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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:544520-Sverc-unistava-domacu-tekstilnu-industriju

Šverc uništava domaću tekstilnu industriju
Z. R.
Predstavnici domaće tekstilne industrije tvrde da propadaju zbog nelojalne konkurencije. Ako
drţava ništa ne preduzme, otpustiće 80 odsto radnika. Problem jeftin uvoz
SVAKI drugi komad garderobe, majica, pantalone, košulja ili jakna, koji se proda u našim radnjama
proizveden je ili se prodaje "na crno". Predstavnici tekstilne industrije u Srbiji su juče u Privrednoj
komori zatraţili od drţave da pod hitno preduzme jače inspekcijske kontrole robe iz Kine i Turske.
Oni upozoravaju i na postojanje sve većeg broja domaćih radionica koje rade u ilegali, kao i na sve
masovniju pojavu seknd hend prodavnica.
Tekstilci tvrde da će oko 80 odsto proizvoĎača morati da otpusti radnike i zatvori domaće
radionice, ukoliko drţava nešto hitno ne preduzme. Na sastanku Grupacije proizvoĎača dečje odeće
i obuće u Privrednoj komori Srbije, istaknuto je da se više od 60 odsto konfekcije u Srbiji prodaje
na "crnom trţištu".
Predstavnici tekstilnih proizvoĎača iz AranĎelovca, Šapca, Obrenovca, Beograda ukazali su na
sednici te grupacije da je i drţava na gubitku, jer se kineska i turska roba uvoze toliko jeftino da je
carina izuzetno mala.
LEGALNIMA TEŢENELOJALNA konkurencija pravi ozbiljan problem tekstilnoj industriji, koja je jedna
od retkih grana privrede koja zapošljava ljude i postiţe sve bolje rezultate - smatra Vasiljević. Tekstilci su prošle godine zaposlili 10.000 radnika, a prvi put posle nekoliko decenija, lane je izvoz
tekstila, koţe i obuće, premašio cifru od milijardu evra. Rezultati bi mogli biti i mnogo bolji, ali je
neophodno da nadleţni stanu na put sivoj ekonomiji, jer ako se ništa ne uradi na njenom
suzbijanju, mnoge firme će morati da preĎu da rade na crno.
- Cena pri uvozu bude oko 30 dinara po komadu, a posle taj isti proizvod prodaju za 700 ili 800
dinara i to uglavnom bez izdavanja računa, tako da marţe kod tih trgovaca iznose i do 700 odsto tvrdi Milorad Vasiljević, sekretar Udruţenja tekstilaca u PKS. - Time drţava gubi značajne prihode,
a domaći legalni proizvoĎači su na gubitku zbog nelojalne konkurencije. Jedna od glavnih "crnih
tačaka" je buvljak u Pančevu, gde se do šest sati ujutru obave sve transakcije jeftino uvezene robe
iz Kine i Turske, zbog čega je neophodno da svaki dan tri inspekcije deţuraju na tom mestu.
Vasiljević napominje da i prodavnice polovne robe, u kojima se prodaje garderoba iz humanitarne
pomoći, sa greškom ili ona koja je namenjena za reciklaţu, posebno prete da unište domaću
tekstilnu industriju.
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INSPEKTORI NE MOGU SAMI
NAČELNIK odeljenja za inspekcijski nadzor pri Ministarstvu trgovine, Siniša Petković, tvrdi da ta
inspekcija preduzima sve što je u njenoj nadleţnosti da se problemi reše, ali da nema dovoljno
kapaciteta i ovlašćenja da bi samostalno rešili sve probleme.
- Zato je neophodna udruţena akcija svih nadleţnih uključujući i Upravu carina i Ministarstvo
drţavne uprave da se u okviru novousvojenog zakona o inspekcijskom nadzoru problem crnog trţišta
u tekstilnoj industriji reši - dodao je Petković. - Ako bi udruţeno delovali, bilo bi nam dovoljno
mesec dana da postignemo dobre rezultate.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:544523-Paracinska-fabrika-ostaje-bez-gasa

Paraćinska fabrika ostaje bez gasa!
Z. R.
"Srbijagas" je pred vikend obavestio rukovodstvo Srpske fabrike stakla da će joj, zbog duga,
obustaviti isporuku gasa od prvog maja
SITUACIJA u Srpskoj fabrici stakla zategla se do pucanja nakon što je "Srbijagas" pred vikend
obavestio rukovodstvo fabrike da će joj, zbog duga, obustaviti isporuku gasa od prvog maja! To će
praktično značiti kraj proizvodnje stakla u Paraćinu i Srbiji, posle 107 godina, uništavanje opreme
vredne 30 miliona evra i investicije od 116 miliona evra.
To su upozorili fabrički sindikati u dramatičnom apelu koji su ponovo uputili premijeru Vučiću,
samo dan nakon prvog dopisa kojim su ga pozvali da pomogne da se reši kriza nastala zbog blokade
računa u kojoj "Srbijagas" drţi SFS već više meseci. Predsednici Samostalnog i sindikata
"Nezavisnost", Ţivojin Matejić i Borivoje Jevtić, poručuju da niko neće ući u SFS da gasi peći prvog
maja. Oni ističu da "Srbijagas" odbija svaki dijalog više od godinu dana, a poslednjih meseci
komunicira sa SFS "isključivo blokadom računa i sudskom tuţbom".
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:544514-Mora-uplata-u-privatni-fond

