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I kupac može da bude trgovac
D. M. - S. B.
Potrošači moraju sami da obave poslove umesto zaposlenih u sve većem broju prodavnica. Bez
posla 40.620 prodavaca, a sami se uslužujemo
SAMI merimo voće u marketima i hipermarketima, a ponegde i sami plaćamo. Godinama unazad
smo sami svoji bankari plaćajući preko "e-benkinga". Sve je više i servisa u kojima valja uzeti
sunđer u ruke, jer oni nude mesto i crevo, ali pranje automobila je naš posao. Izgleda da se stari
san da će nam modernizacija doneti više slobodnog vremena, u tumačenju današnjih poslodavaca,
preobratio u javu u kojoj mušterije završavaju deo posla, a oni plaćaju - sve manje radnika.
Iz ugla poslovodstva trgovinskih lanaca mogućnost da sam kupac vaga voće, povrće i robu iz rinfuze
zapravo mu smanjuje vreme čekanja i kupovinu čini prijatnijom.
- "Maksi" supermarketi pružaju mogućnost da sami kupci izmere količinu voća i povrća koju će
kupiti, kao i brze kase na kojima oni koji imaju manji broj proizvoda ne moraju dugo da čekaju u
redu za plaćanje računa - objašnjava Martina Petrović, pi-ar menadžer kompanije "Delez Srbija", u
okviru koje posluju "Maksi", "Tempo" i "Šop en gou".
Možda je stvarno jednostavnije suočiti se sa vagom nego čekati trgovca. Možda bi mnogi radije
posegli i za mesoreznicom ne bi li se dokopali željenog artikla. Ali takvo mišljenje sigurno ne deli
jedan od 40.621 zvanično registrovanog nezaposlenog u Srbiji kome je struka - trgovina. Plaćanje
računa iz kućne ili poslovne fotelje, klikom na tastaturu ili dodirom "tač skrina", bez čekanja u
redovima banaka, jeste komfornije.
NIGDE SAVETASve manje zaposlenih u prodavnicama tehničke robe poseban je problem. S jedne
strane prodavac treba kupcu da pojasni karakteristike odeređenog aparata, ali pošto nema dovoljno
kolega, to ne stiže da uradi. Potrošači kupuju po vlastitom izboru, ali i češće reklamiraju i vraćaju
uređaje.
Ali posao na šalteru ili u nekoj drugoj kancelariji bankarske ekspoziture trenutno sanjaju najmanje
12.372 zvanično nezaposlena bankara ekonomiste, pa i 24.481 ekonomista drugih specijalnosti koji
su takođe na birou. U Srbiji je, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno
739.073 ljudi bez zaposlenja. Banke, s druge strane, skraćuju radno vreme i smanjuju broj
poslovnica.
- To je svetski trend. Nije tu Srbija neki izuzetak. Naprotiv, kod nas to tek počinje - kaže Ranka
Savić, predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
- Nedavno sam bila u poseti fabrici "Filip Moris". Pa tamo nema radnika. Trake rade i dva čoveka
sede za kompjuterom. Nezaposlenost je velika i ona će biti sve veći problem. Na pitanje kako da se
zaposle ljudi koji zbog tehnoloških inovacija ostaju bez posla, svet još nema odgovor.
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PUTOVANjE
Svetski aerodromi godinama unazad uvode praksu da putnici sami čekiraju prtljag. Na mnogima je
to i jedina opcija. Radnje u kojima pojedini kasiri stoje za eventualnu pomoć tehnološki totalno
neobavešetnim kupcima su sve češće u inostranstvu. Kupci su zaduženi za sve poslove. Sve pod
sloganom - tako je komfornije.
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Šubara: Do kraja godine još 200 firmi u stečaju
Tanjug
Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara izjavio je danas da je u Centru za stečaj te
agencije trenutno registrovano 700 preduzeća i da očekuje da će ih do kraja godine biti 900.
