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Višak 5. 000 nastavnika
I. MIĆEVIĆ
U Ministarstvu prosvete sabrali prekobrojne, razlog malobrojna odeljenja, mnogi bez ĉasova ili
punog fonda. Najviše predavaĉa likovnog, muziĉkog, fiziĉkog, istorije i geografije. Sindikati
imaju brojku od 20. 000
UĈIONICE su sve praznije, pa je i na poĉetku ove školske godine gotovo 5.000 nastavnika delimiĉno
ili potpuno ostalo bez norme. Ovo pokazuju podaci Ministarstva prosvete, a sindikalne procene kažu
da je ĉak oko 20.000 ili svaki ĉetvrti prosvetar bez punog fonda ĉasova. Zbog sve manjeg broja
dece, ove godine je u osnovnim i srednjim školama 175 odeljenja manje nego lane.
U Ministarstvu kažu i da nijedan ĉas u dnevniku neće imati 130 nastavnika, sliĉno kao i prethodnih
godina. Svi oni primaće, ipak, celu platu, jer para za njihove otpremnine nema. A da apsurd bude
veći, za nula ĉasova nedeljno plata se ne umanjuje, dok oni koji drže polovinu ĉasova primaju pola
plate, za trećinu fonda - isto toliki deo pune prosvetarske zarade.
Za sve njih, bez obzira na to da li nemaju nijedan ĉas, drže deset odsto ili imaju pun fond - država
plaća sto odsto doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje.
Na ovogodišnjoj listi tehnoloških viškova, kažu u sindikatima, najviše je nastavnika likovnog,
muziĉkog i fiziĉkog, geografije i istorije. Prekobrojni uĉitelji našli su mesto zahvaljujući velikom
broju kolega koje su otišle u penziju.
- Ministarstvo u tehnološke viškove raĉuna samo one koji su ostali bez dela norme, a imali su ranije
više ĉasova. Tako se dolazi do broja od oko 5.000 kolega. Ali za njih su kao tehnološki viškovi
nevidljivi oni koji su od prvog dana primljeni na 20, 30 ili 50 odsto fonda. Takvih je još 15.000 tvrdi Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika. - Generacije su sve
malobrojnije i to je kljuĉni problem. I ove, kao i prošle godine, imamo izmeĊu 7.000 i 8.000
uĉenika manje. Deo problema rešen je prirodnim putem, tako što je oko 3.000 kolega otišlo u
penziju. Jer samo u prosveti ljudi moraju da se penzionišu kada ispune samo jedan uslov. Ne mogu
da ĉekaju 65 godina, ako već imaju pun staž.
SMANjITI BROJ UĈENIKA U ODELjENjIMA Sa oko 800.000 Ċaka radi 80.000 nastavnika, što je sliĉno
evropskom proseku. Nijedan od kolega ne bi bio prekobrojan kada bismo uveli neke promene.
Potrebno je da broj Ċaka u odeljenjima sa 30 smanjimo na 25, kao i da nastavnici budu angažovani
i za celokupno obrazovanje odraslih - predlaže rešenje Dragan Matijević.
U Ministarstvu, kažu, meĊutim, da je već znaĉajan deo od ukupno 4.780 delimiĉnih tehnoloških
viškova „udomljen“. Konaĉne podatke još nemaju, jer preraspodela još traje i brojevi se menjaju
svakodnevno. Svaki od prekobrojnih prosvetara, u proseku, radio je sa trećinom fonda. Iz
prethodnih godina preuzeto je 3.327 tehnoloških viškova, a ovog septembra su im se pridružile još
1.453 kolege. U ukupnom zbiru, najviše prekobrojnih je u Beogradu - 699 i Novom Sadu - 578. Na
teritoriji Školske uprave Zrenjanin ih je 522, a Školske uprave Leskovac 389.
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Brojevi pokazuju, kaže Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti, da je situacija
sliĉna kao i prethodnih godina. Ali, dodaje, i dalje nije iskorenjen problem direktora koji skrivaju
slobodna mesta u školama kako bi na njih primili svoje favorite.
- Oni ne prijave Ministarstvu prosvete da je neki kolega otišao u penziju ili se na drugi naĉin
oslobodilo neko radno mesto. Kad proĊe raspodela tehnoloških viškova, raspišu konkurs i tu prime
kandidata koga oni žele - tvrdi Brajković.
Sindikati se, objašnjava njegov kolega Matijević, bore da se tokom cele godine na radna mesta koja
se oslobaĊaju primaju tehnološki viškovi sa takozvane liste B. To su svi oni ljudi kojima nedostaje
neki ĉas, a ne da se na ta radna mesta primaju podobni.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502596/Tuzili-Srbiju-i-dobili-po-4000-evra