Mora uplata u privatni fond
J. Ţ. SKENDERIJA
Ministar finansija Dušan Vujović najavio temeljne promene u sistemu penzionog osiguranja.
Postojanje "drugog stuba" osiguranja moţe da smanji već umanjena primanja, upozoravaju
stručnjaci
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Ilustracija VN
KAO jedno od rešenja za stabilizaciju penzijskog sistema, ministar finansija Dušan Vujović najavio
je mogućnost uvoĎenja drugog stuba osiguranja, odnosno obaveznu uplatu u privatne penzijske
fondove. To bi, meĎutim, smatraju pojedini stručnjaci, praktično značilo umanjenje već smanjenih
penzija, dodatno zaduţivanje ili traţenje nekog trećeg načina finansiranja sadašnjih primanja
najstarijih, recimo, iz prihoda od prodaje javnih preduzeća, što je obično kratkog daha.
Ministar Vujović smatra da je sadašnji penzijski sistem u Srbiji skoro neodrţiv. On očekuje da će
drţava uspeti da motiviše sve da u punoj meri plaćaju poreze i doprinose na plate, ali se kao jedno
od rešenja razmatra i uvoĎenje drugog stuba osiguranja koji će biti motivacija za ljude da ulaţu
više, da obezbeĎuju svoju budućnost i da na taj način pomognu da se balansira postojeći fond.
Katarina Stanić, ekspert za penzije i penzijske sisteme, tvrdi za "Novosti" da je drugi stub
eksperiment sa neizvesnim i diskutabilnim ishodom u budućnosti, ali sasvim izvesnim u sadašnjem
trenutku, a to je dodatni pritisak na već problematično finansiranje penzija.
- U situaciji kada se već godinama mučimo s tekućim finansiranjem penzija zvuči neverovatno da se
o drugom stubu uopšte i razmišlja - kaţe Stanićeva. - To bi značilo obavezno plaćanje doprinosa u
privatne penzijske fondove. Takav penzijski model je devedesetih godina dizajnirala Svetska
banka, a on praktično osim u drţavama Latinske Amerike, postoji samo još u istočnoevropskim
zemljama. Njihova iskustva su prilično nepovoljna, pa su ga neke zemlje već i ukinule - MaĎarska i
Poljska - dok Slovenija nikad nije ni pristala da ga uvede.
UVELI PA UKINULIMAĐARSKA i Poljska su već ukinule drugi stub, na istom putu je i Bugarska, dok su
ga Slovačka, Letonija i Litvanija znatno ograničile. Zemlje koje nikada nisu razmišljale o uvoĎenju
ovog modela su Slovenija, Češka, kao i većina razvijenih zemalja poput Nemačke, Austrije,
Francuske, SAD ili Kanade.
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U razvijenim zemljama Evropske unije "drugi stub" ne postoji, iako je u nekim od njih uloga
privatnog osiguranja tradicionalno značajna, kao što su skandinavske zemlje, Holandija,
Švajcarska, Engleska. I Svetska banka u meĎuvremenu prilično je promenila preporuke vezane za
penzijski sistem i na neki način odustala od njegove primene.
Privatni fondovi takoĎe, naglašava naša sagovornica, ne garantuju ni visinu penzije, pa u nekim
zemljama koje su uvele ovaj model drţava na sebe preuzima obavezu garantovanja neke minimalne
penzije.
- Pitanje redovne uplate doprinosa je, s druge strane, pitanje za poresku upravu - objašnjava
Stanićeva. - Niko neće biti dovoljno motivisan da dobrovoljno uplaćuje poreze i doprinose
nezavisno od njihove visine ili onoga što će zauzvrat dobiti u budućnosti. Ni u Švedskoj se ne
plaćaju zato što to neko voli ili je motivisan, već zato što zna da mora i plaši se posledica ukoliko ih
ne plati. Znači, treba raditi na sprovoĎenju zakonskih obaveza.
UvoĎenje bilo kog stuba osiguranja, pored prvog koji je obavezan u svakom sistemu, ne
podrazumeva ukidanje osnovnog, obaveznog osiguranja. Da bi obavezno privatno osiguranje dobro
funkcionisalo podrazumeva se da osiguranici imaju dobre zarade i da se na osnovu toga mogu
izdvajati procenti i za privatno i za obavezno osiguranje, da je nacionalna ekonomija stabilna, da
su razvijena finansijska trţišta kako bi imali gde da plasiraju prikupljeni novac i oploĎuju kapital ...
Toga u Srbiji zasad nema. TakoĎe je nejasno i kako bi uvoĎenje obaveznog privatnog osiguranja
doprinelo finansijskoj odrţivosti obaveznog socijalnog osiguranja, kako se moglo čuti ovih dana.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/552750/Verbic-danas-sa-sindikatima-u-strajku