Ljubomir Šubara
Prema njegovim rečima, od kako je donet novi zakon o privatizaciji krajem 2014. raspisano je 149
javnih poziva, zaključno sa 1. septembrom.
Šubara ističe da u prethodnih šest do sedam godina nije raspisan nijedan javni poziv.
- Ministarstvo privrede i Agencija su učinili napor i pokazali smo da možemo da rešavamo ovaj
problem. Sada sve zavisi od investitora, a ne od nas. Mi smo posao obavili izvanredno, a MMF je to
potvrdio - kazao je on.
Šubara je naveo da je dva kredita od po 100 miliona evra koji su odobreni Agenciji za privatizaciju
dokazuju da je posao odlično obavljen.
On je rekao da je, od ukupno 556 preduzeća koliko ih je bilo u portfoliu Agencije, do sada
kompletno završena samo jedna privatizacija, a to znači, kako je objasnio, da za to postoji
potpisan kupoprodajni ugovor.
Reč je o, kako je rekao kompaniji "Agroser", čiji je vlasnik italijanski "Ferero" a vrednost ugovora
je 7,95 miliona evra.
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Prema njegovim rečima, očekuje se da će u narednih dvadesetak dana biti potpisani ugovori za 22
medija koji su već prodati, te da će broj finalizovanih privatizacija biti 23.
Govoreći o firmama koje su otišle u stečaj on je naglasio da su se mnoge od njih od 2001, punih 14
godina, lepo provodile i nisu ni verovale da će se jednom staviti tačka na takvo ponašanje. One su,
kako tvrdi, budžet Srbije godinama uništavale.
Šubara je podsetio da su u stečaj otišli IMT, IMR, Goša, 14 .oktobar, Fabrka vagona Kraljevo...
- Imali smo tada hiljade sastanaka sa sindikatima, ali i rukovodstvima. Primali smo ih zajedno da ne
bi slušlai suprotne priče i oni su tad shvatili da nije stvar u političkim potezima, već da je ovo
ekonomsko pitanje - objasnio je on.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/592495/Javni-dug-Srbije-u-avgustu-smanjen-za-190-miliona-evra

Javni dug Srbije u avgustu smanjen za 190 miliona
evra
Beta
Javni dug Srbije na kraju avugsta 2015. godine iznosio je 23,84 milijarde evra, što je 72 odsto bruto
domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.
Prema podacima sa sajta Ministarstva mfin.gov.rs, u poređenju sa julom, javni dug smanjen je za
oko 190 miliona evra. Ukupne direktne obaveze države u avugstu iznosile su 21,3 milijarde, a
indirektne 2,5 milijardi evra.
Na kraju 2014. godine, javni dug Srbije je iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,9 odsto BDP-a,
dok je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem od 59,6 odsto u BDP-u.
Krajem 2000. godine javni dug je bio 14,17 milijardi evra ili 201,2 odsto BDP-a, a najniži iznos
javnog duga bio je 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra ili 28,3 odsto BDP.
Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.
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Niški komunalci najavili protest ispred Gradske kuće
Beta
Radnici JKP “Medijana”, niškog komunalnog preduzeća koje ima više od 900 zaposlenih,
protestovaće u četvrtak, 24. septembra, ispred Gradske kuće zbog namere grada da ovom
preduzeću pripoji sektor zelenila JKP “Gorica” u kome radi oko 200 zaposlenih.
Sa jednog od ranijih protesta radnika "Gorice"
Protest ispred Gradske kuće najavili su predstavnici sindikata “Medijane” uz obrazloženje da
odluka Gradskog veća o pripajanju sektora zelenila može da ugrozi likvidnost “Medijane” i redovnu
isplatu zarada u ovom preduzeću.
Oni su istakli da se likvidnost njihove firme i sada teško obezbeđuje, i to uz pomoć kredita koji
dostižu skoro 400 miliona dinara, dok su plate smanjene i za poslove čišćenja iznose svega 30.000
dinara.
