ПРЕС КЛИПИНГ
6. октобар 2014.

Premijer Vučić s radnicima Železare;(str.2)
U Srbiji sada manje nezaposlenih nego prošle godine;(str.2)
"Javna preduzeća su tempirane bombe";(str.4)
Сива економија скривена у шуми хиљаду прописа;(str.6)
Мала привреда жилавија од великих фирми;(str.7)
Bugarin Zaharjev oterao u propast još 20 fabrika;(str.8)

1

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500056/Premijer-Vucic-s-radnicima-Zelezare

Premijer Vučić s radnicima Železare
Tanjug
Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić obići će danas Železaru Smederevo, gde će sa 5.000
radnika razgovarati o budućnosti Železare i privrednom oporavku Smedereva i cele Srbije.
Vučić će razgovarati sa 5.000 radnika Železare
Kako je saopštila Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije, Vučić će potom obići gradilište
proizvodnog pogona finske kompanije PKC.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500081/U-Srbiji-sada-manje-nezaposlenih-nego-prosle-godine

U Srbiji sada manje nezaposlenih nego prošle
godine
Tanjug
U Srbiji trenutno 20,3 odsto stanovništva nema posao, što je 0, 5 odsto manje u odnosu na početak
ove godine, a 3,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pokazali su podaci Nacionalne
službe za zapošljavanje (NSZ).
U Srbiji sada manje nezaposlenih nego prošle godine
Na zaposlenje se u proseku čeka skoro četiri godine, a problematična je starosna struktura
zaposlenih, budući da značajan broj nezaposlenih čine mlaĎi od 30 godina i stariji od 50 godina.
Ukupna stopa nezaposlenosti u aprilu prošle godine iznosila je 24,1, a u avgustu ove godine
registrovano je 757.243 lica na evidenciji NSZ, tačnije 20,3 odsto.
To je kako navode u NSZ već š esti mesec za redom kako se broj nezaposlenih na evidenciji NSZ
postepeno smanjuje, tako da je sada ukupno 36.382 lica, odnosno za 4,8 odsto manje nego u
februaru 2014. godine, kada je broj nezaposlenih imao svoj maksimum (793.625).
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Broj novoprijavljenih lica na evidenciju NSZ u 2014. godini smanjen je za 9,5 odsto u odnosu na isti
period (januar - avgust) 2013. godine. Samo u avgustu 2014. godine broj novoprijavljenih lica je
manji za 2,8 odsto nego u istom mesecu 2013. godine.
Posmatrano prema godinama starosti, učeš će mladih do 30 godina na evidenciji NSZ je 26,2 odsto,
sto je gotovo isto kao i kod lica starijih od 50 godina (26 odsto).
Ukupan broj mladih smanjen je na evidenciji za 3,7 odsto u odnosu na isti mesec 2013. godine dok
je istovremeno broj lica starijih od 50 godina povećan za 2,9 odsto.
Kada je u pitanju nivo obrazovanja, ukupan broj lica sa niskim kvalifikacijama ili bez kvalifikacija (I
i II stepen) iznosi 241.184 š to čini blizu trećine (31,85 odsto) ukupog broja nezaposlenih lica na
evidenciji.
Najviš e je kvalifikovanih lica sa završ enim srednjim nivom obrazovanja (III-V stepen, 54,4 odsto),
dok je visokoobrazovanih (VII-VIII) 8,3 odsto na evidenciji.
Od ukupnog broja lica na evidenciji NSZ, 519.351 lica traž i posao duž e od 12 meseci (dugoročno
nezaposleni) š to čini 68,6 odsto, od kojih je 272.962 ili 52,6 odsto ž ena.
U periodu jul-avgust 2014. godine broj zaposlenih lica sa evidencije NSZ iznosio je ukupno 43.082
lica (prosečno mesečno 21.541 lica), dok je u prvoj polovini 2014. godine zaposleno ukupno 100.578
lica (prosečno 16.763 lica na mesečnom nivou).
Posmatrano prema godinama starosti, najveći porast zapoš ljavanja je zabeležen kod lica starijih
od 50 godina, porast zapoš ljavanja je naročito izraž en kod svih kategorija koje su na evidenciji
duž e od šest meseci, dok je kod lica koja su na evidenciji NSZ kraće od sest meseci (uobičajeno
najzapoš ljivije kategorije), ovaj porast mnogo manji.
Najizraž eniji porast zapoš ljavanja je kod lica bez kvalifikacija i sa najniž im kvalifikacijama,
neš to manje lica sa srednjim nivoom obrazovanja, dok je kod visokoobrazovanih doš lo do
smanjenja broja zaposlenih, vrsti radnog angaž ovanja, upadljiv je porast zapoš ljavanja na
neodreĎeno vreme, ali je i dalje dominantan oblik zapoš ljavanja na odreĎeno vreme, kao i radno
angaž ovanje na privremenim i povremenim poslovima, navode u NSZ.
Ove promene ukazuju na izvestan rast zapoš ljavanja sa evidencije NSZ u letnjem periodu, ali je
još uvek rano donositi zaključke o budućem kretanju zaposlenosti, kažu u NSZ.
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Inače, kada je reč o zanimanjima, statistika je pokazala da najtež e do posla dolaze pomoćnik
prelca, krojači tekstila, tkači, obraĎivač kož e i krzna, servisni tehničari, tehničari
drvopreraĎivačke tehnologije, ozelenjavanja naselja i ureĎenja predela, tehničari uzgoja š uma a
najtraž eniji su visokoobrazovani, pre svega elektroinž enjeri, inž enjeri elektronike i IT
stručnjaci.
Do posla teš ko dolaze i kvalifikovani za oblasti maš instva i obrade metala, kao na primer servisni
maš inski tehničar, servisni mehaničar za poljoprivredne maš ine, servisni mehaničar za tekstilne
maš ine, metalostrugar, rukovalac poljoprivrednih maš ina, autolimar, automehaničar...
Problematično je i za one koji bi radili u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane,
posebno voćarsko-vinogradarskim tehničarima, poljoprivrednim tehničarima za proizvodnju bilja...
Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je ranije da je prosečan broj godina koji nezaposleni provedu
čekajući na zaposlenje negde oko 3 godine
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/499994/Javna-preduzeca-su-tempirane-bombe

