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Prodaja PKB je protivustavna!
J. Subin
Stručnjaci se usprotivili privatizaciji Poljoprivrednog kombinata Beograd. Strah od promene
namene zemlje
DRŢAVA ne sme da privatizuje PKB korporaciju. Više od 90 odsto kapitala nalazi se u drţavnoj
svojini, a prodaja zemljišta kao prirodnog resursa, u takvoj strukturi, protivzakonita je i
protivustavna!
Ovo za „Novosti“ tvrdi profesor Miladin Ševarlić, savetnik Ekonomskog instituta. Kako kaţe, svaki
izgovor da je PKB vlasništvo Beograda, pravno i ĉinjeniĉno je apsurdan, jer u Srbiji postoji samo
jedna drţavna svojina.
- Sva druga imovina u drţavnoj svojini, koja je data na korišćenje loklanim samoupravama,
ukljuĉujući i Beograd, ne moţe biti njihovo parcijalno vlasništvo, već iskljuĉivo drţave Srbije istiĉe profesor Ševarlić. - Ako su politiĉari već odluĉili da prodaju poslednje bastione srpskog
modernog agrobiznisa, zašto ne saĉekaju juli 2017. godine. Tada ćemo biti obavezni i da prodajemo
poljoprivredno zemljište kupcima iz EU. Ili se prodaja, u minut do dvanaest, namešta da bi kupci u
ovoj preranoj privatizaciji, kao budući preprodavci trgovcima iz Evrope, zaradili više i brţe.
Profesor Ševarlić naglašava da bi bilo bolje kada bi PKB bio u drţavnoj svojini i postao repro centar
za govedarsku i svinjarsku proizvodnju. I to ne samo za Srbiju, već i za zemlje CEFTA regiona,
Rusiju i zemlje Carinske unije.
- Ako PKB ima neizmirenih obaveza, Grad Beograd uvek moţe da proširi urbanistiĉko i industrijsko
podruĉje - smatra naš struĉnjak. - Onda bi tih 300 ili 1.000 hektara prodao po ceni koja bi,
verovatno, bila veća, od ukupne cene koju će unapred namešteni kupac platiti za svih 30.000
hektara zemljišta, i više od 20.000 grla goveda. Tu su i staklenici na nekoliko hektara zemlje, na
stotine novih traktora, kombajna i druge poljoprivredne mehanizacije. Jedini izvestan biznis, ne
samo u Srbiji već i u ĉitavom svetu, jeste proizvodnja hrane.
PKB SAČUVATI OD TAJKUNA
POLjOPRIVREDNI kombinat Beograd ne bi trebalo još prodavati, jer u ţurbi mogu da se naprave
greške, pa da drţava ostane bez mleka, smatra Milan Prostran, agroekonomista. Uz to, pitanje je
da li će novi vlasnik da nastavi da se bavim mlekarskom proizvodnjom ili će da pobegne od
stoĉarstva.
- PKB dnevno proizvede 200.000 litara mleka - kaţe Prostran. - To je najveća fabrika mleka u ovom
delu Evrope. I zbog toga nikako ne bi smela da trpi istu sudbinu kao i ostala poljoprivredna
preduzeća koja su bila loše privatizovana i opljaĉkana.
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Visoku peć podiže 750 radnika
Lj. Trifunović
Reporter „Novosti“ na gradilištu nove topionice. Završetak do kraja godine. Sirovine iz
„Cerova“, „Čoka Marina“ i „Borske reke“. I sa uvoznim sirovinama zarada 14 miliona evra
NA oba gradilišta u Boru, i na novoj topionici i na fabrici sumporne kiseline, radovi se iz dana u dan
zahuktavaju i sve je podreĊeno samo jednom cilju - mehaniĉkom završetku najvećeg i najsloţenijeg
projekta u Srbiji do kraja ove godine. Intenzivno se radi, i to od ranog jutra, pa sve do kasno u noć,
doduše na pozicijama gde su noćni radovi mogući iz bezbednosnih razloga.
Lokalne radove, za koje je zaduţen beogradski „Energoprojekt“, obavlja dvadesetak njegovih
podizvoĊaĉa i svi oni intenzivno rade na montaţi ĉeliĉne konstrukcije, opreme, cevovoda,
elektrokablova, izolacije, elemenata instrumentacije. Svakoga dana na gradilištima radi oko 750
ljudi - neposrednih izvršilaca, ali i onih koji su zaduţeni za nadzor, logistiku, bezbednost. Dijapazon
radova je širok, a prate ga vrlo stroge i, u administrativnom smislu veoma zahtevne procedure
bezbednosti i zaštite na radu.
- To samo potvrĊuje da javnost budno motri šta mi radimo - raportira Blagoje Spaskovski, generalni
direktor RTB „Bor“. - Vidite da i sada na gradilištu vrvi od radnika, što garantuje da će mehaniĉki
deo nove topionice i fabrike sumporne kiseline sigurno biti završen do kraja godine. Uhodavanje
ovakvih sistema u svetu traje od tri do devet meseci, a mi ćemo uhodavanje naših postrojenja
završiti pre tog roka, pa ćemo već u prvoj polovini godine imati efekte u proizvodnji bakra i u
ekologiji.
TONE METALA, KILOMETRI KABLOVAZA oba gradilišta, ukupno je montirano oko 8.000 tona ĉeliĉne
konstrukcije, 7.000 tona mašinske opreme, oko 15.000 kubika betona, 200 kilometara cevovoda, 12
kilometara bakarnih cevi i 300 kilometara kablova. Ţuri se da bi se topionica, vredna oko 250
miliona evra, pustila u rad do kraja godine.
Generalni direktor RTB podseća da ta kompanija ostaje u vlasništvu drţave, dok će se strateški
partneri traţiti za otvaranje rudnika bakra i zlata „Cerovo“, „Ĉoka Marin“ i „Borska reka“, budući
da će novoj topionici faliti sirovina za preradu.