Verbić danas sa sindikatima u štrajku
Tanjug
Ministar prosvete SrĎan Verbić prisustvovaće danas zajedničkoj sednici glavnih odbora dva
prosvetna sindikata koja su u štrajku, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu.
Kako je rečeno, Verbić će se obratiti predstavnicima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i
Sindikata radnika u prosveti Srbije na plenarnom delu sednice.
Portparol USPRS Jasna Janković rekla je Tanjugu da će sindikati posle obraćanja ministra odrţati
odvojene sednice sednice glavnih odbora.
"Razmatraćemo situaciju na terenu i poruke iz ministarstva i doneti odluke", rekla je Janković.
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Ona je rekla da će zajednička sednica, kao i sednice glavnih odbora biti zatvorene za javnost.
Odluka o učešću Verbića na zajedničkoj sednici doneta je prošle nedelje na sastanku kojem je,
pored ministra i predstavnika sindikata, prisustvovao i predstavnik Republičke agencije za mirno
rešavanje radnih sporova Ţivko Kulić.
Štrajk dva sindikata skraćenjem časova na 30 minuta traje od 17. novembra prošle godine.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/552583/Penzioneri-traze-od-Vucica-da-drzava-odustane-od-prodaje-JP

Penzioneri traţe od Vučića da drţž ava odustane od
prodaje JP
Tanjug
Sindikat penzionera Srbije saopštio je danas da se najenergičnije suprotstavlja planiranom načinu
privatizacije javnih preduzeća i tim povodom je uputio pismo premijeru Aleksandru Vučiću i
nadleţnima u kojem predlaţu drugačiji način privatizacije.
"Uputili smo pismo predsedniku Vlade Srbije i drugim nadleţnim organima i predloţili da od
najavljenog načina privatizacije odustanu i predloţili im drugačiji model po kome bi se po našem
mišljenju privatizacija mogla sprovesti", navedeno je u saopštenju.
Trebalo bi, navodi sindikat penzionera, pokušati sa drugačijim načinom njihove revitalizacije i na
ostacima pljačkaške privatizacije, "pokušati da se spasi, što se spasti moţe".
"Bez razvoja proizvodnje i novog zapošljavanja, nema šansi za poboljšanje ni poloţaja penzionerske
populacije. To se moţe postići angaţovanjem zaposlenih i bivših zaposlenih u tim firmama, na
osnovu njihovog ličnog i materijalnog interesa, ponudom da preuzmu bez naknade svoje bivše firme
i uz pomoć drţave i lokalne samouprave obnove proizvodnju", navedeno je u saopštenju.
Veliki broj bivših rukovodilaca, stručnjaka sa znanjem i iskustvom, spreman je da pomogne svojim
bivšim firmama, ţašto ne bismo iskoristili taj potencijal, zapitali su penzioneri u saopštenju.
Javnost i graĎani Srbije su protiv privatizacije javnih dobara i velikih sistema, navode oni, a o tome
se izjašnjavaju brojne institucije i ugledni pojedinci, naučni radnici, profesori univerziteta i drugi
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eksperti.
"Na primer, Akademija inţenjerskih nauka i dr Branko Kovačević, naučnik svetskog ranga, ističu da
se "Telekom" ni po koju cenu ne sme prodavati, jer bi to bilo katastrofalno po budućnost zemlje.
Naţalost, nadleţni na takve argumentovane kritike ne odgovaraju", piše u saopštenju.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Blokiranih-14_662-racuna-je-za-izvrsitelje--085-odsto-penzionera.sr.html