Tužili Srbiju i dobili po 4.000 evra
Suzana Lakić, Nebojša Radišić
Zbog neisplaćenih zarada i doprinosa osam bivših radnika kragujevaĉke Industrije mesa „Crvena
zvezda“ dobilo je Srbiju pred Sudom u Strazburu.
Radnici „Crvene zvezde“ na protestu 2010.
Evropski sud za ljudska prava je 15. jula naložio Srbiji da svakom od njih u roku od tri meseca
isplati po 4.000 evra.
Polovina ove sume se odnosi na isplatu nematerijalne štete koja je po mišljenju Suda u Strazburu
nastala zbog lošeg sprovoĊenja Zakona o steĉaju. Preostali deo je razlika izmeĊu minimalne zarade
i liĉnog dohotka predviĊenog kolektivnim ugovorom o radu.

3

Kako tužiti Srbiju u
Strazburu


Da bi državu tužili pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu radnici iz Srbije prvo
moraju podneti tužbu pred domaćim sudom.



Ukoliko su nezadovoljni njihovom presudom, drugi uslov do dolaska pred Strazbur je da se
žale Ustavnom sudu.



Ukoliko nisu zadovoljni ni odlukom ovog suda, ispunjavaju uslov da se obrate evropskom.



Dokumentacija se šalje poštom sa povratnicom i mora da sadrži presude domaćih sudova.



Državu pred Sudom u Strazburu mogu da tuže i da od nje traže nadoknadu i radnici u
privatnim firmama.
Uslov je da nisu zadovoljni presudom domaćih sudova i da su im sudovi povredili zakonska prava.
Sud u Strazburu doneo je presudu taĉno šest godina od pokretanja tužbe protiv države pre ovim
evropskim organom i 11 godina od podnošenja tužbe pred domaćim sudovima.
Presudu su dobili radnici Slobodan Jovanović, Svetlana Gajić, Milan Jovanović, SlaĊana Stanojević,
Radmil Lekić, Nebojša Drekalović, Snežana Ognjanović i Vesna Petrović. Osim njih još desetak
bivših radnika ugašene „Zvezde” oĉekuju presudu u svoju korist.
Steĉaj nad ovom nekada ĉuvenom srpskom mesarom u društvenom vlasništvu pokrenut je 2002.
Zaposleni su u meĊuvremenu podneli zahteve za isplatu neisplaćanih plata i doprinosa, ali je
Trgovinski sud prihvatio samo deo potraživanja radnika.
Sud ih je istovremeno uputio i da pokrenu redovnu graĊansku parnicu, nakon ĉega je Industriji
mesa naložio da radnicima isplati dugovanja. “Crvena zvezda” je, meĊutim, prestala da postoji u
februaru 2010. godine.
“Crvenu zvezdu” je posle tri neuspele licitacije poĉetkom 2006. kupila firma „Takovo osiguranje”
iz Kragujevca, za 52 miliona dinara, po šest puta niže od zvaniĉno procenjene vrednosti.
Firma je važila je za jednu od najvećih mesnih industrija na Balkanu i bila jedna od retkih firmi
koja je u vreme stare Jugoslavije izvozila u Englesku.
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Neredovne zarade
Dragoljub Rajić, konsultant iz Mreže za poslovnu podršku, kaže da u Srbiji oko 60 odsto privatnih
preduzeća ne plaća radnike na vreme. „Svaka peta firma, taĉnije njih 20,1 odsto, kasni sa
isplatama duže od mesec dana, dok je kašnjenje do mesec dana zabeleženo kod 18 odsto
privrednika - kaže Rajić za “Blic”. Samo u graĊevinarstvu plate neredovno prima 25.000 radnika.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502731/Mihajlovic-Uvesti-platne-razrede-i-u-javna-preduzeca

