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ВУЧИЋЕВЕ МЕРЕ Сада штедоа, 2016. тражићу ппвећаое плата и пензија
АУТОРИ: Гпрдана Булатпвић/Светпмир Марјанпвић
Александар Вушић кренуп је у нпве рефпрме, најнепппуларније дп сада. Он је синпћ на РТС изнеп сет
мера кпје би дпвеле дп ущтеда пд пкп 700 милипна евра гпдищое.
Пре пбјављиваоа пдлука Вушић је за “Блиц” изнеп неке пд кљушних мера щтедое, преваспднп пних кпји
грађане

највище

занимају,

а

тп

је

су

плате

у

јавнпм

сектпру

и

пензије.

- Реш је п свепбухватним мерама щтедое кпје би у наредних гпдину дана требалп да дпведу дп ущтеде
пд пкп 700 милипна евра. Они са најмаоим прихпдима биће пптпунп защтићени, пве мере се неће
пднпсити за оих. Плате заппслених у јавнпм сектпру неће бити смаоена свима шија је зарада дп 25.000
динара, а таквих је 113.000 грађана - рекап је Вушић за “Блиц”.

Петрпвић: Скептични смп
- Вушић је синпћ ппнпвип да су прпцене Фискалнпг савета ташне, али да је при дпнпщеоу пдлука п
умаоеоу плата и пензија пред пшима имап људе кпји пд тих примаоа живе. Скептишни смп. Акп се
пви предлпзи пстану, мпраће да се ппвећа ПДВ - каже председник ФС Павле Петрпвић.
Влахпвић: Уштеде предуслпв раста
- Смаоеое плата и пензија или трпщкпва министарстава нису рефпрмске мере, али су услпв
стабилнпсти финансија. Те ущтеде неће имати ефекат акп се не реще прпблеми јавних предузећа каже Александар Влахпвић, председник Савеза екпнпмиста Србије.

Када је реш п пензијама, пд мера щтедеое биће защтићемп шак 60,2 пдстп најстаријих.
- У Србији 1.038.000 људи има пензију маоу пд 25.000 динара и сви пни ће бити изузети пд пвих мера.
Осталима кпји примају вище пд 25.000, пензија ће се смаоивати прпгресивнп. Рецимп, пнпм са
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пензијпм пд 26.000, смаоеое је 220 динара, пни са 27.000 убудуће ће имати 26.560, дпк ће пензија пд
30.000 бити умаоена за 1.100 динара. Онима шије су пензије веће пд 100.000 умаоеое ће бити 15 дп 16
пдстп - пбјаснип је синпћ премијер Вушић, уз ппаску да ће ташна фпрмула умаоеоа бити ппзната накпн
разгпвпра са ММФ. Самп на смаоеоу плата и пензија ущтеда изнпси 400 милипна евра.

Премијер је истакап и да ће мерама щтедое бити пбухваћена јавна предузећа, да ће бити смаоене
субвенцији железници и другим фирмама, да неће вище бити ни субвенција у аграру за велике ппседе.

- Акп успемп с планираним мерама пдмах на ппшетку 2016. тражићу ппвећаое и пензија и плата
заппслених у прпсвети, здравству... А акп не успемп, увек се мпже направити нека нпва већина да впди
земљу - рекап је Вушић за “Блиц”.

Еврппска банка за развпј сапщтила је јуше прпцену да ће Србија 2014. верпватнп склизнути у рецесију с
падпм привредних активнпсти пд 0,5 пдстп уместп прпгнпзиранпг раста пд једнпг прпцента. Вушић је
уверен да ће 2016. раст привреде бити дуплиран у пднпсу на прпјекције међунарпдних институција пд
1,35 пдстп гпдищое.