"Javna preduzeća su tempirane bombe"
Danijela Nišavić
Budžet za 2015. godinu je presudan i Fiskalni savet će jasno tražiti da prikriveni izdaci za javna
preduzeća konačno budu vidljivi.
Sa MMF ćemo uploviti u mirne vode
Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog savet, ukazuje i na to da će presudno biti i da li će Srbija uz
budžet za 2015. sklopiti i novi aranžman sa MeĎunarodnim monetarnim fondom.
- U slučaju da sklopimo aranžman sa MMF, srpske finansije će uploviti u mirnije vode.
Konsenzus
Bitan korak je da postoji konsensuz i svest u stručnim, privrednim, političkim i ekonomskim
krugovima da minus u kasi od 2,8 milijardi za tri godine mora da se svede na milijardu
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Usta su puna reforme javnih preduzeća i sektora, a ne možemo da prebrojimo broj zaposlenih,
koliko ih ima. Stalo se na 780.000 zaposlenih u javnom sektoru?
- Odsustvo osnovnih informacija, kao što je broj zaposlenih, ukazuje na slabost budžetskog sistema
u Srbiji. Ova slabost se ogleda i u netransparentnom prikazivanju “ispod crte” rashoda za gubitaška
javna preduzeća ili lošem izvršavanju kapitalnih investicija.
Da li to znači da dokle god ne znamo gde se tačno novac troši i ne može da se kontroliše pokrivanje
gubitaka javnih preduzeća, da su sve žrtve u vidu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, kao
i ranije povećanje PDV, uzaludne?
Povećanjem PDV
samo se kupuje vreme
Da li ima osnova da se PDV u 2015. ponovo poveća, jer postoji mišljenje da ove uštede neće biti
dovoljne?
- Uvek je politički manje bolno povećati PDV, ali to nije najbolje rešenje. Povećanje PDV ne rešava
srce problema, njime se samo kupuje vreme, a pitanje je šta će se uraditi u tom vremenu, da li će
se ili ne smanjivati javni sektor.
- Ukoliko uspemo da sredimo katastrofalnu situaciju u javnim preduzećima i dovedemo državni
sektor u red, žrtve neće biti uzaludne. Ali ako javna preduzeća nastave do posluju po starom nema tog smanjenja plata i penzija koji će nam omogućiti da izbegnemo ekonomski krah. Javna
preduzeća su za budžet svojevrsne tempirane bombe, koje je potrebno hitno demontirati.
Konkretno, neophodno je zaustaviti gubitke od blizu 200 miliona evra godišnje koje pravi
„Srbijagas“ i zatim ih na netrasparentan način prebacuje na poreske obveznike putem izdavanja
državnih garancija. Potrebno je preokrenuti situaciju u „Dunav osiguranju“ koje je od profitabilnog
preduzeća postalo gubitaš. Ključno je uočiti da EPS pokazuje znake bolesti koje je „Srbijagas“
pokazivao pre 5-6 godina, i ako se radikalno ne reformiše, kroz nekoliko godina bi mogao da
postane daleko veći teret za poreske obveznike nego što je danas „Srbijagas“.
Da li bi trebalo oročiti smanjenje plata u javnom sektoru i penzija?
- Oročenim merama se ne mogu rešavati sistemski problemi. Trajno moramo da uskladimo državnu
potrošnju sa privrednim mogućnostima. Ne možete iz političkih razloga da vanredno povećate
penzije za 10 ili 20 odsto, kao što je učinjeno 2008. godine, i da ne mislite da se čitav sistem neće