Mihajlović: Uvesti platne razrede i u javna
preduzeća
Tanjug
Potpredsednik Vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da uvoĊenje platnih razreda u
državnu upravu nema smisla ukoliko se ne uvede i u javnim preduzećima.
Mihajlović: Uvesti platne razrede i u javna preduzeća
- Ukoliko se ne završi reformisanje javnih preduzeća verujem da nije moguće ostvariti pravi uspeh
u reforama koje svi želimo. Vlada Srbije je donela ĉitav paket reformskih zakona i mera koje
moramo da sprovedemo i ukoliko u bilo kom delu izuzmemo javna preduzeća nećemo imati rezultat
koji želimo - rekla je Mihajlović u Novom Pazaru odgovarajući na pitanja novinara.
Ona je izrazila uverenje da je ovo tek poĉetak priĉe o uvoĊenju platnih razreda u državnoj upravi i
da će se u okviru toga povesti raĉuna i o javnim preduzećima.
Kako je rekla, u javnim preduzećima nije problem u broju ljudi već da li oni rade kako treba i
kolike su im plate.
- Uporedite sami plate jedne sekretarice u opštini i javnom preduzeću ili u ministarstvu i javnom
preduzeću i videćete neverovatnu razliku, ali takoĊe i razliku u radu - naglasila je Mihajlović.
Potpredsednica vlade je napomenula da rad u ministarstvima i opštinama zahteva gotovo
dvadesetĉetvoroĉasovno angažovanje dok je ono u javnim preduzećima vrlo ograniĉeno.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki izjavila je juĉe da se uvoĊenje
platnih razreda ne odnosi se na javna preduzeća već na javnu upravu.
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Udovicki je gostujući na RTS pojasnila da će u sklopu reforme državne uprave platni razredi biti
uvedeni za državne i lokalne službenike, prosvetu, zdravstvo i da obuhvata oko 500.000 zaposlenih.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/502780/BIVSI-RADNICI-PITAJU-Za-koga-se-namesta-prodaja-imovine-Fabrike-hartije-uCacku

BIVŠI RADNICI PITAJU Za koga se namešta prodaja
imovine Fabrike hartije u Ĉaĉku?
V. Nikitović
Bivšim radnicima ĉaĉanske Fabrike hartije koju je, kako kažu, u propast oterala bugarska
kompanija “Ĉestim”, kontroverznog biznismena Hrista Kovaĉkog, nije jasno kako Agencija za
privatizaciju može da tvrdi da nema zainteresovanih kupaca za imovinu fabrike, kada ona nije ni
oglašena za prodaju.
Neizvesna sudbina: Sa jednog od protesta u Fabrici hartije
- Gradska vlast u Ĉaĉku mesecima govori da će fabrika ponovi ići u prodaju i da ima zainteresovanih
kupaca, a isto je tvrdio i steĉajni upravnik. Liĉno sam uĉestvovao u razgovorima sa jednim od
potencijalnih kupaca. Kako to sada Agencija za privatizaciju odjednom kaže da nema kupaca kada
prodaja nije ni oglašena? - postavlja pitanje Miloš Tripković, bivši predsednik Samostalnog sindikata
u fabrici.
Steĉaj uveden prošle godine
Steĉaj u Fabriku hartije uveden je 5. jula prošle godine, a Agencija za privatizaciju predložila je
sprovoĊenje steĉanog postupka prodajom imovine, odnosno bankrotstvom.
Bugarska kompanija “Ĉestim” kupila je fabriku 2007. godine, ali je nakon ĉetiri godine proizvodnja
prekinuta zbog zbog blokade raĉuna, neizmirenih obaveza i potrošenih zaliha sirovina. Agencija je
2001. godine poništila privatizaciju.
On otvoreno sumnja da se kupovina imovine fabrike nekome namešta. - Poigravaju se sudbinama
260 bivših radnika koji sedam godina nemaju povezani radni staž i kojima se duguje 28 plata! Neki
od nas zbog toga ne mogu da odu u penziju. Gomilaju se dugovi za komunalije. Tri godine živimo
bez dinara, a sada ispada da će mi država poslati sudske izvršitelje jer sam joj dužan 500 evra, a
država meni duguje 6.500. Pa, gde to ima? - ljutito se pita Tripković.
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On kaže da se nebrojeno puta obraćao nadležnima u državi, zakljuĉno sa premijerom Vuĉićem, ali
da nije dobio nijedan odgovor o tome kakva sudbina ĉeka bivše radnike fabrike.
- Uzeli ste nam sedam godina života, posao, a sada ćete nam verovatno uzeti stanove i kuće jer ne
možemo da plaćamo obaveze. Vlastodršcima predlažem jeftinije rešenje: kupite po jedan metak za
svakog od nas i ubijte nas. Tako je jednostavnije - ogorĉen je bivši sindikalac.
U lokalnoj samoupravi smatraju da je najbolje da se prodaja Fabrike hartije što pre oglasi i da se u
pravnom postupku pronaĊe investitor koji bi pokrenuo poslovanje.
- Gradska uprava će od Agencije za privatizaciju tražiti da se pod hitno raspiše oglas za prodaju ili
da izda neophodnu saglasnost da prodaju oglasi steĉajni upravnik. MeĊutim, nerealno je oĉekivati
da će se odmah pojaviti kupac koji će biti spreman da položi depozit od 50 odsto procenjene
vrednosti fabrike odn osno 2,5 miliona evra. Verujem da će nam trebati dva ili tri kruga oglašavanja
u vremenskom rasponu izmeĊu dva i tri meseca – kaže zamenik gradonaĉelnika Ĉaĉka Radenko
Luković.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MPP-Proizvodi-u-Srbiji-skuplji-185-odsto-nego-u-okruzenju.sr.html