Блокираних 14.662 рачуна је за извршитеље –
0,85 одсто пензионера
Само 0,85 одсто пензионера има блокиран рачун, и то на основу судских пресуда, кажу у
Комори извршитеља
Само 0,85 одсто пензионера у Србији има блокиране рачуне због дугова, а сви остали редовно
плаћају рачуне. Исплату пензија нису им блокирали извршитељи, него судови, каже Иван
Милошевић, саветник за медије Коморе извршитеља Србије.
У Србији има укупно 1.722.649 пензионера, од којих 14.662 има блокиран рачун.
– То значи да није блокирано 1.707.987 пензионера, а систем извршења је управо такав да
подржава редовне платише рачуна. Од укупног броја пензионера у Србији, само 0,85 има
блокиран рачун, а више од 99 одсто редовно плаћа рачуне – каже Милошевић.
У Комори извршитеља истичу да приватни извршитељи доносе решења на основу
правоснажних судских пресуда. Обустава исплате пензија је најчешћа због дугова за
Инфостан, струју и грејање, али тек по окончању судског спора.
Питали смо како је могуће да дуг за комуналије од само 26 динара „нарасте” на чак 19.000
динара, колико је пензионерки из Новог Сада скинуто са пензијског чека.
– Та прича је потпуно обрнуто постављена. Пензионерка из Новог Сада имала је основни дуг од
20.000 динара, који је исплатила, али је остало неплаћено 26 динара. Међутим, на основном
дугу је рачуната камата, а дошло је и до судских трошкова и трошкова извршења, што је све
износило још 19.000 динара – објашњава Милошевић.
Како је могуће да дужник не буде обавештен да ће му дуг бити скинут са пензијског чека, као
што се догодило пензионерки у Новом Саду, на то питање не постоји конкретан одговор за
конкретан случај. У Комори извршитеља кажу да систем није савршен.
А. Петровић
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Приватни извршитељи блокирали 14.662
пензионера
Са рачуна пензионера скинуте паре а да их нико пре тога није обавестио шта их чека
Плаћање рачуна није спорно, али бар обавештење мора да стигне .
Када је почетком године једној пензионерки из Новог Сада због дуга за комуналије од свега 26
динара по основу закључка приватног извршитеља с пензијског чека скинуто чак 19.000
динара, а да она о томе није унапред бар обавештена, већина дужника за обједињену наплату
комуналних услуга (станарина, топла хладна вода, одношење смећа...) схватила је да је ђаво
однео шалу и да с новим утеривачима дугова неће лако изаћи на крај.
Проблем ове Новосађанке је утолико био већи, причала нам је, што јој нико пре него што јој је
узапћено тих 19.000 динара (цела пензија јој је 34.000 динара), обавестио да има неки дуг и да
ће јој ако га на време не измири пензија, по сили нечије одлуке – бити више него
преполовљена. Да је све то раније знала, каже, бар би се за почетак жалила. Овако – паре су
скинуте с рачуна.
О чему се ради, сазнала је, објашњава, када је отишла у тамошњу филијалу пензијског фонда.
Одмах су јој рекли да су поступили по закључку приватног извршитеља и да ће јој се од
пензије одбијати све док се решење не стави ван снаге.
Позивајући се на законске одредбе које предвиђају да сваки дуг мора да се плати, приватни
извршитељи више нису дужни да чекају судске пресуде. Они сада сами, користећи
веродостојни доказ о дуговању, крећу у намиривање дугова.
У пензијском фонду, кажу, да је у овом часу по основу решења приватних извршитеља исплата
дела пензија обустављена код 14.662 пензионера. Од увођења приватних извршитеља број
оних којима се на овај начин одбија пензије много је већи, а највише је оних којима се на овај
начин наплаћују дуговања за Инфостан, струју и грејање…
Висина рате која се одбија од пензије, кажу у ПИО фонду, зависи од тога колики је дуг, па
рате иду од трећине, половине до две трећине пензије, све док се укупан дуг не намири.
Оно на шта се, међутим, пензионери масовно жале јесте да врло често одбијање од пензије
почне, а да они нису добили решење приватног извршитеља, па долазе у ПИО фонд да
провере да није дошло до неке грешке у обрачуну.
Приватни извршитељи објашњавају да они два пута шаљу обавештење о висини дуга на адресу
на којој је установљен дуг, али, да се често догађа да дужник заправо не живи на тој адреси и
закључци се враћају. И то је разлог због ког пензионери често не знају због чега им се одбија
део пензије.
Законом је прописано, објашњавају у једној од канцеларија приватних извршитеља, да то у
пракси значи да ће после два покушаја да закључак о извршењу буде уручен, случај завршити
на огласној табли суда што ће, према слову закона, значити да је документ о принудној
наплати уручен.
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Од тог момента дужник се са извршитељем може договорити око начина и динамике плаћања
неплаћених рачуна увећаних за поприлично велику суму коју извршитељ узима као награду за
свој труд. Али и за камату на основни дуг.
Законодавац је предвидео да се дужнику одједном могу узети две трећине плате или пензије –
осим у случају када је реч о неплатиши који прима минималну зараду, односно пензију коме
се, на име дуга, може закинути половина примања.
Није редак случај да извршитељи наиђу и на оне који имају пара да плате, али из неког
разлога то неће да чине, што надлежни тумаче као наслеђе из претходних времена када су,
због спорости судова, они који нису плаћали боље пролазили од редовних платиша.
Извршитељи кажу, да постоји заблуда да наплата није могућа од оних који немају лична
примања. То је могуће у случајевима када дужници немају баш ништа од покретне и
непокретне имовине која може бити продата, уз услов да у будућности неће имати било какав
прилив новца и неће куповати било шта.
Извршитељи имају право да прибављају податке из катастра непокретности, контролишу стање
на банкарским рачунима, али и проверавају да ли је дужник у међувремену наследио нешто
или је на други начин стекао било шта од имовине која се може уновчити.
Упитани шта с оним дужницима који су платили комплетан дуг, а пензија им се и даље одбија,
у ПИО фонду кажу, да ће они с одбијањем престати тек када им стигне потврда да је решење
извршитеља стављено ван снаге. То некад потраје и дуже, па пензионер остаје без дела
пензије.
Извршитељи с друге стране истичу да се у том случају враћа новац дужнику и то тако што га
уплати онај коме се дуговало.
Јасна Петровић-Стојановић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Malo-prijavljenih-za-otpremnine.sr.html