- Ali, ĉak i kada bismo uvozili koncentrat bakra, rad nove topionice omogućuje godišnji profit
izmeĊu deset i 14 miliona evra, a sa domaćim sirovinama, kada se naĊe strateški partner za ova tri
rudnika, profit bi bio mnogo veći - podvlaĉi Spaskovski. - Potencijali RTB, uzimajući u obzir
kašnjenje u raskrivanju rudnika i u investicijama za otvaranje novih leţišta, mere se produkcijom
od oko 53.000 tona katodnog bakra iz sopstvenih sirovina, koliko ćemo proizvesti sledeće godine.
Moraćemo i da uvezemo koncentrat za proizvodnju dodatnih 25.000 tona bakra ili iz Bugarske ili iz
Rumunije, kako bismo popunili kapacitet nove topionice koji iznosi 80.000 tona bakra ili 400.000
tona koncentrata.
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Ono što, svakako, ide naruku RTB i potvrĊuje opravdanost investicije, je cena bakra, za koju se
oĉekuje da će iz godine u godinu rasti, jer je tog metala sve manje.
- U sledećoj godini oĉekujem stabilnu cenu bakra iznad 7.000 dolara za tonu, ali će ta cifra biti
veća već 2017, jer će tada svetskoj industriji faliti godišnje oko tri miliona tona crvenog metala istiĉe Spaskovski. - Srednji sadrţaj bakra u rudi je u opadanju, nadole ide i produkcija, veliki
rudnici se ne mogu otvoriti brzo, a traţe velika ulaganja. S druge strane, vreme u kojem ţivimo,
vreme kibernetike, „guta“ bakar sve više jer on nema zamenu. Dakle, potrošnja raste. Kada se
suoĉe svi ovi podaci, jasno je da cena bakra mora da raste. A, rašće i cena zlata, siguran sam...
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Kakve mere štednje Ministarstvo privrede zahteva od
javnih preduzeća
Z. R.
Direktori referišu na svaka tri meseca. Nabavka vozila samo uz odobrenje države. Honorare
smanjiti za 25, sponzorstva za 40 odsto
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OSIM što će sledeće godine u javnim preduzećima zbog mera štednje Vlade Srbije slavske trpeze i
sve ostale gozbe biti mnogo skromnije, i rad direktora ovih firmi biće pod mnogo većom kontrolom.
Sve drţavne firme, pokrajinska i opštinska preduzeća dobila su pre nekoliko dana Uputstva za
izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu, koja je usvojila Vlada Srbije, a planove rada
moraju dostaviti Ministarstvu privrede do 1. decembra. Novina je i da će ĉetiri puta godišnje
menadţment morati da referiše nadleţnima kako teĉe sprovoĊenje plana.
Ovim preduzećima se preporuĉuje da za 40 odsto smanje budţet za sponzorstva sportskih klubova,
kao i donacije za sve manifestacije.
U istoriju bi konaĉno trebalo da odu i astronomske naknade ĉlanovima nadzornih odbora. U
pojedinim preduzećima, meĊu kojima su mnogi bili i na listi najvećih gubitaša, ĉlanovi ovog tela
meseĉno su, prema istraţivanju koje je pre dve godine radio jedan od fondova Evropske komisije,
dobijali oko 149.000 dinara bruto. Isto istraţivanje je pokazalo da 570 javnih preduzeća imaju
odbore koji imaju ukupno oko 3.500 ĉlanova.
UPLATE U BUDţETDIREKTORI svih preduzeća su dobili tabele u kojima će radnici u raĉunovodstvu
morati da navedu kolika je suma isplaćenih bruto zarada u 2014. godini, a kolika će biti nakon
smanjenja plata za 10 odsto. Moraće da navedu i iznos razlike koja će biti uplaćena u budţet Srbije
svakog meseca naredne godine.
- Upozorili su nas da naknada ĉlanovima nadzornog odbora ne moţe biti viša od proseĉne zarade
isplaćene u Republici Srbiji, što je oko 44.000 dinara - kaţe direktor jednog preduzeća ĉiji je
osnivaĉ drţava. - Predsednik odbora moţe dobiti uvećanje od najviše 50, a potpredsednik do 20
odsto.Biće ograniĉen i broj ljudi koje moţemo angaţovati po ugovoru o delu, jer je navedeno da se
troškovi autorskih honorara moraju smanjiti za 25 odsto.
Jedna od omiljenih privilegija menadţmenta u drţavnim preduzećima su sluţbena putovanja, a ona
bi, prema Uputstvima Vlade, morala da se planiraju na krajnje racionalan naĉin i za samo
najneophodnije svrhe. Firme će u planu za narednu godinu morati detaljno da obrazloţe i zašto
zaposlene šalju na usavršavanje i obuke i kakve efekte na unapreĊenje poslovanja od tih kurseva
oĉekuju. Ni obnavljanje voznog parka više neće biti u domenu menadţmenta preduzeća, već će za
dozvolu za kupovinu automobila morati da se obrate osnivaĉu, odnosno drţavi ili lokalnoj
samoupravi.
Preduzeća koja koriste drţavne garancije, subvencije ili drugu vrstu pomoći, upozorena su da u
programu poslovanja, već u decembru, moraju navesti dinamiku, osnov i namenu korišćenja
sredstava iz republiĉkog budţeta. Nove investicije drţavne firme mogu planirati samo uz posebno
odobrenje Vlade i to ona preduzeća, koja su ostvarila sve navedene projekte u 2014. godini.
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Udovički: Reorganizacijom do uštede, ne otkazima
Tanjug
Potpredsednica Vlade Srbije Kori Udovički izjavila je danas da je uštede u budžetu moguće
ostvariti ne smanjenjem broja zaposlenih, već reorganizacijom javnog sektora
BEOGRAD - Potpredsednica Vlade Srbije Kori Udoviĉki izjavila je danas da je uštede u budţetu
moguće ostvariti ne smanjenjem broja zaposlenih, već reorganizacijom javnog sektora.