МПП: Производи у Србији скупљи 18,5 одсто него
у окружењу
БЕОГРАД – Србија спада у четири најсиромашније европске земље по куповној моћи
становништва, а исти производи код нас су у просеку скупљи за 18,5 одсто, јер трговци морају
да у цену производа урачунају низ трошкова које им намеће држава, саопштила је данас
Мрежа за пословну подршку.
Вишегодишње одлагање реформе прописа у грани трговине учинило је да држава приморава
трговце да десетине различитих бирократских обавеза и трошкова кроз трговачке марже
уграђују у малопродајне цене производа, наводи та Мрежа.
На тај начин потрошачи у Србији само при куповини 12 група производа, у које спадају у
основне намирнице, одећа и техника, плате 420 милиона евра више на годишњем нивоу у
односу на потрошаче у Словачкој, Чешкој, Аустрији, Пољској, Мађарској или Румунији.
„Потрошачи у Србији су жртве бирократског апарата и, уствари, плаћају читав низ
непотребних намета и трошкова пословања у трговини, јер су трговци принуђени да ово
калкулишу кроз малопродајне цене”, пише у саопштењу.
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Када би Министарство трговине, туризма и телекомуникација извршило реформу прописа у
трговини и код увоза роба у Србију, значајно би утицало да се куповна моћ у Србији повећа и
умање цене одређених производа. На овај начин би се, како се додаје, посебно помогло
најсиромашнијим грађанима, а промет у трговини повећао.
Просечан број оптерећења пословања трговца који у својој радњи продаје ринфузно месо и
месне прерађевине, као и телевизоре или рачунарску опрему, у Србији је дупло већи него у
шест наведених земаља, наводи Мрежа.
„На пример, код узорковања намирница и брисева радних површина за које се покаже да су
исправни у Србији држава не враћа новац потрошен на плаћање узорка и бриса, што трговце
кошта више од шест милиона евра годишње, па они тај трошак морају да уграде у цене”.
У многим земљама ЕУ, додаје се даље, трговцу се враћа новац у року од 15 дана и државе
плаћају камату за сваки дан преласка тог рока.
Такође, обавезе мерења фактора осветљења на сваких 50 квадрата и периодичног утврђивања
микроклиматских услова, другачије су спроведене у земљама ЕУ и не коштају трговце, док у
Србији ово оптерећење пословања годишње однесе више од 1,5 милиона евра.
„Посебан проблем су атести и сертификати, пошто је у Србији процедура провере европских и
светских стандарда у производњи основних животних намерница и техничке робе изузетно
скупа, контигенти се заустављају на граници, плаћа се 'лежарина' за камионе и процес траје и
месецима. Због оваквог поступка сваки производ који се увезе у Србији мора да буде скупљи
него у матичној земљи из које је увезен, јер значајно повећава трошкове трговаца”, пише у
саопштењу.
Мрежа за пословну подршку оцењује да Србија има најнеприлагођеније прописе у трговини и
код увоза робе у региону, јер су и Македонија, Црна Гора и БиХ у значајној мери реформисале
наслеђене прописе из времена бивше Југославије, док у Србији, не само да није редукован
број прописа, него су уведене десетине нових после 2001. године.
У истраживању су, како је наведено, обухваћени млечни производи, месо ринфузно, месне
прерађевине, тестенине, безалкохолни напици, кондиторски производи, женска конфекција,
мушка конфекција, дечја одећа, обућа за одрасле, телевизори, рачунарска опрема и уређаји.
Танјуг

