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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tehnoloskom-visku-preti-zakidanje-i-na-penzijama

Технплпшкпм вишку прети закидаое и на пензијама
АУТОР: Љ. Малещевић
Када држава меоа закпне, честп забправља на тп да ппстпје изузеци, пднпснп да несвеснп дпвпди у
неравнпправи пплпжај пне кпји су се пензипнисали пп старпм закпнскпм акту и пне
кпји тп тек треба да ушине пп нпвпм. Приша се пвпга пута ппнпвила и с измеоеним Закпнпм п
пензијскпм и инвалидскпм псигураоу па такп радници кпји су на Бирпу испунили 40 гпдина раднпг
стажа дп краја прпщле гпдине, данас имају пуну пензију, а пни кпји ће тај услпв имати пве гпдине,
имаће дп краја живпта умаоену пензију. Другим решима, имаће исти радни стаж, али ће пнима кпји су
рещеое дпбили пре 31. децембра пензија бити у пунпм изнпсу, а пнима кпји ће тек сада с Бирпа дп
шека пна ће трајнп бити умаоена за гпдине живпта кпје им дп 65. недпстају.
Реш је, дакакп, п радницима кпји су пристали на тп да буду прпглащени технплпщким вищкпм јер им је
недпстајалп некпликп гпдина стажа дп пензије. Верпвали су да ће накпн щтп напуне пет гпдина стићи
дп пензије, не рашунајући на тп да ће се у међувремену пензијски закпн прпменити и да им вище неће
нищта знашити 40 гпдина раднпг стажа већ ће најважнији услпв бити 65 гпдина живпта. Ппщтп десетак
хиљада људи нема управп тај битан услпв тп знаши да ће, и када наврще на Бирпу 40 гпдина стажа,
птићи у пензију али с трајнп умаоеним примаоима.
Радници прппалих предузећа на тп не пристају и махпм тврде да не би прихватали спцијални прпграм
да су знали да ће се пензијски закпн меоати и да ће се управп пни наћи на оегпвпм удару. Збпг тпга је
вище пд 6.000 радника у Србији кпји на Бирпу за незаппслене шекају пензију, и кпји неће дпбити пун
изнпс јер немају дпвпљнп гпдина живпта, пднпснп 65, ппшелп сакупљаое пптписа за измену Закпна п
пензијскпм и инвалидскпм псигураоу. Наиме, пни траже да се крпз измену закпна изузму пд пбавезних
65 гпдина живпта и да дпбију пензију ппд истим услпвима ппд кпјима су је дпбили оихпве кплеге кпје
су пре напуниле 40 гпдина раднпг стажа. Тврде да нпви Закпн п ПИО није имап у виду ту ситуацију и да
је забправип да на Бирпу рада ппстпје радници кпји некпликп гпдина шекају да испуне услпве у ппгледу
раднпг стажа, ппдсећајући на тп да претхпдни закпн није имап категприју трајнпг умаоеоа пензије нити
је инсистирап на напуоених 65 гпдина живпта.
Акција прикупљаоа пптписа прпщириће се на целу Србију, мада се пвих дана впди у Крагујевцу,
Гпроем Миланпвцу, Крущевцу, Краљеву, Трстенику ... јер је радника кпји ће имати тај прпблем или га
већ имају бити све вище. Накпн щтп се ппкупе сви пптписи радника кпји су се, ни криви ни дужни,
нащли у прпблему, пни ће бити предати Скупщтини Србије за десетак дана да би била ппкренута
иницијатива за измену Закпна п ПИО.
Ићи ће дп Стразбура
Радници верују да ће ппсланици Скупщтине Србије имати разумеваоа за прпблем у кпјем су се нащли и
да неће дпзвплити да ппстпје пни кпји су имали срећу и пни кпји је нису имали збпг датума ступаоа на
снагу Закпна п ПИО. Другим решима, верују да ће и оима бити пмпгућенп да се пензипнищу какп су и
планирали када су пристали на тп да буду технплпщки вищак и на Тржищту рада шекају пензију. Укпликп
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пак ппсланици не ппкажу разумеваое, радници ппрушују да ће свпја права пптражити пред
Међунарпдним судпм правде у Стразбуру.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587951/Niska-pivara-ponovo-u-stecaju-radnici-najavili-proteste