Komentarišući to što je Vlada Srbije naĉelno postigla dogovor sa MeĊunarodnim monetarnim
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fondom (MMF), ali nisu iznete brojke o otkazima, ona je rekla da je to dogovor o tome kako da se
uštedama smanji budţetski deficit.
"Dogovor sa MMF je o smanjenju deficita, a sve se prevodi u štednju koja nam je u centru paţnje",
rekla je Udoviĉki gostujući u emisiji "Kaţiprst" na TV B92.
Prema njenim reĉima, raĊene su paţljive analize proteklih meseci, koje su pokazale da postoji
prostor za štednju bez otpuštanja viškova u drţavnoj upravi.
"Imamo zabranu zaposljavanja više od godinu dana, postoji prostor i kroz prirodni odliv, odnosno
penzionisanje, koji se već dešava, i koji će se nastaviti. Zakon o penzijskom osiguranju stupa na
snagu od 1. januara i mnogo će još ljudi otići u penziju", rekla je Udoviĉki.
Cilj je, kaţe Udoviĉki koja je i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave, da se podigne
efikasnost organizacije drţavne uprave.
"Izborili smo se da to bude u centru paţnje, jer smo svi svesni da je za Srbiju najvaţnije da imamo
drţavu koja moţe da podrţi ulaganja i koja moţe da isprati privredu", rekla je ona.
Ima puno naĉina na koji se neracionalno koriste sredstva, navela je, nije problem samo broj
zaposlenih, usredsreĊeni smo na pogrešnu stvar.
"Trebalo bi staviti fokus na reorganizaciju posla i da stvarno krenemo da radimo drţavni posao
dobro, da imamo delotvornu drţavu koja podrţava i pruţa graĊanima usluge", kazala je Udoviĉki
dodajući da nismo promenili naĉin na koji neke institucije rade.
Upitana zašto se i dalje ne zna taĉno koliki je višak zaposlenih u drţavnoj upravi i javnom sektoru,
odgovara da to pojedinaĉno treba utvrde organizacione jedinice.
"Nije najvaţnija brojka, nego kako da bolje radimo. Ako se usmerimo na cilj, onda će svako u
piramidi da gleda svoju organizaciju i to je naĉin da doĊemo do odgovora. Ako neko misli da ja
mogu da nacrtam svaku organizacionu šemu, to nije naĉin. Nigde gde se uspeva u ovom poslu, nije
se radilo tako što je neko sedeo i planirao, nego moramo zajedno da radimo na tome", rekla je
Udoviĉki.
Potpredsednica vlade je rekla da je uverena da smo, dogovorom sa MMF, postigli veliku stvar, jer
ćemo zahvaljujući ovom programu moći da Srbiju stavimo na put oporavka.
"Ako se koncentrišemo na neke delove tog puta onda nikada nećemo doći do toga. Pred nama je po
prvi put prilika da stavimo stvari na zdrave noge i da investitori i domaći i strani odluĉe da je Srbija
dobro mesto za ulaganje", zakljuĉila je Udoviĉki.
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POSLE NOVE GODINENovi zakon o mirnom rešavanju
sporova: Medijator pre sudije
V. Crnjanski Spasojević
Za razliku od rešavanja spora kroz sudski postupak, koji je dug, iscrpljujući i skup,
posredovanje je mnogo bolja i isplativija varijanta. Otklonjeni stari nedostaci: postignuti
sporazumi obavezujući

OD 1. januara svi koji ţele mirno da reše spor imaće na raspolaganju stotine posrednika, koji će im
u tome pomoći - na snagu stupa Zakon o posredovanju u rešavanju sporova.
Za razliku od rešavanja spora kroz sudski postupak, koji je dug, iscrpljujući i skup, i u kom se na
kraju ne zna ko je pobednik a ko poraţeni, pa je pobeda Pirova zbog velikih izdataka i stanjenih
ţivaca, posredovanje je mnogo bolja i isplativija varijanta. To je kratkotrajan, efikasan i jeftiniji
naĉin rešavanja spora, u kojem nema povreĊene sujete, trajno poremećenih odnosa i posle kojeg
strane mogu da nastave poslovnu saradnju. U pronalaţenju kompromisa pomaţe im neutralan i
nepristrasan posrednik.
Ideja zakonodavca, izmeĊu ostalog, jeste i da rastereti prebukirane sudove, “zarobljene” u
okonĉavanju starih predmeta.
- Prethodni zakon imao je manu jer postignuti sporazumi o posredovanju nisu imali snagu izvršne
isprave - objašnjava Marijana Šarac iz Ministarstva pravde, koja je uĉestvovala u izradi Zakona kao
ĉlan Radne grupe. - Tako su ljudi ranije plaćali i medijatora i advokata, a nisu dobijalu izvršnu
ispravu. To u praksi znaĉi da je, u situaciji kada je voĊen postupak uz uĉešće medijatora, tokom
koga se duţnik obavezao da će poveriocu isplatiti dug, pa ipak prekršio obećanje, poverilac morao
radi naplate da ulazi u mukotrpnu parnicu.

7

OBAVEZNA PONUDASUDIJE imaju obavezu da na pripremnom ili na prvom roĉištu za glavnu raspravu
upoznaju stranke sa mogućnošću posredovanja. One koji su zainteresovani, moći će da saznaju
imena i kontakt podatke posrednika u svojim sredinama, objašnjava Šarac.
Novo rešenje predviĊa radikalnu izmenu da sporazum moţe imati snagu izvršne isprave, ako sadrţi
izjavu duţnika kojom ovaj prihvata sporazum kao izvršni, i ako su potpisi strana i posrednika
overeni kod javnog beleţnika. To znaĉi da poverilac, kada je zakljuĉen sporazum o rešavanju spora
kao izvršna isprava, neće morati ponovo na sud ako duţnik ne isplati dugovano, već će moći da
naplati dug direktno na osnovu potpisanog sporazuma.