5

raspasti. Naša privreda može da pokrije 80 odsto izdataka za plate i penzije, a ostatak se
nadomešćuje iz kredita i tako poslednjih šest-sedam godina. To je neodrživo.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-skrivena-u-sumi-hiljadu-propisa

Сива економија скривена у шуми хиљаду
прописа
Када би се унапредио поступак инспекцијског надзора, побољшали услови рада и број
запослених, успоставила кородинација рада између инспекција, утврдила и спроводила
одговарајућа казнена политика и више радило на сузбијању сиве економије,
резултати рада инспекцијских служби били би бољи, а то би, аутоматски значило и више реда
у свим областима друштвеног живота, али и више новца који би се сливао у буџет Србије. Како
би се што више сузбила сива економија, уз законску регулативу потребно је да се донесе
акциони план за сузбијање сиве економије, али и омогућити инспекторима право на улазак у
стан нерегистрованог, односно непријављеног “предузећа” и обезебдити им одговорајуће
надлежности које су важне приликом извођења доказа у поступку инспекцијског надзора
Ово је део резултата истраживања коју су о раду инспекцијских служби у Србији спровеле
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Америчка агенција за
међународни развој (УСАИД). Анализа је утврдила неколико битних проблема везаних за рад
инспекцијја, чијим би се отклањањем значајно унапредио и побољшао рад инспекција и корист
имали сви - инспектори, грађани и држава.
Утврђено је да у овој области не постоји системски закон којим се уређује инспекцијски
надзор па се у раду инспекција примењује више од 1.000 прописа, који се брзо мењају или су
потпуно застарели, а координација рада различитих инспекција веома је слаба. Наравно,
проблема има још и потребно их је решавати како би рад испекцијских служби био
квалитетнији, а треба рећи да је јавна расправа о нацрту закона о инспекцијском надзору
завршена прошлог месеца, те да представници Министарства државне управе и локалне
самоуправе очекују да би се у скупштинској процедури могао наћи почетком новембра.
Истраживање је показало неколико занимљивости, међу којима је податак да недостају
инспектори. Више од половине анализираних инспекција има мање инспектора од предвиђеног
броја, готово ни у једној инспекцијској служби нема их довољно, односно у свега неколико
инспекција број инспектора је у складу с потребама. Највише инспектора, иако не и довољно,
има и пореској инспекцији где их је 1.530, а потребно је да их буде готово 1.800. Инспекори
недостају и тржишној инспекцији, где их је 452, а предвиђено је да тај посао обавља 487
инспектора. У републичкој грађевинској инспекцији, која контролише велике и значајне
инвестиције, има свега седам инспектора, што је упола мање него што превидвиђено. Мали
број инспектора - шест, ради у републичкој комуналној инспекцији, али је толико и
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планирано, а број потеребних инспектора, као и број оних који тај посао обављају подудара се
у пољопривредној (96), фитосанитарној (59), граничној фитосанитарној (52) и урбанистичкој
инспекцији (10)....
Д. Млађеновић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 6. октобра)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mala-privreda-zilavija-od-velikih-firmi