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/honorarni-strelci-naduvali-zaposlenost

Хонорарни стрелци надували запосленост
У државној управи Србије, агенцијама и социјалним фондовима у јулу је било запослено
33.895 људи, објављено је на сајту Министарства финансија. На неодређено време у јулу
било је запослено 25.467 људи,
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на одређено време и привремено анагажовних 6.914, а по другим основама 1.514.
У министарствима је, по последњим подацима из Регистра запослених, било 17.557
запослених, у посебним организацијама, као што су Завод за статистику, Управа за јавне
набавке, Хидрометеоролошки завод и Дирекција за робне резерве, 5.480, а у службама Владе
Србије 1.683.
Стручне служне управних округа запошљавале су 279 људи, јавне агенције 514, а у
Републичком фонду за ПИО, Републичком фонду за здравствено осигурање и Националној
служби за запошљавање било је 8.382 запослених.
По подацима Министарства финансија, локалне самоуправе у Србији у јулу су запошљавале
45.050 људи. Од тога је у администрацији градова и општина у централној Србији било 32.178
запослених, у Војводини 12.101, а на Косову и Метохији 771.
У поређењу с подацима за јун, број запослених у државној управи, агенцијама и фондовима
повећан је за око 3.800 и ти људи ангажовани су у Републичком хидрометеоролошком заводу.
У Заводу су објаснили да се „не ради о запошљавању него само о сезонском ангажовању
стрелаца противградне одбране, као и осматрача у подручној државној мрежи за
метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања”.
– Они су ангажовани, не запошљавањем, него сезонски, по уговору о привремено-повременим
пословима, а што је већ устаљена пракса дужи низ година – рекао је заменик директора
Републичког хидрометеоролошког завода Југослав Николић. – За овогодишње ангажовање
финансијским планом од прошле године обезбеђени су хонорари који су од 1.600 до 4.000
динара месечно.
У Заводу је у јулу било запослено 397 људи на неодређено време, а законом је предвиђено да
стално запослених у тој институцији буде максимално 484.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-zaobilazio-blokirane

Стечај заобилазио блокиране
Стечајни поступци ће бити транспарентнији, а стечајни управници од 1. октобра објављују
извештаје на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.
В. д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника Ивана Матић казала је да ће од
1. јануара 2015. године одлуке и огласи који се односе на привредна друштва у стечају бити
објављивани и на електронској огласној табли привредних судова, као и да ће комуникација с
учесницима у том поступку бити електронска.
Она је подсетила на то да су измене и допуне Закона о стечају и стечајном поступку ступиле на
снагу 13. августа, а да је њихов циљ да омогуће брже и ефикасније решавање проблема
предузећа у блокади и да повећају права поверилаца.
Ивана Матић је навела да је од почетка 2010. године, када је усвојен Закон о стечају и
стечајном поступку, од 52.000 правних лица која су у блокади отворено само 3.500 стечајева.

9

– У Европи главни индикатор је однос броја стечајева и привредних друштава. На 10.000
регистрованих привредних друштава број отворених стечајева у Србији је износио 2012.
године 97, а 2013 године 17, док је у Аустрији просечан годишњи број стечајева око 80 на исти
број привредних друштава – казала је Иванља Матић.
Оценила је да у Србији није било довољно подстицаја да се отварају стечајеви код фирми у
блокади и да су најновије законске измене усвојене пре свега да би се ситуација променила. У
мају је број блокираних рачуна предузећа, без предузетника и физичких лица, износио 25.785,
од којих је 6.866 било у блокади дуже од три године.
– Да се стечај не би завршио банкротством омогућавају унапред припремљени планови
реорганизације или планови реорганизације из стечаја – казала је Ивана Матић, и навела да је
од 2010. године до 4. октобра Агенцији било поднето укупно 160 планова за реорганизацију из стечаја. – У четири случаја реорганизација је успешно завршена, у 132 је још у
току, а у 24 реорганизација је била неуспешна и завршила је банкротством. Проценат
намирених дужника бољи је кроз реорганизацију, а новина је и да Агенција за приватизацију
може покренути унапред припремљени план реорганизације за 153 предузећа у свом
портфолију.
Е. Дн.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poreznici_podigli_promet_u_trgovinama.4.html?news_id=290815