Ovaj alternativni naĉin rešavanja sporova biće moguć kod privrednih, potrošaĉkih, imovinskih ili
sporova u oblasti zaštite ţivotne sredine... Posredovanje nije dozvoljeno, recimo, kod nasilja u
porodici ili kod poveravanja deteta.
Ministarstvo pravde izdaje dozvolu za posredovanje prvo na tri godine. Za to vreme posrednici
moraju da imaju odreĊeni broj obavljenih posredovanja i proĊu struĉne obuke, da bi obnovili
dozvolu na još pet godina. Uslov da neko bude medijator jeste da je naš drţavljanin, da ima visoku
struĉnu spremu (ne obavezno pravni fakultet), da nije osuĊivan na zatvorsku kaznu i da završi
osnovnu obuku za posredovanje.
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SINDIKATI NEPOKOLEBLJIVIProsvetni radnici štrajkuju
do ispunjenja zahteva!
I. M.
Nemamo rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, poručio je u petak
ministar prosvete SrĎan Verbić
Stvari mogu da se promene ako postoji volja, poruĉuju rosvetari
NEMAMO rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, poruĉio jeu petak ministar
prosvete SrĊan Verbić, posle drugog dana pregovora sa predstavnicima ĉetiri reprezentativna
sindikata. Sastanku sa sindikalcima, na kom je tema bio i budući kolektivni ugovor, prisustvovao je
i ministar finansija Dušan Vujović.
Verbić je ponovio da nema naĉina da prosvetari budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru,
što je osnovni zahtev predstavnika Unije sindikata prosvetnih radnika, “Nezavisnosti”, Sindikata
obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti.
- Ministar Vujović je kao neko ko je odgovoran za aranţman sa MMF vrlo tvrd, nepopustljiv, ali na
nama je da napravimo predlog koji bi na srednje staze rešio neke probleme u prosveti - rekao je
Verbić.
Nikada neću reći za prosvetu ono što se moţe ĉuti za druge resore, da oni kojima se ne sviĊa u
drţavnom sektoru idu u privatni. Plašim se da bi to moglo i da se desi i da na taj naĉin izgubimo
najbolje i najkvalitetnije nastavnike.
A predstavnici sindikata u petak, kao ni ministar, nisu videli rešenje kljuĉnog prosvetog problema.
Dragan Matijević, predsednik Unije, rekao je posle sastanka da će pregovori biti nastavljeni sledeće
nedelje, ali da se štrajk nastavlja.
- U ovom trenutku predstavnici Vlade ne vide naĉin kako da prosveta bude izuzeta od smanjenja
plata, ali u dogledno vreme moţda ćemo se dogovoriti - prokomentarisao je Matijević - Ma koliko
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ministar prosvete bio fatalista i verovao u neumitnost, da se ništa ne moţe promeniti, mi kao
sindikat smatramo da se nešto moţe promeniti ako bude dobre volje.
KOLEKTIVNI UGOVOR
VEĆ sledeće nedelje biće formirana radna grupa, u kojoj će uĉestvovati i predstavnici sindikata, i
koja će se baviti izradom novog kolektivnog ugovora za prosvetu. Upravo to je jedan od ĉetiri
štrajkaĉka zahteva.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/513248/ZBOGOM-GUBITASI-Bivsi-giganti-odose-u-stecaj

ZBOGOM, GUBITAŠI Bivši giganti odoše u stečaj
Gordana Bulatović
Tokom naredne nedelje, Vlada odluĉuje šta će biti sa 502 društvene firme. Neke će biti ponuĊene
na prodaju, a oko 170 njih, definitivno, ide u steĉaj.U 572 firme u kojima još postoji društveni
kapital trenutno je oko 85.000 ljudi. Prema nezvaniĉnim procenama, mogućnost da poĉne novi
ţivot ima oko 60 odsto kompanija u društvenom vlasništvu. Većina njih je odavno izgubila ceo
kapital, tj. firme su duţne više nego što imaju. Drţavu godišnje koštaju 750 miliona dolara.
- Mala je verovatnoća da bi mnoge od firmi za koje Vlada utvrdi da moraju u steĉaj mogle da
opstanu kroz oblik u kojem sada rade, ali, bez dugova, moguće je da budu interesantnije za
investitore. Steĉaj moţe da znaĉi novi ţivot za neke od njih, ali samo ako taj proces bude efikasan
- kaţe za „Blic“ Duško Vasiljević iz Svetske banke.



Usaglašavanje
Zato je teško govoriti o broju onih radnika koji će, nakon ovog procesa privatizacije društvenog
kapitala, ostati bez posla, dodaje Vasiljević.
Okvirno se raĉuna da je u pitanju oko 30.000 ljudi, ali je to, zaista, samo procena Zasad niko u
Vladi ne ţeli da spekuliše koji će broj zaposlenih u nekoj od 502 firme u restrukturiranju ostati bez
posla. Narednog ĉetvrtka će se na sednici Vlade utvrditi taĉan spisak kompanija koje idu u steĉaj,
kao i onih koji će ići u dalji proces privatizacije.
- Trenutno posebno formirana radna grupa usaglašava akcioni plan i razgovara sa sindikatima.
Brojka firmi za steĉaj je sliĉna onoj koja se pominje u medijima, oko 170, ali će se konaĉni broj
znati naredne nedelje - kaţu za „Blic“ u Ministarstvu privrede.
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Zajam
Svetska banka daće Srbiji kredit za isplatu otpremnina radnicima koji ostanu bez posla zbog
gašenja dela firmi koje su danas u restrukturiranju. Zajam Svetske banke kojim bi se pokrili
vanredni troškovi drţave planiran je na 250 miliona dolara. Prema tvrdnjama Tonija Verheijena,
ovaj kredit mogao bi Srbiji da bude odobren u februaru ili martu naredne godine.