- Zahtevamo da Skupština grada ne razmatra odluku Gradskog veća o pripajanju zelenila “Medijani”
sve dok se ne uradi ozbiljna studija u kojoj će između ostalog biti utvrđeno i koliki će teret za
“Medijanu” predstavljati najavljeno pripajanje - izjavio je Grozdan Mitić iz Samostalnog sindikata.
Mitić je istakao da će u slučaju da ovaj njihov zahtev ne bude ispunjen, radnici stupiti u štrajk,
tako što će prestati da iznose smeće iz gradskih ustanova, ali će nastaviti da iznose smeće građana,
tako da oni ne bi bili pogođeni.
Predstavnici sindikata su takođe kazali da nemaju ništa protiv toga da u ovo preduzeće iz “Gorice”
bude prebačeno četrdesetak proizvodnih radnika, ali je plan grada da “Medijana” preuzme 100
proizvodnih i 100 režijskih radnika.
Odluku izdvajanju sektora zelenila iz JKP “Gorica” i njegom pripajanju “Medijani” Gradsko veće je
donelo kako bi pomoglo “Gorici” da izađe iz finansijskih pošteškoća zbog kojih njeni zaposleni već
četiri meseca ne primaju platu.
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Последњи дани „Заставе”
Крагујевац – Жилави гигант из доба социјализма одбројава своје последње дане. Некадашња
„Застава”, уочи доласка „Фијата” исцепкана и подељена на сијасет мањих делова, формално
и даље постоји. Производње, осим у неким предузећима, готово и да нема, али наде још има.
С нестрпљењем се очекује приватизација бар неких фабрика које су преживеле процес
реструктурирања започет још 2001. године.
Данас су преостала „Заставина” предузећа сврстана у Групу „Застава возила”. Највише шанси
за приватизацију има „Застава инпро”, заштитна радионица у којој су две трећине од укупно
300 запослених – инвалиди. За ово предузеће које се бави производњом аутомобилских
приколица заинтересована је француска компанија „Тригано”. Овој крагујевачкој фирми могла
би да се придружи „Заставина” фабрика специјалних возила у Сомбору, а за „Застава
камионе” заинтересовано је чак 12 иностраних компанија. Међу њима су и две кинеске
корпорације – приватна „Хуанг хаи”, и државна „Јак моторс”. Са „Јак моторсом” потписан је и
Меморандум о разумевању.
Пише: Бране Карталовић
ОПШИРНИЈЕ У ШТАМПАНОМ И ДИГИТАЛНОМ ИЗДАЊУ
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzavne-sluzbenice-bez-penala.sr.html

Државне службенице без пенала
Запосленим женама у државној управи које ће морати у пензију по сили закона неће бити
трајно умањен износ на чеку
Жене, које ће по сили Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору морати после 12. октобра да напусте посао с навршених 60,6 година старости, неће
бити кажњене трајним плаћањем пенала. Пензије им неће бити трајно умањене за 0,34 одсто
за сваки месец ранијег одласка у пензију пре навршених 60,6 месеци у 2015. години.
С обзиром на то да ће се овај закон, који је донело Министарство за државну управу, како би
се држава ослободила вишка запослених, примењивати до 2018, жене које буду стицале услов
за пуну старосну пензију не морају да брину да ће им на било који начин пензије бити
умањене, већ ће износ на чеку зависити искључиво од година радног стажа и уплаћених
доприноса.
То су „Политици” јуче потврдили у Министарству за државну управу, где кажу да члан 20. став
1 Закона о максималном броју запослених јасно каже да нема плаћања никаквих пенале с
обзиром на то да се овај члан не односи на превремену старосну пензију коју прописује Закон
о ПИО.
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Закон се односи на престанак радног односа када се испуне услови који су прописани за
одлазак у старосну пензију и то за време примене овог закона, дакле до 31. децембра 2018.
године.
У овом министарству подсећају да право на старосну пензију стичу и мушкарци и жене са
навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа, односно кад наврше 45 година стажа
осигурања. Изузетно, жене које наврше најмање 15 година стажа осигурања, стичу право на
старосну пензију када наврше, у 2015. години, 60,6 месеци живота.