Iako je u ovoj godini manja proizvodnja, izvoz, uvoz pa i primanja stanovništva, statistika je u
maloprodaji zabeležila rast

Poreznici „podigli“ promet u trgovinama
AUTOR: I. NIKOLETIĆ

Beograd - U uslovima stalnog pada životnog standarda, smanjenja plata u javnom sektoru, pada
izvoza, uvoza, proizvodnje i stalnog rasta cena, statistiĉki podaci pokazuju da je promet u
maloprodaji ne samo iz meseca u mesec viši, nego da pokazuje i rast u odnosu na isti period prošle
godine.
Republiĉki zavod za statistiku objavio je u avgustu da je u poreĊenju sa prethodnim mesecom,
promet robe na malo veći za 1,1 odsto u tekućim cenama, a 1,3 odsto u stalnim cenama.
Ekonomisti to objašnjavaju sezonskim faktorom, boravkom turista i gastarbajtera tokom leta u
Srbiji. Promet je veći i u septembru, jer se graĊani vraćaju sa letnjih odmora. MeĊutim, podaci
pokazuju i da je u poreĊenju sa avgustom prošle godine promet povećan za 3,9 odsto u tekućim
cenama, dok je u prvoj polovini godine ta brojka ĉak za ĉetiri procenta veća nego u prošloj.
U domaćim trgovinskim lancima potvrĊuju da je ove godine zabeležen veći promet, ali ne toliki
koliko je zabeležila statistika.
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- U našim maloprodajnim objektima u avgustu ove godine kupci su za oko jedan procenat kupovali
više nego u istom mesecu lane. Od poĉetka godine promet je veći za nešto manje od dva odsto,
kada se uporedi sa prvom polovinom 2013 - kažu u trgovinskom lancu Metro.
Struĉnjaci se slažu da, u trenutnoj ekonomskoj situaciji i sa drugim negativnim pokazateljima,
realno nema osnova za stvarni rast prometa. Ivan Nikolić, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da
se realno ne kupuje više, već da je u pitanju ažurnija naplata poreza u trgovini, jer trgovci deo
transakcija iz sive zone poĉinju da prikazuju u poslovnim knjigama.
- Statistiĉko povećanje prometa pre svega je rezultat akcija Poreske uprave u pravcu legalizovanja
sive ekonomije. Veće poreske kontrole naterale su trgovce da deo transakcija koji su vodili u sivoj
zoni poĉnu da evidentiraju. Dakle, nije došlo do realnog povećanja prometa, moguće je da je
potrošnja sada ĉak i manja, trgovine su samo proknjižile ono što se do sada izbegavalo. Jedan deo
napora borbe protiv sive ekonomije daje rezultate, i to je delom svakako povoljno za budžet, ali do
bitnijeg porasta prometa realno nije došlo - tvrdi Nikolić.
On dodaje da ni u jednom segmentu raspoloživog dohotka nije došlo do poboljšanja, „proseĉna
zarada nije povećana, niti masa plata, stanovništvo se zadužuje isto kao i ranije, nema povećanja
doznaka sa inostranstvom, da bi to imalo odraza na potrošnju“, objašnjava Nikolić.
I Saša Đogović, saradnik Instituta za istraživanja tržišta (IZIT), smatra da je trenutno povećanje
prometa „statistiĉki igrokaz“ koji je kratkog daha, a da „otrežnjenje stiže brzo“.
- Prošle godine imali smo izuzetno niske prihode, oštar pad. Ove godine imamo nešto veći broj
poseta stranih turista, sezonske faktore poput dolaska gastarbajtera, a ne treba zaboraviti ni
povećane kupovine radi solidarnosti sa ljudima koji su poplavljeni, kada je bilo većih nabavki.
Moguće je i malo prebacivanje trgovine iz sive zone u legalnu. Dakle, rast prometa nema uporište u
ekonomskoj snazi proseĉnog domaćinstva u Srbiji. To je samo statistiĉki intermeco koji ne ukazuje
da je došlo do bilo kakvog oporavka životnog standarda - kaže za Danas Đogović. On dodaje da u
narednoj godini treba da raĉunamo na osetnije niži životni standard a promet u maloprodaji u zoni
recesije, zbog smanjivanja plata i penzija a i veće stope nezaposlenosti, ukoliko doĊe do
racionalizacije državne uprave i rešavanja pitanja preduzeća u restrukturiranju.
Hrana skuplja za 2,3 odsto
Po podacima RSZ-a, potrošaĉke cene u maloprodaji su ovog meseca više za 0,7 odsto, a u
poreĊenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1 procenat. Najviše su poskupeli
hrana i bezalkoholna pića za 2,3 odsto, obrazovanje za 1,6 odsto i usluge u restoranima i hotelima,
za 0,7 procenata. Transport i stan, voda, elektriĉna energija, gas i druga goriva poskupela su za 0,4
odsto, a odeća i obuća za 0,3 odsto. Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana kao i usluge
komunikacije beleže rast cena za po 0,2 procenta, a pad je zabeležen jedino u grupama
„rekreacija i kultura“ za 5,8 odsto i „alkoholna pića i duvan“ za 0,1 odsto.
Muzejska preduzeća
- Da bi se obezbedio održiv rast maloprodajnog prometa, neophodna je održiva ukupna privredna
dinamika i konkurentnija privredna struktura. Mi to nemamo. I dalje raspolažemo muzejskim
preduzećima, i dalje su subvencije za njihov opstanak izdašne. Bez rentabilne proizvodnje i
produktivnog zapošljavanja, sve drugo je zavaravanje - kaže Saša Đogović.
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RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/da-li-ce-petrohemija-preziveti_527230.html