Otpremnine
Taj novac bi, ukoliko se pregovori završe uspešno, bio uplaćen u budţet iz kog bi se isplaćivale
otpremnine, ali u Nemanjinoj podsećaju da su ovi radnici izuzeti od izmenjenih odredaba Zakona o
radu. Svaki radnik ĉija se firma ugasi ili postane tehnološki višak dobijaće 300 evra po godini staţa,
dok ostali, prema zakonu, imaju otpremninu u visini zbira trećine zarade zaposlenog za svaku
navršenu godinu kod aktuelnog poslodavca.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/513356/Martinovic-Smanjena-nezaposlenost-medju-mladima

Martinović: Smanjena nezaposlenost meĎu mladima
Tanjug
Na evidenciji Nacionalne sluţbe za zapošljavanje (NSZ) znatno je smanjen broj osoba starosti do 30
godina, a ukoliko Anketa o radnoj snazi za poslednji kvartal bude pokazala da je stopa
nezaposlenosti ostala ispod 20 odsto, to će biti dobar rezultat rada Vlade Srbije i svih onih koji
utiĉu na pozitivna kretanja na trţištu rada, rekao je danas direktor NSZ Zoran Martinović.
Martinović je za Tanjug izjavio da je u odnosu na oktobar prošle godine, kada je broj mladih na
evidenciji NSZ iznosio preko 206.500, sada broj nezaposlenih do 30 godina smanjen za pet
procenata i iznosi 196.247.
"S druge strane, ako posmatramo podatke iz Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti lica
starosti izmeĊu 15 i 24 godine iznosila je preko 50 odsto u prvoj polovini ove godine, što znaĉi da je
svaka druga radno aktivna osoba u toj dobi bila nezaposlena. Sada je i taj procenat smanjen - na
41,7 odsto, što doprinosi pozitivnim trendovima koji u poslednje vreme karakterišu trţište rada",
rekao je Martinović.
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Komentarišući podatak da je stopa nezaposlenosti pala, Martinović je kazao da je na to, pre svega,
uticala inspekcijska kontrola primene propisa o radu, koja je dovela do normalizacije radnopravnog statusa.
Uticali su i sezonski poslovi, ali je evidentno da je zabeleţen veći broj zapošljavanja u odnosu na
2013. godinu, znatno smanjena stopa nezaposlenosti, kao i broj lica koja se nalaze na evidenciji
NSZ. Martinović je rekao da je poslednja Anketa o radnoj snazi, koju je sproveo Republiĉki zavod za
statistiku za treći kvartal, pokazala da je stopa nezaposlenosti spuštena ispod 20 odsto i da u ovom
trenutku iznosi 17,6 odsto, što je najniţe u poslednjih nekoliko godina.
"Stopa je niţa za 3,2 odsto u odnosu na prvi kvartal ove godine", kazao je Martinović i podsetio da
je stopa nezaposlenosti u aprilu 2012. godine iznosila 26 odsto.
Direktor NSZ se osvrnuo i na najtraţenija zanimanja, navodeći da na trţištu rada u Srbiji posao
najlakše nalaze IT struĉnjaci, elektroinţenjeri, struĉnjaci za finansije, raĉunovodstvo, kuvari,
varioci...
"Nezaposleni sa ovim zanimanjima najĉešće ne ĉekaju dugo na posao, ali ne moţemo iz toga izvući
generalno pravilo, jer bi to znaĉilo da neke struke treba favorizovati u odnosu na ostale", kazao je
Martinović.
Naţalost, ima mnogo više zanimanja koja su suficitarna - maturanti gimnazije, neki profili
poljoprivredne struke, metalske struke, zanati koji su prevaziĊeni i ne mogu više naći svoje mesto
na trţištu rada. Martinović smatra da je nephodno da se obrazovni sistem u većoj meri uskladi sa
potrebama trţišta rada.
Na evidenciji NSZ trenutno su 741.362 lica, što je u odnosu na februar manje za 52.000 lica. Da
podsetimo, ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je
ranije, prilikom predstavljanja rezultata rada svog ministarstva u prethodnih šest meseci, da će
stopa nezaposlenosti u Srbiji do kraja godine biti ispod 20 odsto.
"Stvari se menjaju, moţda ne dovoljno brzo, ali se ipak menjaju nabolje", rekao je Vulin, ukazujući
da je konstatovan pad nezaposlenosti, ĉemu je doprineo novi Zakon o radu, kao i povećana
aktivnost inspekcije rada.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dogovor-sa-MMF-postignut-detalji-nepoznati.sr.html

Договор са ММФ постигнут, детаљи непознати
Влада Србије и ММФ су јуче на конференцији за штампу представили трогодишњи аранжман
вредан милијарду долара, који је договорен у преговорима започетим још четвртог новембра
када је мисија ММФ-а дошла у Београд. Јавности су, ипак, ускраћени детаљи о условима које
наша земља треба да испуни да би га одбор директора ове финансијске установе у Вашингтону
до краја године одобрио. Реч је о такозваном стендбај аранжману из предострожности. То
новинарима нису објаснили ни министар финансија Душан Вујовић, ни гувернерка Јоргованка
Табаковић, али ни шефица мисије Зузана Мургасова.
Уместо тешких мера које догодине чекају грађане и привреду, чуле су се оцене економске
ситуације у земљи, а када је дошао ред за новинарска питања, службеници Владе Србије
објаснили су да „због обавеза које мисија има” говорници могу да одговоре само на унапред
достављена питања.
– А ко је рекао да треба унапред да се доставе питања – негодовали су новинари.
Да је то договорено на ходнику, објаснио је Вељко Јовановић, службеник Министарства
финансија.