Пензије

дп 25.000 – без умаоеоа - защтићенп 1.038.000 људи


пд 25.000 дп 35.000 – умаоеое 3,1 %



пд 35.000 дп 40.000 – умаоеое 6,2 %



пд 40.000 дп 60.000 – умаоеое 9 %



прекп 60.000 – умаоеое 15-16%

ПЛАТЕ


дп 25.000 – без умаоеоа - защтићенп 113.000 заппслених



пд 25.000 дп 100.000 - умаоеое 10 дп 10,5 %



прекп 100.000 – умаоеое 15-16%
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Угрпжен рад фабрике Застава пружје
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Синдикална прганизација Застава пружје саппштила је да Надзпрни пдбпр тпг предузећа
није усвпјилп ребаланс плана ппслпвних активнпсти фабрике за пву гпдину.
Тп, какп пцеоује синдикат пзбиљнп угрпжава ппслпваое предузећа.
Ребаланс плана ппслпвних активнпсти, између псталпг, ппдразумева ппвећаое прпдаје и прпизвпдое,
кап и уппщљаваое радника збпг нпвих угпвпрних пбавеза, наппмиое синдикат.
"Такав ппступак Министарства пдбране директнп је уперен прптив интереса фабрике, кпја је,
између псталпг, сврстана у категприју јавних предузећа и ппред тпга штп фабрика, кап прпизвпђач
и стпппстптни нетп извпзник, не кпристи средства из буџета Србије", наведенп је у саппщтеоу.
Синдикална прганизација пцеоује "да недпстатак плана пзбиљнп угрпжава ппслпваое предузећа, с
пбзирпм на тп да је планирана ппслпвна активнпст предвиђала набавку материјала, алата, неппхпдне
ресурсе и уппщљаваое радне снаге".
Наглащавајући "да фабрика пбезбеђује исплату зарада за вище пд 2.000 радника упркпс тпме щтп јпј је
заплеоенп 3.000 евра у Универзела банци", синдикат навпди и "да недпстатак ппвпљних кредитних
линија за инвестиципна средства и пбавезе државе према фабрици пд прекп 140 милипна дплара,
пзбиљнп угрпжавају оену финансијску стабилнпст".
У саппщтеоу се ппдсећа и да кпнверзија пбавеза пп пснпву старих дугпваоа фабрике према држави јпщ
није изврщена, па фабрику пптерешхују и камате кпје самп пп тпм пснпву премащују шетири милијарде
динара.
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Синдикат крагујевачкпг Фијата тражи да се држава укључи у решаваое прпблема

Радници брину за будућнпст фабрике
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Питајући у Скупщтини Србије премијера Александра Вушића и министра привреде Жељка
Сертића „каква је будућнпст кпмпанији Фијат аутпмпбили Србија“, нарпдни ппсланик Нпве демпкратске
странке Маркп Ђурищић је, пренпсе медији, наппменуп и да се истим ппвпдпм Влади Србије недавнп
пбратип и Синдикат ФАС-а, кпји је забринут щтп заппслени у тпј фабрици у септембру нису радили
некпликп дана.
У синдикату ФАС-а пптврђују да су се председнику Србије Тпмиславу Никплићу и премијеру Александру
Вушићу пбраћали два пута тпкпм прптеклпг месеца, тражећи пд оих да се држава кап сувласник
наппкпн укљуши у рещаваое прпблема у тпј фабрици, али пдгпвпра није билп. Раднике брине щтп збпг
екпнпмске кризе и опме узрпкпване слабије прпдаје „фијата 500Л“ на еврппским и америшкпм
тржищту, у септембру нису радили три дана, дпк има најава да ће на плаћеним пдсуствима, уз смаоеое
зарада, ппвременп бити и у месецима дп краја гпдине. Синдикалци пшекују да држава, у дпгпвпру са
меначментпм Фијата, пбезбеди уппсленпст капацитета у ФАС-у и сигуран ппсап за пкп 5.000 заппслених
у тпј кпмпанији и оеним кппперантским фирмама .
- Никплића и Вушића смп пбавестили и да не бисмп имали нищта прптив да се у рещаваое прпблема у
фабрици за ппшетак укљуше председник и шланица надзпрнпг пдбпра ФАС-а Данилп Цицмил и Неда
Галић, кпје је именпвала Влада Србије, а кпје ми дп сада нисмп ни видели. О Цицмилу и Галићевпј
знамп самп да су рпђени 1986, пднпснп 1985. гпдине, щтп на свпјеврстан нашин сведпши п пднпсу Владе
Србије према ФАС-у. У Надзпрнпм пдбпру наще фабрике, испред италијанске стране, наиме, ппред
псталих је и Алфредп Алтавила, пптпредседник, пднпснп други шпвек Фијата - каже за нащ лист
председник Синдиката у ФАС-у Зпран Маркпвић.
Синдикати тврде да држава нищта не шини да фабрици у Крагујевцу пбезбеди прпизвпдоу јпщ једнпг
Фијатпвпг мпдела, тим пре щтп је у италијанским ппгпнима у Мелфију већ стартпвала прпизвпдоа
„фијата 500X“, те да кпмпанија најављује и друге нпве мпделе, а да се не зна да ли ће неки пд оих
излазити из крагујевашке фабрике.
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ТРАГОМ - Синдикат Индустрије машина и трактпра тражи пд Владе да ппкрене прпизвпдоу у тпм
предузећу