Da li će Petrohemija preživeti?
PANĈEVO
Nakon najava da će se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati i o rešavanju
problema Petrohemije radnici su zadovoljni što će se o budućnosti ove fabrike razgovarati na
najvišem nivou. Ipak, poruĉuju i da će se u narednim danima obratiti i premijeru Srbije, jer im
je, kako navode, dosta obećanja.
"Mi nismo ukljuĉeni u celu priĉu, mada se o našoj koži radi. Znamo da su neki razgovori zapoĉeti u
Moskvi, a priĉa se da ćemo biti zamenjeni za dugove... Važno je da Petrohemija živi i preživi, ali i
da zaposleni prežive i saĉuvaju svoja prava i zarade", kaže Zoran Obradović iz Sindikata inženjera i
tehniĉara Nezavisnost.
Iz NIS Gasprom njefta još ranije su poruĉili da nisu zainteresovani za preuzimanje Petrohemije, ali
da će kao manjinski akcionar "uĉiniti sve da ovo preduzeće pronaĊe strateškog partnera".
U Petrohemiji i dalje NIS vide kao najboljeg strateškog partnera, jer su i cevima povezani sa
panĉevaĉkom rafinerijom bez ĉijeg sirovog benzina ne mogu da rade.
"Da li će se to rešiti kada doĊe Putin ili ne, mi ne znamo, ali doneli smo odluku da nakon ove posete
uputimo pismo premijeru. Dovoljno je vremena prošlo u obećanjima, formiranju radnih grupa...,
vreme je da tražimo konaĉno razrešenje ove situacije", istiĉe Miša Faraga iz Samostalnog sindikata.
Većinski vlasnik Petrohemije je država, Srbijagas ima 13,7 odsto udela, a NIS 12,7 odsto.
Najavljeno je i da će se tražiti povećanje vlasniĉkog udela NIS-a u fabrici na osnovu konverzije
dugovanja.
Petrohemija već godinama posluje sa gubicima koji se gomilaju. Samo za energente i sirovine
trenutno duguje više od pola milijardi evra.
I pored ogromnih dugovanja, fabrika može da izveze robe u vrednosti od 500 miliona evra ukoliko
radi punim kapacitetom. Zbog toga joj je potreban partner koji će uložiti u modernizaciju
postrojenja. Prema nezvaniĉnim informacijama u agenciju za privatizaciju stiglo je desetak pisama
o zainteresovanosti, ali radnici tvrde da meĊu njima nema ozbiljnih kupaca.
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