Мало пријављених за отпремнине
До сада Министарство за рад одобрило средстава за исплате 3.127 радника који су вишак у 54
предузећа у приватизацији
Преостали радници у 188 предузећа са списка за стечај Агенције за приватизацију као да нису
заинтересовани за социјални програм. Према доступним подацима од око пет хиљада радника
тек 10 до 20 одсто пријавило се за отпремнине. Сви они који се не пријаве, могли би да остану
без посла, али и без пара.
Колико их се до овог тренутка тачно пријавило у министарству привреде јуче нисмо добили
прецизан податак. Иако је ово министарство недавно апеловало на раднике да узму
отпремнине и том приликом саопштило да се тек 1.100 њих пријавило за одлазак.
Међутим у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не кажу колико се
тачно радника пријавило у предузећима која одлазе у стечај већ само наводе да су одобрена
средстава за решавање 3.127 запослених у 54 предузећа која су доставила захтев. Али то се
односи на сва предузећа за која је Агенција за приватизацију прикупила писма о
заинтересованости, односно свих 512 која чекају купце.
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– Свакодневно нам се обраћају привредна друштва ради добијања инструкција у вези са
припремама програма решавања вишка запослених и информацијама о документацији коју је
потребно доставити – истичу у овом министарству.
Према акционом плану, који је влада усвојила последњег дана јануара ове године, 188
предузећа је дужно да у року од 60 дана од пријема обавештења Агенције за приватизацију,
спроведу анкету за социјални програм. Наравно из тога је изузето 76 фирми у којима нема
запослених, а пошто су све преостале фирме обавештене у другој половини фебруара, рок од
два месеца полако истиче. Тај програм не може да се мења, нити рокови могу да се
пролонгирају и уколико не искористе ову шансу, радници у предузећима која ће у стечај могли
би да остану без било какве накнаде, јер моментом отварања стечаја њима престаје радни
однос.
Да је одзив слаб и да се у појединим предузећима нико није пријавио потврдио је недавно и
Љубомир Шубара, директор Агенције за приватизацију. Држава не може раднике да натера, а
то, како је рекао, може да створи додатни проблем на који нико није рачунао. Са друге стране
у ИХП „Прахово” сви радници пријавили су се за социјални програм, а то предузеће због уске
везаности за РТБ Бор мора да ради макар и у стечају. Такође и сви запослени у МИН вагонки и
МИН локомотиви из Ниша одлучили су да прихвате социјални програм и понуду државе да уз
отпремнину од 200 евра по години стажа напусте радно место.
Они су ипак изузеци.
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, чак тврди да се
само десет одсто радника у свих 188 предузећа пријавило за отпремнине. Она каже да податке
добија директно из синдиката тих предузећа тако да има добар увид какво је расположење
радника. Разлоге слабог одзива објашњава тиме да радници са једне стране верују у спас
својих предузећа, јер чују у јавности како се говори да стечај није крај за предузећа. Главни
проблем јесте што ако узму отпремнине могу да остану ускраћени за заостале зараде.
– У неким предузећима раднике су уцењивали да прво потпишу споразуме да се одричу
потраживања за неисплаћене зараде да би добили отпремнине. Требало је да обећају да неће
тужити предузеће, односно да ће повући тужбу, уколико су је раније покренули – каже
Савићева.
Просечан износ отпремнине је око 3.500 евра, а већина њих потражује много веће износе за
вишегодишње неисплаћене зарада, затезне камате и све што уз то иде, тако да им се узимање
отпремнине не исплати.
– Потпуно су свесни да паре од отпремнина кратко трају, а да су исувише мале да би отпочели
свој бизнис. Велики проблем Србије јесте мањак радних места и немогућност новог
запошљавања. Сви ови људи свесни су да губитком и оваквог посла, нови неће наћи. Реч је
углавном о људима педесетих година, који немају услове за пензију, а знају да су мале шансе
да их неко поново запосли – наводи Савићева.
Влада је у Транзиционом фонду обезбедила 16 милијарди динара за њихову отпремнину, а
максимални износ са којим ће запослени отићи из предузећа је 8.000 евра. Радници на
располагању имају три модела социјалног програма, и моћи ће да изаберу најповољнију
опцију. Могу се одлучити за 200 евра по години радног стажа. Друга опција је отпремнина до
500 евра по години стажа, али не већа од 8.000 евра, ако постоји договор са фирмом и трећа
могућност је отпремнина од шест просечних зарада у Србији.Маријана Авакумовић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pocetak-godine-bolji-od-prognoza.sr.html