Прилику да поставе питања добили су Прва телевизија, новинска агенција Танјуг и Телевизија
Студио Б. Министар Вујовић и гувернер Јоргованка Табаковић исцрпно су одговарали на
питања о референтној каматној стопи, курсу и о томе колико су преговори били тешки. И док
су говорници „захваљивали на пажњи” представницима медија, из сале су се чула гласна
негодовања и конкретна питања. Реаговао је министар Вујовић.
– Овде се чује много питања, хајде да чујемо једно по једно.
Тек након инсистирања новинара да одговори колика ће бити конкретна уштеда током
следеће године и колико запослених у јавном сектору ће добити отказ, министар је одговорио
да ће тек од 1. јануара споразум ефективно почети да се примењује.
– У наредном трогодишњем периоду уштедеће се од 1,3 до 1,4 милијарде евра да би се
дефицит смањио на 4,25 одсто бруто домаћег производа. Не морамо у овом тренутку да
саопштавамо све детаље јер ће они бити део програма имплементације. Пресудне ће бити
величине смањења, а не појединачне мере, нити негативни ефекти програма – казао је
Вујовић.
– Нисте нам одговорили на питање колико људи у јавном сектору ће остати без посла – питао је
један од новинара.
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– То зависи од перформанси колико ће јавна предузећа моћи да се доведу у ред – одговорио је
министар.
– Али ја сам вас питао колико људи ће добити отказ – упорно је новинар инсистирао на
одговору.
– Колега, ви знате шта значи ефикасан јавни сектор. То значи да су приходи већи од расхода и
то пише у основним уџбеницима економије – одговорио је Вујовић и додао да је то исто као да
га пита какво ће време бити 12. јула следеће године.
Зузана Мургасова је претходно истакла да нови аранжман ММФ-а и Србије треба да одобри
Одбор извршних директора ММФ-а. Међутим, шта је услов за то – није прецизирала. Обично је
пракса раније била таква да парламент усвоји буџет за следећу годину да би руководство
Фонда одобрило програм.
Мургасова је рекла да ће изазови владе и даље бити висока стопа незапослености, висок јавни
дуг и висок дефицит буџета.
У наредном периоду потребно је спроводити мере економског опоравка које ће обезбедити
макроекономску стабилност, отварање нових радних места, спровођење фискалне
консолидације, која треба да заустави раст јавног дуга, рекла је Мургасова.
Пратеће структурне реформе требало би да омогуће отварање нових радних места, смањење
јавног дуга, а фискална консолидација треба да смањи високу јавну потрошњу, пре свега у
јавном сектору који је буџетски корисник, уз истовремену бригу о социјално најугроженијем
слоју становништва, казала је Мургасова.
Она је наговестила како су се створили услови за релаксиранију монетарну политику, након
што се фискална политика затегне.
----------------------------------------------------------------Прогнозе ММФ-а
ММФ предвиђа да ће бруто друштвени производ Србије ове године бити мањи, делом због
поплава, делом због пада тражње и лошег пословања предузећа. Од краја 2013. инфлација је
испод планиране, стопа незапослености изнад 17 одсто је озбиљан проблем, а очекује се и
раст буџетског дефицита на осам одсто БДП-а као и раст јавног дуга на 68 одсто.
Нови економски програм владе подразумева структурне реформе и амбициозну фискалну
консолидацију. Циљ је да се заустави раст јавног дуга који би требало да почне да опада од
2017 године.
Реформе подразумевају бољу и јачу пореску управу, што треба да доведе до повећања
пореских прихода, ефикаснију финансијску управу уз контролу јавне потрошње. Фискална
консолидација ће се усредсредити на контролу те потрошње, смањење великих издатака за
плате и пензије у јавном сектору као и смањење буџетске подршке јавним предузећима.
Истовремено ће се задржати постојећа мрежа социјалне помоћи како би се осигурала заштита
за угрожене групе, објавио је ММФ синоћ на свом сајту.
А. Телесковић
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/domaci_gradjevinari_u_raljama_stranih_kreditora.4.html?news_id=292900

Goran Petrović, izvršni direktor firme "Ratko Mitrović" niskogradnja, u razgovoru za Danas

Domaći graĎevinari u raljama stranih kreditora
AUTOR: IVANA NIKOLETIĆ
Beograd - Problem sa infrastrukturnim projektima koji se finansiraju iz stranih kredita su pravila
tenderskih procedura, na koja mi kao drţava ne moţemo da imamo uticaj. Strani ponuĊaĉi već
imaju razraĊen sistem kako da posao dobiju, ali ne i da ga završe po ugovorenoj ceni, već da je
nadoknade naplatom odštetnih zahteva. Time su na gubitku i domaće graĊevinske firme koje ne
mogu da im pariraju ponuĊenim cenama, ali i drţava koja tako gubi mnogo novca - tvrdi za Danas
Goran Petrović, izvršni direktor firme "Ratko Mitrović" niskogradnja.
Petrović objašnjava da tenderske procedure nisu dobre ni doreĉene, jer na njima pobeĊuju firme
sa najniţom ponuĊenom cenom.
- Kao drţava smo na niskim granama kada su infrastrukturni projekti u pitanju, jer u budţetu za
njih nema novca. Sva sredstva obezbeĊujemo iz kredita, bilo kineskih, azerbejdţanskih ili kredita
neke od investicionih banaka, a pravila tenderskih procedura striktno su pod kontrolom tih banaka.
Još u staroj Jugoslaviji najniţe ponude odbijane su kao špekulativne ili neozbiljne. Sada takve
ponuĊaĉe ne moţete da odbijete, jer se unapred sumnja da je u pitanju korupcija ili sliĉno.
PodizvoĊaĉi sa takvim cenama ne mogu da urade projekat, ali ipak konkurišu jer drţava uglavnom
ne odradi sav posao, recimo eksproprijaciju. Tako doĊete u paradoksalnu situaciju da uposlite
neţeljenog podizvoĊaĉa, stranca koji je dao spekulativnu cenu, a on već prvog dana poĉinje da
traţe slabe taĉke i za to angaţuje najkvalitetnijeg klejm eksperta, koji se godinama bavi pravnom
regulativom u graĊevini. Naša javna preduzeća koja vode te projekte ni izbliza nemaju struĉnjake
koji mogu da im pariraju - objašnjava Petrović.