У ИМТ-у ппчеп штрајк
АУТОР: И. Н.
Бепград - Радници Индустрије мащина и трактпра (ИМТ) јуше су ступили у щтрајк уппзпреоа, а синдикат
тпг предузећа захтева хитан састанак са представницима Владе, какп би рещили „катастрпфалну
ситуацију“ у предузећу.
Какп тврде у синдикату, пд када је држава у мају прпщле гпдине преузела већинскп власнищтвп над
ИМТ-пм, прпизвпдоа гптпвп да је стала, радницима се не исплаћују зараде, а дугпваоа фабрике су се
самп увећала.
- Рукпвпдствп кпје је прпщле гпдине ппставила Влада пбећалп нам је ппвећаое прпизвпдое, редпвну
исплату зарада и рещаваое дуга према кппперантима. За тих 17 месеци, стаое у ИМТ-у је дпведенп дп
катастрпфе, радницима није исплаћенп 11 плата, превпз за пет месеци, није ппвезан радни стаж, а
немамп ни пверене здравствене коижице. Прпизвпдое нема, псим щтп сппрадишнп направимп пп кпји
трактпр, а да би 830 радника мпглп да преживи пд свпг рада, пптребнп је да прпизведемп бар 200
трактпра месешнп. Радници и оихпве ппрпдице су у пшајнпм стаоу, гаси им се струја, заплеоује
импвина. Нисмп ваљда тпликп несппспбни да не мпжемп да искпристимп тп щтп имамп један дпбар
бренд - каже за Данас Петар Грбић, председник Индустријскпг синдиката те фабрике, и дпдаје да ће,
укпликп се фабрика угаси, 20.000 људи пстати без ппсла, кпликп заппщљава ИМТ заједнп са
кппперантским фирмама.
Он наглащава да се заппслени и синдикат већ дуже време пбраћају свим надлежним институцијама,
али да никада нису дпбили пдгпвпр.
- Ппслали смп на десетине дпписа премијеру, Влади, надлежним министарствима, али нищта кпнкретнп
никп није преузеп. Наппмиоем да се радници бпре за ппстанак ИМТ-а, и самп траже да раде и зараде
свпју плату, али нам држава кап ппслпдавац тп правп ускраћује. Синдикалци су сами нащли стратещкпг
партнера кпји је пзбиљнп заинтереспван да улпжи у прпизвпдоу, али никп се из Владе није пдазвап
ппзиву да са оим разгпвара - каже Грбић и дпдаје да је синдикат, какп би прпнащап некп рещеое,
прганизпвап скуп на кпме су били пкупљени представници министарстава привреде, ппљппривреде,
рада, и „најструшнији људи у држави кпји знају и мпгу ппкренути ИМТ“, али да држава није ппказала
заинтереспванпст за билп каквп рещеое.
Вище пд 90 пдстп радника изащлп је на щтрајк уппзпреоа кпји ће трајати дп петка, а укпликп се никп пд
надлежних не пгласи и састане са щтрајкашима, синдикат најављује дплазак трактприма испред зграде
Владе наредне седмице.
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Од „Гаспрпма” дп штрајка самп један кпрак
АУТОР: З. Драгпјевић
Пп најави министра инпстраних ппслпва Ивице Дачића, Србија би свпј дуг „Гаспрпму” мпгла
измирити уступаоем удела у кпмпанији „Петрпхемија”. Какп вреднпст фирме пд 80 милипна евра
мпже бити ппкриће за дуг пд 180 милипна дплара,
питају се у синдикату „Петрпхемије”. Дпк пплемике трају, једнп је сигурнп: у тпм паншевашкпм гиганту с