Почетак године бољи од прогноза
Буџет за ову годину скројен на процени да привредног раста неће бити, што се поклапа са
проценом ММФ о паду БДП од 0,5 одсто
Са једног од недавних састанака светских банкара (Фото Ројтерс)
Међународни монетарни фонд (ММФ) са задовољством признаје грешку у прогнози мањка у
буџету Србије. Фонд је спреман да направи ревизију пројекције економског раста и он ће бити
у домену мало изнад нуле.
Ово су две кључне поруке, које је из Вашингтона, где је присуствовао годишњој скупштини
ММФ-а и Светске банке, послао министар финансија Душан Вујовић.
Из Вашингтона нисмо, међутим, чули ко је и у чему погрешио ММФ или Србија. Сви су изгледи
да смо ми – погрешили у проценама основних овогодишњих показатеља. Упркос томе што је
премијер Александар Вучић, неколико пута јавно истицао, како у овој години очекује
позитивне стопе раста, буџет, који је нека врста светог писма економске политике, скројен је
на процени да привредног раста неће бити. Према Закону о буџету, планиран је пад привредне
активности од минус 0,5 одсто. Буџетски минус у првом тромесечју, који је постављен заједно
са Фондом, планиран је на нивоу од 55 милијарди динара.
Зашто није свеједно колико ће износити раст бруто домаћег производа (БДП) и о чему ми то
заправо расправљамо? Према очекивањима Министарства финансија, све што грађани и
привреда Србије произведу у овој години вредеће 33 милијарде евра. То значи да се расправа
води око тога да ли ће наш резултат бити бољи за нешто више од 16 милијарди, што је, за
наше прилике, огроман новац.
Према оцени Јурија Бајеца, професора Економског факултета, ми још немамо прелиминарну
оцену раста БДП-а за прво тромесечје.
– Све и да позитивног раста буде то не треба да замагли кључно питање, а то је завршетак
реструктурирања и завршетак приватизације. Позитиван раст не сме бити компензација за
одустајање од реформи – каже Бајец.
Такође, од државних званичника врло често може да се чује како је ММФ, као врло
конзервативна институција, потценио процену економског раста за ову годину. То једноставно
није тачно. Јер, од како је криза кренула, аналитичари Фонда су прецењивали процене
привредног раста и готово по неписаном правилу морали да их коригују. Нажалост наниже. Не
само за Србију, већ и за земље еврозоне, али и глобално – за свет. Тако је, на пример, на
јесењем заседању ММФ-а и Светске банке, када је о 2015. години реч, за Србију планиран раст
од један одсто. ММФ се на пролећној седници исправио и ту процену кориговао на минус 0,5
одсто.
Према оцени Милана Недељковића, професора на Факултету за финансије, економију и
администрацију (ФЕФА), ММФ, ипак конзервативно процењује економски раст за земље са
којима има аранжман, како не би угрозили програм са Фондом.
Министар финансија Душан Вујовић рекао је за Радио-телевизију Србије да је у разговору с
највишим званичницима Светске банке и ММФ оцењено да је Србија остварила знатан
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напредак, али да је потребно учинити више на фискалној консолидацији. „Потписали смо два
зајма, завршавамо овај четворогодишњи период врло успешно, и чини ми се да припремамо
јако добру линију пројеката који ће се реализовати у оквиру наредног четворогодишњег
програма, који почиње 1. јула” – казао је Вујовић.
Према његовим речима, а како преноси Танјуг, договорено је да то буду пројекти који
подржавају структурне реформе, које су најважнији део реформи у Србији.
Коментаришући прогнозе ММФ-а да би Србија ове године могла да заврши у рецесији,
министар је рекао да је најважније да је на макромонетарном и макрофискалном нивоу све у
реду.
Додао је да Фонд и даље упозорава на опасност. „Очекујемо да видимо какви ће бити
резултати 'Железаре Смедерево' са новим менаџментом, какви ће бити резултати хемијског
комплекса, Бора и осталих великих произвођача, и како ћемо завршити приватизације – 20
плус 70 предузећа улазе у критичну фазу”, казао је Вујовић.
Он је додао да Србија „мало касни” са структурним реформама. „Било је очекивано да ћемо
имати великих проблема, да ћемо имати велике резерве, законских потешкоћа... рецимо,
реституција често спречава процесе, нерешена имовинско-правна питања, спречавања која
успоравају процесе”, рекао је министар.
А. Телесковић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-stecaj-ne-bude-uvod-u-sigurnu-propast