On dodaje da drţava tako plaća ogromne odštetne zahteve, pa se ponovo zaduţuje kod istih
banaka, koje i na taj naĉin ostvaruju profit.
- To je zaĉarani krug, i zbog toga uopšte ne vidim budućnost za naše graĊevinske kompanije, osim
da nekome budu podizvoĊaĉi, treća ili ĉetvrta ruka, da rade za malu zaradu i da pri tom budu
uslovljavane prilikom isplate - dodaje naš sagovornik.
On objašnjava da ni drţava ne bi smela da uvodi podizvoĊaĉe u posao ukoliko nije rešila sve
nedostatke u projektima.
- Primera radi, na Koridoru 10 naših firmi uopšte nema, što je veliki propust i velika greška.
Propustili smo veliku priliku da uposlimo domaću operativu, to je ogroman posao, te dve deonice,
istok i jug prema bugarskoj granici imaju ukupno 180 kilometara auto-puta. Neke naše firme su
pokušale da budu podizvoĊaĉi, i sve su u problemima, toliko da ih verovatno za par godina neće ni
biti - tvrdi Petrović.
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Govoreći o uĉešću u izgradnji mosta Zemun - Borĉa, Petrović je naglasio da je «Ratko Mitrović»,
kao firma podizvoĊaĉ kineskog CNBC-a, za razliĉite vrste završnih radova angaţovala veliki broj
domaćih firmi.
- Trudimo se pre svega da za podizvoĊaĉke radove, i za pozicije za koje nam tehniĉki uslovi
dozvoljavaju, angaţujemo domaća preduzeća, snabdevaĉe i proizvode, od kišne kanalizacije do
odbojnih ograda. To nije uvek lako, jer nam privreda posrće, a treba sve ukomponovati, ispratiti,
ispoštovati rokove i postići ţeljeni kvalitet, koji ne sme da se dovede u pitanje. Naše firme imaju
kvalitetne proizvode, savremenu opremu, profesionalni su i spremni da rade i po 16 sati zakljuĉuje Petrović.
PodizvoĊaĉi
"Ratko Mitrović" niskogradnja angaţovana je na izgradnji pristupnih saobraćajnica za most Zemun Borĉa, u ukupnoj duţini od oko 20 kilometara. Prva faza radova biće završena do sredine
decembra, dok je planom za drugu predviĊen oktobar naredne godine, iako je veći deo radova već
obavljen. Na gradilištu ĉija se slika svakodnevno menja, u svakom momentu je 300 do 400 radnika
na trasi.
Rusi i srednja Azija
- Jedina alternativa za srpsku graĊevinu je angaţovanje na ruskom trţištu, koje je otvoreno za naše
graĊevinare. Za tu zemlju je upošljavanje nekoliko naših firmi kap u moru. Ali, naša zvaniĉna
politika trebalo bi da podrţi taj pravac, jer su nam graĊevinci odliĉni, i dalje imamo jako veliki
potencijal, dobre struĉnjake i izlazak na to trţište, ali i druge drţave srednje Azije bi bile bitne kaţe Goran Petrović i dodaje da se na našem trţištu situacija neće poboljšati dok god budemo
zavisili od stranih kredita.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privrednici_vide_manje_poboljsanje_uslova_poslovanja.4.html?news_id=292
898

Privrednici vide manje poboljšanje uslova
poslovanja
AUTOR: BETA
Beograd - Privrednici smatraju da je ove godine došlo do manjeg poboljšanja uslova poslovanja i
ponovo ukazuju da dugotrajne i skupe administrativne procedure i teškoće pri kreditiranju štete
konkurentnosti domaće privrede, rezultat je ankete u okviru Projekta ameriĉke Agencije za
meĊunarodnu pomoć (USAID) koja je juĉe predstavljena u Privrednoj komori Srbije.
Privrednici se ţale na prepreke pri kreditiranju, te 91 odsto smatra da visoke kamatne stope i druge
daţbine destimulišu zaduţivanje, dok 77 odsto kaţe da je najveće ograniĉenje zahtev za sredstvima
za obezbeĊenje kredita.
Ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi rekao je na skupu u PKS da je anketa pokazala da se smanjuje
broj firmi koje smatraju da korupcija znaĉajno utiĉe na njihovo poslovanje. To je 2011. godine
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smatrao 41 odsto privrednika, a ove godine je to reklo 17 odsto anketiranih. Kirbi je naveo da je
anketa pokazala da privrednici smatraju da se ove godine vreme koje firme moraju da posvete radu
sa inspekcijama skratilo u proseku na 12 sati, dok im je 2011. godine na to odlazilo 70 sati. On je
dodao i da je uoĉeno da su posete inspektora sve reĊe i da ih je u 2014. bilo u proseku 1,6, dok ih
je u 2011. bilo po šest. Kirbi je ukazao da privrednike brinu i nesigurna poreska politika, inflacija i
devizni kurs, a naglasio da je inflacija već nekoliko godina u Srbiji ispod dva odsto, a devizni kurs
priliĉno stabilan.
On se izjasnio i o ponudi ameriĉke kompanije Esmark za Ţelezaru Smederevo, za koju "liĉno smatra
da je najbolje". Kirbi je otkrio i da Esmark vodi intenzivne pregovore sa Vladom Srbije o
preuzimanju Ţelezare i dodao da misli kako će premijer Vuĉić uĉiniti sve da do toga i doĊe.