нестрпљеоем пшекују 16. пктпбар и дплазак рускпг председника Владимира Путина у Србију. Укпликп
се питаое ппстанка 1.720 радника не рещи сппрпзумпм двеју земаља, ппсле наведенпг датума, пп
решима председника синдиката Мище Фараге, уследиће щтрајк заппслених.
– Разгпварали смп и дпгпвприли се да тај дуг птплатимп крпз импвину. Кпнкретнп, кпмпаније
„Петрпхемија” – изјавип је министар Ивица Дашић а пренели српски медији.Та министрпва изјава
изненадила је синдикалце „Петрпхемије”.
– Изненадила нас је таква изјава да се „Гаспрпму” да удеп у власнищтву „Петрпхемије” – изјавип је за
„Дневник” председник синдиката „Петрпхемије” Мища Фарага. – Ми већ гпдинама инсистирамп, па и
бивща министарка Зпрана Михајлпвић је предлагала на прпщлпм међувладинпм рускп-срскпм
кпмитету, да се нађе рещеое за „Србијагас” кпји дугује НИС-у, за нас, „Петрпхемију”, кпји дугујемп и
НИС-у и „Србијагасу” да би се дуг у тпм трпуглу рещип крпз неки инвестиципни циклус у „Петрпхемији”.
Руска страна је пдбијала и није се дплазилп дп рещеоа. Садащоа ситуација у кпјпј смп и рещаваое
прпблема крпз власнищтвп у уделу су крајое непримерени.
Јпщ већу неверицу збпг ппменуте изјаве изазвалп је тп щтп је бивщи премијер пдлишнп уппзнат с
ппслпваоем
„Петрпхемије”.
– Нисмп мпгли да схватимп да бивщи премијер Дашић, кпји је вепма дпбрп уппзнат с ппслпваоем
„Петрпхемије”, мпже нещтп такп предлпжити. У питаоу су пгрпмне паре, неких 400-500 милипна, кпје
Руси не желе да рещавају парцијалнп. Кпмпанија има дпста пбавеза и дугпваоа, такп да дати деп
фирме Русима за такп велики дуг је нестварнп малп јер, пп нащим рашуницама, вреднпст кпмпаније је
неких 80 милипна евра, а дугпваое два пута веће. Какп да дате удеп када дугујете вище негп щтп
вредите? – запитап се Фарага...
Прпизвпдоа стпји
Збпг ремпнта Рафинерије и недпстатка сирпвина кпје пд ое дпбија, „Петрпхемија” је стала с
прпизвпдопм.
– Прпизвпдоу смп зауставили 5. септембра збпг недпстатка сирпвине кпју Рафинерија збпг ремпнта
није мпгла да нам исппруши. Стајаћемп дп краја пктпбра, а ппшеткпм нпвембра би требалп да се ппшне
прпизвпдоа. Од 1.720 радника већина је на пдмпру дпк деп ради на ремпнту ппреме кпја је радила две
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гпдине без застпја. Сменски радници су прещли у прву смену, нема рада субптпм и недељпм, кап ни
нпћнпг рада. Били смп принуђени на тп да смаоимп зараде јер смп кпнстатпвали даније у реду да некп
седи два месеца и нищта не ради а да за тп време прима и нпћни и сменски рад. Ущтедели смп неки
динар за старт фабрике. Међутим, укпликп нас не буде у сппразумима кпји треба да се пптпищу с
рускпм странпм, сигурнп улазимп у щтрајк – ппнпвип је председник синдиката Мища Фарага.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spanija-Grcka-i-Srbija-rekorderi-po-nezaposlenosti.sr.html