Превремена старосна пензија се, у 2015. години, стиче са 40 година стажа и најмање 55
година живота (мушкарци), односно 36,4 година стажа и најмање 54,4 године за жене.
Мирјана Мирков, једна од бивших дугогодишњих директора у ПИО фонду, појашњава за наш
лист, да је нови закон у потпуној супротности са Законом о раду који јасно прописује да се
ради до 65. године, али да није у колизији са Законом о ПИО.
– Закон о ПИО предвиђа да жена има право, али не и обавезу, да оде у пензију са 60,6 месеци.
Али, неће бити кажњена с 20 одсто одбитка од пензије ако напусти посао са 60,6 година, јер је
послодавац тако предвидео, објашњава Миркова и додаје да је цела ствар за Уставни суд.
С њом се слаже и Ранка Савић, председник Асоцијације самосталних и независних синдиката
Србије, које је већ послало захтев Министарству за државну управу да се овакав
дискриминаторски закон повуче и прогласи неважећим.
– Влада која све време заговара политику Европске уније сада експлицитно крши све европске
прописе, као и права Међународне организације рада. Нико у Европи не познаје овакве
прописе, где само жене из државне управе морају у пензију пре него што им то закон налаже,
каже Савићева.
Индикативно је да нико не помиње мушкарце, јер су просвета, здравство, полиција с пуно
запослених жена.
– Припремили смо и писмо Уставном суду за оцену уставности
овакве одлуке и сигурни смо да ће тај суд пресудити у корист запослених у државној управи,
каже она и додаје да ће га суду упутити само уколико после 12. октобра, када нови закон
треба да почне да се примењује, стварно и заживи у пракси.
Савићева пита и одакле право влади да пооштрава услове за пензију када хоће да смањи број
пензионера, а онда тај број од 1,7 милиона повећава доношењем закона по ком службенице
морају преко ноћи да се пензионишу!
Савићева још пита, како је неко могао да донесе одлуку према којој се прави разлика између
жена, које раде у државном, приватном, сектору самосталних делатности или женама које
имају бенефицирани радни стаж. То нема нигде, категорична је она.
Јасна Петровић-Стојановић
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Агенција за приватизацију ускоро одлази у
историју
– Стечај је у Србији најчешће прихваћен као банкротство, и то је оно што морамо да
променимо јер брз и ефикасан стечај требало би да што пре врати компанију назад у
живот, а ако то није могуће,
одведе у банкрот да не би представљала оптерећење за пословање других фирми – изјавио је
министар привреде Жељко Сертић, додајући да је за тако нешто потребна промена и у
стечајном систему, али и у делу правосуђа који се бави стечајним поступцима.
Управо због тога Влада Србије је и усвојила измене и допуне Закона о Агенцији за
лиценцирање стечајних управника, а ускоро ће и измене Закона о стечају да би убрзала стечај
из којег ће се нека предузећа вратити у живот, а нека ставити катанац на браву. Влада Србије
тражи од посланика Скупштине Србије да по хитном поступку усвоје измене Закона о Агенцији
за лиценцирање стечајних управника да би се обезбедило јединствено управљање стечајним
поступцима, повећала ефикасност у спровођењу стечајних поступака, омогућило одговарајуће
праћење стања у области стечаја, већа транспарентност података, јединствена база података,
уједначила пракса, унапредила контрола продаје и обезбедио бољи надзор над радом
стечајних управника. Другим речима, констатује се да Агенција за приватизацију, оваква каква
је сада, није оспособљена да успешно и брзо води стечајне поступке и да део њене
надлежности треба да обавља Агенција за лиценцирање стечајних управника.
У образложењу законског акта наводи се да се у Агенцији за приватизацију води 658 стечајева
– 612 стечајних посутпака и 46 претходних стечајних поступка, док је Акционим планом за
окончање постпука приватизације 188 субјеката кроз покретање стечаја предвиђено да ће на
основу броја преосталих предузећа у току ове године бити отворено још 188 стечајева за
предузећа из порфтеља Агенције за приватизацију.