Ministarka graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kazala je da je anketa
USAID koja se sprovodi već ĉetiri godine jasno pokazala šta su problemi, ali i da se uslovi poslovanja
ipak popravljaju i navela poĉetak fiskalne konsolidacije i reformu javnog sektora, a rekla je i da je
juĉerašnji sporazum Srbije s MMF-om o novom aranţmanu signal investitorima da Srbija ide u
dobrom pravcu.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_nastavljaju_strajk.55.html?news_id=292919

Bez dogovora sindikata obrazovanja sa predstavnicima vlade

Prosvetari nastavljaju štrajk
U FOKUSU
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Štrajk u školama se nastavlja, pošto na juĉerašnjim pregovorima sindikata obrazovanja sa
premijerom Aleksandrom Vuĉićem i ministrima finansija i prosvete – Dušanom Vujovićem i SrĊanom
Verbićem nije postignut dogovor.
Ministar Verbić izjavio je posle sastanka da vlada nema rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo
štrajk prosvetara. On je dodao da prosvetni radnici neće biti izuzeti od smanjenja plata od 10
odsto, što je jedan od osnovnih zahteva ĉetiri reprezentativna sindikata. Verbić je naglasio da su
danas imali „veoma konstruktivan razgovor“ i da se obe strane „vrlo dobro razumeju, ali da para
nema“. Prema Verbićevim reĉima, jedna od tema na sastanku sa ministrom finansija je bila „kako
napraviti srednjoroĉni plan kako spasavati prosvetu“. Verbić je najavio da od ponedeljka poĉinju
razgovori o posebnom kolektivnom ugovoru.
– Ministar Vujović je kao neko ko je odgovoran za aranţman sa MMF-om vrlo tvrd, nepopustljiv, ali
na nama je da napravimo predlog koji bi na srednje staze rešio neke probleme u prosveti – rekao je
Verbić.
Dodao je da će se plan za 2015. godinu i rešavanje nekih problema praviti sada, ali da to ne uklanja
razloge štrajka i da ne veruje da će biti prekinut. Na pitanje šta će se desiti ako prosvetari nastave
protest, Verbić je odgovorio da oĉekuje da se štrajk prekine, jer nikome ne donosi korist.
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– Ovakav štrajk je besmislen. Nećemo imati bolje razumevanje i saradnju ako se štrajk nastavi,
samo ćemo imati lošiji imidţ u javnosti – rekao je ministar prosvete.
Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković kaţe da iz vlade još nije stigao
konkretan predlog o kojem bi sindikati mogli da se izjasne i da će se sa izradom platnih razreda
saĉekati.
– Premijer Vuĉić je rekao da platni razredi moraju da budu ureĊeni. Ipak, potrebno je da se
postigne saglasnost oko toga, a mnogima sa visokim platama to nije u interesu. Samo prosvetari na
tome insistiraju – kazao je Brajković.
Prema podacima sindikata, u štrajku su zaposleni u 60 odsto osnovnih i srednjih škola, dok
Ministarstvo tvrdi da je reĉ o 40 odsto obrazovnih ustanova.
Ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti – GSPRS „Nezavisnost“, Unija sindikata
prosvetnih radnika, Sindikat radnika u prosveti Srbije i Sindikat obrazovanja Srbije, štrajkuju 17.
novembra, skraćenjem ĉasova na 30 minuta.
DS: Policija ispituje ko štrajkuje
Novi Sad – Novosadski odbor Demokratske stranke (DS) upozorio je juĉe da prosvetni radnici koji su
stupili u štrajk trpe „nezamislive pritiske“, jer je u skoro sve novosadske škole u prethodna dva
dana poslata policijska patrola. Kako se navodi, policijske patrole su obilazile uĉionice i zaposlene,
a nadleţne pitala da li štrajkuju, uz napomenu da su poslati „po nalogu komandira“. DS navodi da
policajci nisu imali jasno objašnjenje zbog ĉega prikupljaju informacije o štrajku. D. D.
Blokada prekinuta ili ne?
Beograd – Blokada Filozofskog fakulteta u Beogradu juĉe je prekinuta, jer je većina studenata to
izglasala pošto je ispunjena većina njihovih zahteva, izjavio je dekan te visokoškolske ustanove
Miloš Arsenijević. On je naveo da nastava poĉinje u ponedeljak u podne, dok grupa studenata,
okupljenih u organizaciji Samoorganizovani studentski pokret, tvrdi da će nastaviti protest i da na
juĉerašnjem sastanku sa dekanom nisu imali pravo glasa. V. A.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-rezu-vise-od-deset-odsto

Плате режу више од десет одсто?
Савез самосталних синдиката Србије упозорио је на то да би најављено смањење плата у
јавном сектору могло бити и веће од десет одсто, па чак и за оне који имају плате мање
од 25.000 динара.
Председник Синдиката управе Србије Његош Потежица је подсетио на то да су плате раније
већ била смањење од два до 12 одсто по основу минулог рада, а да сада Влада Србије, кроз
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одређивање нове, мање основице плата, покушава да зараде смањи и више од десет одсто,
чак и онима с минималним зарадама.
Потежица је рекао да нико тачно не зна како ће се обрачунавати плате запослених у јавном
сектору, и упозорио на то да већ постоје наговештаји да ће се, осим просветара који су већ у
штрајку, за обуставу рада одлучити и неки други сектори.
Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић показао је папир на којем се види
обрачун нове плате чистачице у једној здравственој установи, по којем ће њена нова заради
бити око 12.000 динара месечно, иако није требало да буде смањена јер је испод законом
одређених 25.000 динара.
По његовим речима, у новом обрачуну је смањена основица, али се не исказују накнаде за
регрес, топли оброк и за превоз, што је „изигравање закона”.
Е. Дн.
Мало ће бити
Председница Синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић оценила је да најављена смањења
плата неће допринети томе да се довољно уштеди, и позвала Владу Србије да уштеде направи
кроз рационализацију броја агенција. Она је оценила да у Србији делује 105 агенција чији
директори и заменици имају плате и по 400.000 динара, што је и три пута више од министара.
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