Шпанија, Грчка и Србија рекпрдери пп незаппсленпсти
АУТОР: А. Телескпвић
ММФ за Србију дпгпдине прпгнпзира привредни раст пд један пдстп, инфлацију пд 3,4 прпцента и
незаппсленпст пд 21,8 пдстп
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Осим пп велишини бучетскпг дефицита, Србија је међу еврппским рекпрдерима и када је п стппи
незаппсленпсти реш. Судећи према најнпвијем извещтају Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда (ММФ) п
глпбалним екпнпмским перспективама кпји је јуше пбјављен у Ващингтпну, стппа незаппсленпсти ће пве
гпдине дпстићи 21,6 пдстп. Тиме је наща земља дпспела у сам врх неславних еврппских рекпрдера. У
друщтву смп Гршке, где је стппа незаппсленпсти 25,8 и Шпаније са 24,6 прпцената.
Нажалпст, аналитишари пве међунарпдне финансијске институције прпгнпзирају да ће незаппсленпст у
Србији и дпгпдине, истина, благп расти. За 2015. гпдину пшекују да стппа незаппсленпсти изнпси 21,8
пдстп. Са друге стране, најмаоу незаппсленпст у Еврппи има Нпрвещка (3,7), а и мађарских 8,2 пдстп за
нас изгледа недпстижнп. Ппдсећаоа ради, пре кризе стппа незаппсленпсти у Србији је била пкп 14
пдстп.
И када је п другим екпнпмским ппказатељима реш нема разлпга за пптимизам. Пад привредне
активнпсти дп краја пве гпдине биће минус 0,5 пдстп, щтп је маое пд прпгнпзе Еврппске банке за
пбнпву и развпј, кпји пшекују пад пд минус један пдстп. Када је п следећпј гпдини реш, ММФ за Србију
прпгнпзира раст пд један пдстп. Дпбра вест за грађане је да ће инфлација, пп свему судећи, пстати на
нискпм нивпу. Дпгпдине ће, пшекују аналитишари ММФ-а, бити 3,4 пдстп, ппсле пвпгпдищоих 2,3
прпцентна ппена. Онп щтп је лпща вест је да је узрпк инфлације ниска тражоа, щтп преведенп са
екпнпмскпг решника знаши да грађани немају пара да купују рпбу щтп тргпвце пнемпгућује да ппдижу
цене.
Када се ппсматра регипн, пнп щтп није дпбрп је да ММФ за Еврппу и даље предвиђа стагнацију,
пднпснп врлп скрпман ппправак. Па ће такп раст пве гпдине у еврпзпни бити 0,8 пдстп, а дпгпдине 1,6
прпцената, щтп је недпвпљнп да ппвуше ппправак у земљама на периферији кпнтинента, пппут Србије. У
некпликп еврппских земаља пшекује се да раст привредне активнпсти дпгпдине буде пкп три пдстп.
Међу оима су Литванија, Летпнија, Ирска, Гршка, Ппљска.
Када се ппгледа мапа целпг света, јпщ не мпже да се тврди да је криза прпщла. Какп је на редпвнпм
гпдищоем заседаоу ММФ-а са Светскпм банкпм истакап Оливије Бланшард, главни екпнпмиста Фпнда,
„неке земље су се ппправиле, или скпрп ппправиле, дпк се друге јпщ бпре да тп ппстигну”. Светске
екпнпмије су у пвпм тренутку супшене са два изазпва.
– Један дплази из прпщлпсти и пднпси се на тп да земље мпрају да се бпре са наслеђем финансијске
кризе, кап щтп су презадуженпст и виспка незаппсленпст. Други изазпв дплази из будућнпсти, пднпснп
шиоенице да су стппе пптенцијалнпг раста кпригпване на дпле и тп ппгпрщаое перспектива
психплпщки утише на смаоеое ппвереоа, тражое тренутнпг раста и привредне активнпсти – закљушује
Бланшард.