Да стечај не буде увод у сигурну пропаст
Суочене с брзоптезном, пре свега економском, транзицијом на „домаћи” начин, готово да
није било власти у Србији која није раднике, односно своје потенцијално бирачко тело,
уљуљкивала причама
Готово да нема фирме у Србији која је успешно изашла из стечаја
о томе да стечај пропале фирме не мора аутоматски да значи и њен завршетак живота у
привредном сазвежђу земље. Мада се при томе најчешће позивало на (уобичајена) добра
искуства нормално уређених земаља, на брдовитом Балкану је стварност била знатно
другачија па је тако у последњих 20 година свега једна српска фирма („Футура плус”) успешно
изашла из стечаја и наставила не само да живи већ и да остварује профит.
Реалност преосталих (око) 1.500 привредних субјеката у Србији који су у процесу стечаја,
далеко је од овог хепиенда па се и у Републичкој влади увелико припрема измена постојећег,
свега непуну годину „старог” Закона о стечају. Како су потврдили у редовима Владе, већ је
формирана радна група која треба да скроји прописе који ће повећати вероватноћу да стечај
не заврши пропашћу фирме и обично багателном распродајом њене имовине, што је тренутно
неписано правило у 90 одсто случајева таквих предузећа.
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Да се нешто хитно мора предузети, јасно је већ и из чињенице да је од 188 предузећа у
реструктурирању која су крајем јануара одлуком врховног извршног тела власти, Владе
Србије, „виђена” за стечај, три месеца касније неуобичајено мало њих у тај поступак и ушло.
Основни узрок проналази се у затрпаности судова сличним предметима, али и у одбијању
већине од 5.000 радника те 188 фирме да се пријављују за социјални програм. Саветница
министра привреде Андријана Живановић, уз опаску да ће предузећа за која је најављен стечај
а која ће до тренутка ступања на снагу новог закон (највероватније до краја ове године)
подлећи тим новим мерама, указује на то да ће фокус нових законских решења бити усмерен
на оживљавање свих субјеката који имају капацитет да се поново ставе на тржишну сцену, што
је опет мантра добро позната јавности.
У недостатку више информација о томе како ће тачно изгледати нови закон о стечају, или
барем његов предлог, у Влади, у којој истичу да се нова легислатива доноси се да би
стечајеви били краћи, без багателне распродаје имовине као јединог резултата, знају само то
да ће нова законска решења поништити садашње прописе по којима је требало да се укине
Агенција за лиценцирање стечајних управника, као и да ће бити значајно промењен начин
њиховог плаћања.
О томе да ће предузећима у реструктурирању бити све теже да изађу „на зелену грану”,
говори и најновија вест из Агенције за приватизацију. Наиме, како је обелоданио њен
директор Љубомир Шубара, од следећег месеца престаје да важи заштита од потраживања за
77 предузећа која су из реструктурирања уведена у стечај. Он није могао са сигурношћу да
потврди да ли ће та предузећа бити поштеђена наплате уколико буду објављени позиви за
приватизацију.
М. Миљеновић
Пуке измене
Упућени, међу којима је и економски аналитичар Махмут Бушатлија, сматрају да се пуким
изменама
Закона
о
стечају,
суштински,
неће
добити
нови
квалитет.
– Не знам шта би још требало да буде у новом закону јер, мање-више, све што постоји и сада
може да се поправи с неколико амандмана: оно што фали нашем друштву јесте чињеница да
се закони не примењују – скептичан је економиста Бушатлија.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vulin-nece-biti-menjan-zakon-o-radu

Вулин: Неће бити мењан Закон о раду
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
данас да се Закон о раду неће мењати и да је формирана радна група која се бави
анализом, као и
ефектима
примене
тог
закона
и
усклађености
са
европским
прописима.
"Не мењамо Закон о раду, формирана је радна група која се бави анализом ефеката његове
примене, усклађености са европским препорукама, али и другим законима и оном што је
најважније његовом остваривању у животу", рекао је Вулин.
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Он је, на представљању годишњег извештаја о раду тог министарства, рекао да је у плану
доншење Закона о социјалном предузетништву, Закона о агенцијама за привремено
запошљавање радника, као и закона којим ће бити дефинисани услови за запошљавање
радника у иностранству.
На питање шта сматра највећим успехом у претходних годину дана рада, Вулин је рекао да је
министарство успело да уштеди 1,8 милијарди динара без умањења и једног права корисника
у области социјалне заштите, као и то што је потписан колективни уговор у области социјалне
заштите.
Вулин је казао и да је унапређен рад Социјално-економског савета.
На питање шта сматра неуспехом, он је рекао да неуспехом сматра то што није успео да
изврши снажнији утицај на социјалне партнере да се у Закон о раду унесе и део који се односи
на рад агенција за привремено запошљавање радника.
"Одговорност је моја и исправићемо је ове године", поручио је Вулин.
(Танјуг)

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/vece-plate-ukidaju-topli-obrok-i-regres_591595.html

Veće plate ukidaju topli obrok i regres?
NOVI SAD Informacija koja se pojavila u medijima da bi novima Zakonom o radu predviđeno ukidanje
plaćene pauze za ručak, toplog obroka i prevoza izazvala je nove neslagaja između
poslodavaca i sindikata.
Informacija da će radnici ostati bez plaćene pauze za ručak, toplog obroka i prevoza, izvučena je iz
konteksta i predstavlja jednostrano tumačenje zahteva poslodavaca, kaţe predsednik Unije
poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin.
On tvrdi da poslodavci ne ţele da zakinu radnike, već da unaprede odnose radnika i poslodavaca u
skladu sa evropskim standardima.
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"Danas imamo situaciju da radnik primi 20.000 dinara u koje je uračunata i zarada i topli obrok i
prevoz i regres i sve. Mi hoćemo da zaposleni ima 50.000 dinara, ali da je to sama zarada, a da se
drugo ne plaća", rekao je Krstin.
MeĎutim, Srbija i Evropa porede se samo kada se donose zakoni kojima se radnicima ukidaju
odreĎene povlastice, ali ne i kada zaradu treba uskladiti sa evropskom, kaţe predsednik Saveza
samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.
"Tačno je da se u Evropi ne plaća topli obrok ili prevoz zaposlenima. Ali, isto tako je tačno da taj
čovek moţe da od svoje zarade ţivi, ide na zimovanje, letovanje, da svoju decu školuje", rekao je
Milić.
Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je da se Zakon o radu neće menjati, jer je dobar.
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikat-penzionera-protiv-prodaje-jp_591523.html

