzira na to da li bi
Srbijagas podigao cenu ovog energenta na ekonomski nivo ili ne. MeĊutim, Arsić napominje da bi to
znaĉilo da bi firme poput Azotare morale da budu zatvorene, osim ako ih ne bi kupio neko poput
ruskih energetskih giganata.
- Drugo, Vuĉić nije ni pomenuo Sartid, odnosno Ţelezaru, a ako se za nju ne naĊe kupac, Vlada bi
moala da je od januara naredne godine zatvori - kaţe Arsić.
Sumirajući sve, ovaj struĉnjak smatra da je Vlada trebalo da napravi veće uštede na platama i
penzijama, jer će naroĉito kod penzija uštede biti vrlo male.
- Dobro je što premijer ne raĉuna previše na borbu protiv sive ekonomije, jer je pitanje koliko
drţava ima kapaciteta da taj problem reši - dodaje Arsić.
Sliĉno mišljenje ima i saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovaĉević, koji ne veruje da će
predloţene mere prikupiti više od 500 miliona evra ušteda, mada kaţe da precizne raĉunice tek
treba da budu izvedene.
- Smanjenja su minimalna u odnosu na raĉunicu Fiskalnog saveta o onome što je neophodno, pod
uslovom da ne doĊe do velikih restrikcija u javnim preduzećima i u subvencijama i garancijama.
Ovakav minimalizam će biti moguć samo ako se stvarno budu postigle znaĉajne uštede u javnim
preduzećima. Mi dogodine moramo da uštedimo ĉitavu milijardu, a sa ovim merama ćemo imati oko
polovine toga - kaţe Kovaĉević, koji takoĊe ukazuje na problem Azotare i Petrohemije, koje će
drţava verovatno morati da poĉne da pomaţe direktno, ako Srbijagas poĉne da im naplaćuje gas.
Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, takoĊe kaţe da je oĉekivao ovakav
paket mera i da je jasno da je premijer pokušao da maksimalno zaštiti niţe plate i penzije.
- MMF, Fiskalni savet i bivši ministar finansija Lazar Krstić smatrali su da je potrebno više uzeti, ali
konaĉna odluka je na Vladi. Unija svakako podrţava svaku meru koja ide ka smanjivanju plata u
javnom sektoru. Ove mere bi mogle biti graniĉno dovoljne ako se drţava bude bolje organizovala i
bolje naplaćivala svoje poreske prihode, a ne da inspekcije okreću glavu od neregistrovanih firmi dodaje Atanacković.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nestle_zaposljava_mlade.4.html?news_id=289251

Nestle zapošljava mlade
AUTOR: I. N.
Beograd - Kompanija Nestle pokrenula je inicijativu za zapošljavanje mladih ispod 30 godina kojom
se obavezala da će do kraja 2016. otvoriti 20.000 radnih mesta u Evropi. Cilj Inicijative je da
mobiliše i ukljuĉi kompanije koje su spremne da odigraju pozitivnu ulogu u zapošljavanju i
profesionalnom usavršavanju mladih, reĉeno je na juĉerašnjem skupu na kome se razgovaralo o
poloţaju te populacije na trţištu rada.
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Podaci Zavoda za statistiku u 2012. pokazuju da je stopa nezaposlenosti u Srbiji najviša kod mladih
starosti od 25 do 34 godine i iznosi 29,8 odsto.
- Ono što zabrinjava je to da 19,5 odsto mladih ljudi u uzrastu od 15 do 24 godine nisu ni zaposleni,
niti se nalaze u sistemu redovnog obrazovanja i obuke - kazala je Silvija Radinović iz Ministarstva za
rad i zapošljavanje. Inicijativi su se pridruţile kompanije iz Srbije koje su partneri Nestle adriatik
kompanije, poput kompanija Bosis iz Valjeva, koja je uspostavila saradnju sa lokalnim školama,
pravi baze podataka uĉenika na praksi i tako regrutuje kadar. Ta firma je do sada zaposlila 42
mladih ljudi, a zahvaljujući toj inicijativi u srednjim školama su otvoreni i novi smerovi.
Ambasador Švajcarske u Srbiji Ţan Daniel Ruh naveo je da mladi u toj zemlji svoje prvo radno
iskustvo u kompanijama stiĉu pre 15. godine te da je to najbolji naĉin kojim se osigurava da veštine
budu usklaĊene sa potrebama trţišta.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/najavljen-strajk-upozorenja-u-vrbaskoj-secerani_519674.html

Najavljen štrajk upozorenja u vrbaskoj šećerani
VRBAS Sindikalna organizacija fabrike šećera Sunoko u Vrbasu saopštila je da će sutra i prekosutra
organizovati jednosatni štrajk upozorenja tokom kojeg će zaposleni biti na svojim radnim
mestima, ali će obustaviti rad.
U saopštenju sindikata se objašnjava da nezadovoljni radnici traţe od rukovodstva te fabrike
vraćanje naknada zarade na prošlogodišnji nivo i retroaktivnu isplatu od dana smanjenja.
Štrajkaĉi zahtevaju i povećanje zarade za 16 odsto u skladu sa, kako se navodi, rastom troškova od
oktobra 2012. godine.
Radnici vrbaske fabrike šećera su u zahtevima naveli i isplatu uvećanja zarada po osnovu smenskog
rada, hitnu izrada novog akta o proceni rizika i odreĊivanje datuma za pregovore o potpisivanju
kolektivnog ugovora.
U saopštenju se ukazuje i na pretnje i uznemiravanje zaposlenih i njihovih predstavnika od strane
menadţmenta zbog, kako se dodaje, radniĉkih nastojanja da legitimnim putem ostvare zakonom
garantovana prava.
Radnici su od poslodavca takoĊe traţili da ne koristi i ne zloupotrebljava mogućnost tehnološkog
viška, odnosno da ne otpušta radnike po tom osnovu bez prethodne saglasnosti sindikata ili
zaposlenog.
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Oni su svojim nadreĊenima poruĉili i da ne mogu upućivati zaposlene na prinudni odmor, osim u
sluĉaju iskazane negativne neto dobiti.
Kao poslednji zahtev, sindikat je u saopštenju traţio i otvaranje prve kapije za radnike.
Kako se navodi, uĉesnici u štrajku će za vreme njegovog trajanja obezbediti minimum procesa
rada.
Vrbaski Sunoko je zajedniĉka kompanija MK grupe i holandske kompanije Nordagri N.V.
Na zvaniĉnom portalu te fabrike istiĉe se da se radi o najstarijoj fabrici šećera u Srbiji, sa dnevnim
kapacitetom prerade šećerne repe od oko šest hiljada tona.
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