Мала привреда жилавија од великих фирми
Кредитна задуженост у Србији из месеца у месец бележи пад или тек незнатан раст.
Једини сектор који се ове године задужује више него раније су предузетници.
Предузетници банкама дугују 120 милијарди динара Фото: Н. Стојановић
Од почетка године па до краја августа ниво задужености је повећан за 14,7 одсто и износи
125,02 милијарде динара, кажу подаци Кредитног бироа Удружења банака Србије.
С друге стране, у првих осам месеци велика привреда забалежила је пад кредита од 5,2 одсто.
Примера ради, пре пет година предузетници су били задужени са 44,22 милијарде динара и
бележили су пад задуженосит од око 4,5 одсто за период јануар-август. Велика привреда тада
је била у плусу 0,9 одсто и ниво задуженосит је био 889 милијарди динара. За пет година
очигледно је дошло до преокрета
Код нас се већ деценијама говори о потреби подстицања предузетништва и малих фирми. О
томе да ли ови подаци говоре да ли смо коначно пронашли модел за то, консултант за улагања
др Милан Ковачевић каже да треба бити веома опрезан код таквих процена.
- Банке траже сигурне клијенте а предузетници за кредите гарантују личном имовином. Банке
ту имају јасну слику о могућност и капацитету клијента да отплати зајам. Додајмо томе
податак да је доста малих предузећа у Србији променило статус у предузетнички, јер су им
тако обавезе према држави мање, па самим тим и пословање лакше. Мислим да би код нас
било и више малих комапнија и предузетничких бизниса који се отварају да је више пореских
и сличних олакшица. Посебно би старт ап бизнисе требало ослободити обавеза у првој години
рада. Тада би шансе за опстанак таквог посла биле извесније а држава би у наредном периоду
имала више користи – објашњава Ковачевић за наш лист.
Велика привреда банкама ствара тешкоће због ненаплативих зајмова. А процене говоре да их
је у Србији чак око трећине.
Каква је ситуација потврђује и је в.д. председника Привредне коморе Србије Миливоје
Милетић.
- Највећи проблеми српске привреде су неликвидност, несолвентност и сива економија, јер
један број предузећа производи и има тржиште, али је суочен са нелојалном конкуренцијом
која нелегално послује – указао је Милетић.
Д. Вујошевић
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Не може преко ноћи
Миливоје Милетић каже да су мере које је Влада предузела, као што су субвенционисани
кредити за побољшање ликвидности, пореске олакшице и појачана инспекцијска контрола,
дали одређене резултате, али да се проблеми попут неликвидности, несолветности и сиве
економије не могу решити преко ноћи.
По Милетићу, битно је да се помогне здравој привреди – да се повећа производња. Према
његовим речима, проблеми српске привреде су дугогодишњи, а настали су, пре свега, као
последица недовољне привредне активности у дужем временском периоду и недовољне
конкурентности наших предузећа.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bugarin_zaharjev_oterao_u_propast_jos_20_fabrika.4.html?news_id=290107

Socijalno-ekonomski savet u Kragujevcu pokrenuo inicijativu za utvrđivanje istine o privatizaciji i
poslovanju Zastava kovačnice u stečaju

Bugarin Zaharjev oterao u propast još 20 fabrika
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ
Kragujevac - Članovi Socijalno-ekonomskog saveta u Kragujevcu podržali su inicijativu zaposlenih u
Zastava kovačnici i uputili su Skupštini grada predlog da se formira komisija koja bi utvrdila
činjenice o tome šta se dešavalo sa tom fabrikom od privatizacije, kada ju je na aukciji 2005. za
1,6 miliona evra kupio bugarsko preduzeća Inter trust, vlasnika Valentina Zaharjeva, pa do stečaja,
koji je proglašen 30. septembra ove godine.- Imajući u vidu da je reč o jednoj od najstarijih fabrika
u Srbiji, osnovanoj 1857. godine, kao i da zaposleni veruju u budućnost Kovačnice, obaveza je
lokalne samouprave da zaštiti svoje sugraĎane koji su praktično ostali bez posla. Smatramo da bi
trebalo učiniti sve kako se ovakve situacije ne bi ponovile - saopšteno je nakon sednice
kragujevačkog Socijalno-ekonomskog saveta.Dodaje se da Savet smatra opravdanim zahteve
radnika za pokretanje istrage u Kovačnici, jer oni imaju pravo na istinu.- Zaposleni i javnost
napokon moraju da saznaju kako je privatizovana Kovačnica i na koji je način sredstva iz fabrike
izvlačio njen vlasnik Valentin Zaharijev, koji je, kako pokazuju zvanični podaci, privatizovao 23
preduzeća od kojih je sada 21 u stečaju. Komisija bi činjenice o privatizaciji i poslovanju Kovačnice
trebalo da utvrdi u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, policijom i pravosuĎem - rečeno je na
sednici kragujevačkog SES-a, uz napomenu da će komisija biti „maksimalno kooperativna i u
komunikaciji sa stečajnim upravnikom Kovačnice Stanislavom Zdravkovićem.
Inače, stečajni postupak u Zastava kovačnici zbog neizmirenog duga od oko 2,6 miliona evra,
pokrenula je takoĎe bugarska firma, Fero trans, čiji je vlasnik sin Zaharjeva, što je unelo dodatnu
sumnju kod radnika. Do sada, ostali su bez uspeha svi njihovi zahtevi da se ispita poslovanje fabrike
u poslednjih desetak godina, tokom kojih je, tvrde, Zaharjev izvlačio kapital iz fabrike a dugove
ostavljao. Na njihova upozorenja nije reagovala ni Agencija za privatizaciju, a bivšim radnicima
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posebno je problematičan način na koji je firma prodata relativno nepoznatom bugarskom
biznismenu, iako je za kupovinu u to vreme bilo zainteresovano nekoliko ozbiljnih stranih
preduzeća.
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