Sindikat penzionera protiv prodaje JP
BEOGRAD Sindikat penzionera Srbije saopštio je danas da se najenergičnije suprotstavlja planiranom
načinu privatizacije javnih preduzeća i tim povodom je uputio pismo premijeru Aleksandru
Vučiću i nadleţnima u kojem predlaţu drugačiji način privatizacije.
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"Uputili smo pismo predsedniku Vlade Srbije i drugim nadleţnim organima i predloţili da od
najavljenog načina privatizacije odustanu i predloţili im drugačiji model po kome bi se po našem
mišljenju privatizacija mogla sprovesti", navedeno je u saopštenju.
Trebalo bi, navodi sindikat penzionera, pokušati sa drugačijim načinom njihove revitalizacije i na
ostacima pljačkaške privatizacije, "pokušati da se spasi, što se spasti moţe".
"Bez razvoja proizvodnje i novog zapošljavanja, nema šansi za poboljšanjem ni poloţaja
penzionerske populacije. To se moţe postići angaţovanjem zaposlenih i bivših zaposlenih u tim
firmama, na osnovu njihovog ličnog i materijalnog interesa, ponudom da preuzmu bez naknade
svoje bivše firme i uz pomoć drţave i lokalne samouprave obnove proizvodnju", navedeno je u
saopštenju.
Veliki broj bivših rukovodilaca, stručnjaka sa znanjem i iskustvom, spreman je da pomogne svojim
bivšim firmama, zašto ne bismo iskoristili taj potencijal, zapitali su penzioneri u saopštenju.
Javnost i graĎani Srbije su protiv privatizacije javnih dobara i velikih sistema, navode oni, a o tome
se izjašnjavaju brojne institucije i ugledni pojedinci, naučni radnici, profesori univerziteta i drugi
eksperti.
"Na primer, Akademija inţenjerskih nauka i dr Branko Kovačević, naučnik svetskog ranga, ističu da
se "Telekom" ni po koju cenu ne sme prodavati, jer bi to bilo katastrofalno po budućnost zemlje.
Naţalost, nadleţni na takve argumentovane kritike ne odgovaraju", piše u saopštenju.

BETA
http://www.naslovi.net/2015-04-21/beta/penzioneri-protiv-prodaje-javnih-preduzeca/14258370

Penzioneri protiv prodaje javnih preduzeća
Beta
BEOGRAD, 21. aprila 2015. (Beta) - Udruţenje sindikata penzionera Srbije saopštilo je u utorak da
se protivi privatizaciji velikih javnih i drţavnih preduzeća.
To udruţenje je zatraţilo od Vlada Srbije da odustane od prodaje Telekoma Srbije, Poljoprivrednog
kombinata "Beograd", Aerodroma "Nikola Tesla", "Dunav osiguranja", kao i delova velikih javnih
preduzeća.
"Smatramo da veliki privredni sistemi moraju da ostanu u vlasništvu drţave, kao što je to slučaj u
velikom broju razvijenih zemalja, i oni se ni pod kojim uslovima ne smeju prodavati", navodi se u
saopštenju Udruţenje sindikata penzionera.
Predloţeno je da se vlasnički udeli u neprivatizovanim društvenim preduzećima, kao i u onima gde
je poništena privatizacija, ponude besplatno sadašnjim i bivšim radnicima, koji bi, uz pomoć
drţave i lokalne samouprave, obnovili proizvodnju.
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Udruţenje sindikata penzionera je istaklo da "neće dozvoliti dalju prodaju imovine Fonda PIO i
potpuno urušavanje sistema penziono-invalidskog osiguranja".
(Beta, 21.04.2015)

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=04&dd=21&nav_id=983199

Penzioneri: Ne dajte naše gigante
IZVOR: BETA
Beograd -- Udruţenje sindikata penzionera Srbije saopštilo je da se protivi privatizaciji velikih
javnih i drţavnih preduzeća.
To udruţenje je zatraţilo od Vlade Srbije da odustane od prodaje Telekoma Srbije,
Poljoprivrednog kombinata "Beograd", Aerodroma "Nikola Tesla", "Dunav osiguranja", kao i delova
velikih javnih preduzeća.
"Smatramo da veliki privredni sistemi moraju da ostanu u vlasništvu drţave, kao što je to slučaj u
velikom broju razvijenih zemalja, i oni se ni pod kojim uslovima ne smeju prodavati", navodi se u
saopštenju Udruţenje sindikata penzionera.
Predloţeno je da se vlasnički udeli u neprivatizovanim društvenim preduzećima, kao i u onima gde
je poništena privatizacija, ponude besplatno sadašnjim i bivšim radnicima, koji bi, uz pomoć
drţave i lokalne samouprave, obnovili proizvodnju.
Udruţenje sindikata penzionera je istaklo da "neće dozvoliti dalju prodaju imovine Fonda PIO i
potpuno urušavanje sistema penziono-invalidskog osiguranja".
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