http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Koliko-trosi-prosecan-Srbin.sr.html

Кпликп трпши прпсечан Србин
Лпщији смп пд Бугара и Румуна, а Слпвенци и Хрвати су нам далекп пдмакли
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Пп званишнпј статистици ЕУ српски БДП пп куппвнпј мпћи (пп станпвнику) 2013. гпдине бип је 2,8 пута
нижи пд еврппскпг прпсека. Стварна пптрпщоа пп станпвнику, кпјпм се прецизније мери живптни
стандард (укљушује и здравствене и пбразпвне услуге, кпје се директнп не плаћају), нижа је за скпрп два
и пп пута пд прпсека земаља ЕУ, щтп је практишнп непрпмеоенп у пднпсу на нивп 2008. Лпщије стпјимп
и пд Бугарске и Румуније, дпк Хрватска и Слпвенија већ изгледају недпстижнп са шак три, пднпснп
шетири, петине еврппскпг прпсека пп пба ппказатеља.
У Бугарскпј и Румунији је БДП пп куппвнпј мпћи прпщле гпдине изнпсип 14,5 пднпснп 13.400 дплара пер
цапита, за разлику пд 11.269 дплара кпд нас. Акп пправданп укалкулищемп непбрашунати деп сиве
екпнпмије у нащ БДП (щтп за пкп десетину ппвећава БДП Србије), ми и даље пстајемп исппд кпмщија са
кпјима се најшещће ппредимп (Хрвати, са шак 18.200 дплара су далекп испред).
Ова слика и није такп лпща, ппредећи је са пнпм кпју ствара БДП пп тржищним ценама. Наиме, Србија је
стварала пкп 6.000 дплара пп станпвнику 2013, щтп је скпрп щест пута ниже пд прпсека ЕУ (и вище негп
два пута маое пд Хрватске или Мађарске, те скпрп шетири пута маое пд слпвенашкпг прпсека). Ова
разлика у ппказатељима је ппследица нивпа прпсешне цене рпбе, али пре свега услуга, кпје су у Србији
ипак неуппредивп (грубп двпструкп) ниже. На пример ппзнатп је да нащи исељеници углавнпм пдлазак
кпд зубара или педикира ’шувају’ за ппсету птачбини.
Међутим, иакп пви брпјеви изгледају забриоавајуће треба нагласити да у нпвпвекпвнпј државнпсти
наще земље, кпја траје пкп два стплећа, ситуација скпрп никада није била знатније бпља. Наиме,
ппдаци шувенпг америшкпг екпнпмскпг истпришара Медиспна указују да је нивп БДП пп куппвнпј мпћи у
нащпј земљи, изузевщи седамдесете гпдине прпщлпг века, практишнп кпнстантнп на еврппскпм зашељу,
где се иза нас пп правилу налази Албанија. Такп се Србија 1870. гпдине дуплп слабије кптирала пд
мађарскпг дела Аустрпугарске, а лпщије и пд Румуније. Две деценије касније ситуација је слишна, кап и
1913. Тек 1938. кпнашнп престижемп Румунију, али нам је тада живптни стандард дуплп слабији пд
мађарскпг или ппљскпг, те шак шетири пута нижи пд пнпга у земљама западне Еврппе.
Истпријски најбпља ппзиција, ппмпгнута силним задуживаоем, је гпдину пред смрт Брпза када Србија
бпље стпји пд Румуније, Бугарске, Мађарске, Ппљске, и тек два пута слабије пд прпсека запада Еврппе.
Дп 1990. ситуација се благп ппгпрщала (били смп на пкп две петине прпсека западне Еврппе, и јпщ
бпљи пд истпшних суседа). Накпн тпга креће сунпврат, кпји је заустављен 2000. Накпн тпга креће раст,
али тек на нивпу прпсешнпг у централнпј и истпшнпј Еврппе, щтп је наще запстајаое цементиралп.
Институт за еврппске студије
Гпран Никплић
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