За субјекте приватизације који имају до пет запослених – а има их 136 – рок за покретање
поступка је био 30 дана од дана усвајања закључка Владе, док је за преостале који имају више
запослених – њих је 52 – рок за стечај након истека поступка за решавање вишка запослених.
До краја године треба да се спроведе стечај у још 188 предузећа из порфтеља Агенције за
приватизацију. Да би се у што краћем року, а у интересу како стечајних поверилаца, тако и
других заинтересованих лица, обезбедило јединствено управљање стечајним поступцима и
остварила већа ефикасност, непоходно је да се спроведе реформа Агенције за лиценцирање
стечајних управника.
Реформа подразумева да је реорганизација спровођења стечајних поступака неопходна у што
краћем року.
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Агенција за лиценцирање стечајних управника, након ступања на снагу измењеног закона,
преузела би од Агенције за приватизацију запослене, права и обавезе, предмете, опрему,
средства за рад и архиву као и новац остварен по основу обављања послова стечајног
управника у складу са законом којим се уређује стечај.
То би пак значило да поменуте измене не би донеле додатне финансијске трошкове за државу
јер би се само преузеле обавезе садашње Агенције за приватизацију, а новац који је ишао
њима, био би усмерен на Агенцију за лиценцирање стечајних управника.
Самим тим, са завршетком приватизације, који се очекујеме крајем ове године, осим за 17
предузећа које је држава заштитила до маја 2017, престала би и потреба за постојањем
Агенције за приватизације у форми у којој она постоји од 2001. године.
Љ. Малешевић
Шубара: Предстоји још стечајева
Директор Агенције за приватизацију Љубомир Шубара изјавио је да је у Центру те агенције за
стечај тренутно регистровано 700 предузећа и да очекује да ће их до краја године бити 900.
По његовим речима, откако је крајем 2014. донет нови Закон о приватизацији, расписано је
149 јавних позива, закључно с 1. септембром.
Он је казао да је, од укупно 556 предузећа колико их је било у портфолију Агенције, до сада
комплетно завршена само једна приватизација, а то значи, како је објаснио, да за то постоји
потписан купопродајни уговор. Реч је о компанији „Агросер”, чији је власник италијански
„Фереро”, а вредност уговора је 7,95 милиона евра. По његовим речима, очекује се да ће у
наредних двадесетак дана бити потписани уговори за 22 медија који су већ продати те да ће
број финализованих приватизација бити 23.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-posla-48-odsto-mladih

Без посла 48 одсто младих
По последњим подацима, у Србији је 48,1 одсто младих од 15 до 24 године незапослено,
а највећа стопа незапослености забележена је у региону Шумадије и западне Србије,
речено је
на отварању Међународног симпозијума „Заједничка визија – запошљавање младих у Србији”.
На дводневном симпозијуму, који организује Немачка организација за међународну сарадњу
(ГИЗ), помоћница министра у Министарству омладине и спорта Весна Видојевић рекла је да су,
осим незапослености, кључни изазови с којима се суочавају млади у Србији неактвност на
тржишту рада и социјална искљученост.
– У Србији 25 одсто младих од 15 до 24 године није укључено ни у образовање, ни у
запошљавање, нити у програм обуке и тренинга – истакла је Весна Видојевић на скупу у
београдском Центру „Сава”.

9

Говорећи о изазовима приликом преласка из образовања на тржиште рада, она је, између
осталог, навела и недостатак професионалног искуства, недостатак информација о потребама
тржишта рада, као и недовољно институционалне сарадње с привредом.
На симпозијуму, којем, између осталиих, присуствују високи представници надлежних
министарстава, домаћи и светски стручњаци за реформу образовних политика у складу с
потребама тржишта, као и представници реномираних компанија које послују у Србији, биће
представљен пројекат „Подстицање запошљавања младих”.
Д. У.
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