Niška pivara ponovo u stečaju, radnici najavili proteste
IZVOR: BETA
Mesec dana posle okončanja privatizacije, pivara u Nišu ponovo ide u stečaj, saopštio je danas sada ved bivši
direktor te firme Nikola Karanovid.
Karanovid je na konferenciji za novinare u fabričkom krugu istakao da je "Niška pivara" dobila rešenje
Privrednog suda u Nišu kojim se novom vlasniku pivare, firmi "Grupa kapitalni projekti" zabranjuje bilo kakvo
korišdenje imovine, a celokupna imovina vrada u stečaj i poverava na čuvanje stečajnom upravniku.
On je istakao da je Rešenje o određivanju privremene mere zabrane korišdenja imovine posledica tužbe koju je
kompanija "Lus investment" podnela sudu, a kojom se traži poništenje kupoprodajnog ugovora, zbog navodnih
propusta u postupku prodaje pivare.
- U ovom rešenju i tužbi Niška pivara nijednim slovom nije optužena ni za jedan postupak protiv zakona. Jesu
ostali organi u stečajnom postupku, a jedino mi trpimo posledice - rekao je Karanovid.
Kako je naglasio Karanovid, šteta koja je Niškoj pivari naneta Rešenjem o zabrani raspolaganja kupljenom
imovinom je nemerljiva.

Iznenađeni rešenjem
Privrednog suda
Predstavnik firme "Grupa kapitalni projekti" Dian Stefanov izjavio je da je veoma iznenađen rešenjem
Privrednog suda, ali da nede odustati od namere da pokrene proizvodnju piva u Nišu.
- Mi smo upotpunosti poštovali zakonsku proceduru i sve što je od nas traženo u postupku prodaje pivare.
Naše namere su ozbiljne o čemu svedoči i podatak da smo do sada u obnovu proizvodnih hala uložili oko
400.000 evra - kazao je Stefanov.
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- Danas smo otkazali sve ugovore sa dobavljačima opreme, a svih 25 radnika ostaje bez posla. Planirali smo da
decembra ponovo pokrenemo proizvodnju piva i da uposlimo još 101 radnika, ali svi ti planovi sada padaju u
vodu - istakao je Karanovid.
Radnik pivare Miljan Damnjančevid rekao je da se zaposleni nede tek tako pomiriti s odlukom Privrednog suda i
najavio proteste ispred suda predstojedeg ponedeljka.
On je istakao da su zaposleni očajni što se nastavlja agonija pivare koja je trajala pune tri godine.
Posle osam neuspešnih licitacija, pivara je prodata krajem jula firmi "Grupa kapitalni projekti" za nešto više od
milion evra. Kompanija "Lus investment" je tužbu sudu pokrenula uz obrazloženje da je njena ponuda za
kupovinu bila povoljnija.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587915/Vucic-U-2017-godini-privredni-rast-tri-odsto

Vučid: U 2017. godini privredni rast tri odsto
IZVOR: TANJUG
Premijer Srbije Aleksandar Vučid najavio je da u 2017. godini očekuje da Srbija ostvari privredni rast od tri
odsto.
Vučid je u Subotici, po obilasku fabrike "Svarovski" najavio da de do kraja meseca, kada bude puštena druga
ped u železari Smederevo, dodi do rasta BDP-a, sa trenutnih 0,5 na jedan odsto i dodao da de, posle 1.
novembra, kada u Kikindi bude otvoren metanolsko-sirdetni kombinat, BDP još da poraste.
- Ovaj kombinat bide otvoren posle pet godina konzervacije i to de značiti da BDP ide na plus 1,2 odsto", rekao
je Vučid i dodao da de sledede godine rast iznositi više od dva odsto, a "2017. idemo na plus tri odsto - rekao je
Vučid.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587756/Svetska-banka-Pocetni-napori-na-reformama-sada-dali-rezulta

Svetska banka: Početni napori na reformama sada dali rezulta
IZVOR: TANJUG
Direktorka Svetske banke za Jugoistočnu Evropu Elen Goldštajn izjavila je danas da su početni napori na
reformama dali rezultat i da sve dok se zadrži zamajac reformi i dok ta posvedenost postoji, Srbija ima odličan
nivo finansijske i tehničke podrške Svetske banke kako bi se obezbedilo da impelmentacija reformi dovede do
pozitivnih rezultata.
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Goldštajn je za RTS rekla da Svetska banka izuzetno blisko sarađuje sa MMF-om i sa Vladom u definisanju
makroekonomskih okvira i fisakalnog okvira na srednji rok.
"Ono što možemo da zaključimo iz upravo obavljene kontrole je da su početni napori na reformama sada dali
rezultat. To doprinosi tržišnom preokretu u percepciji ozbiljnosti Srbije u sprovođenju reformi u modernizaciji
ekonomije i državne uprave", rekla je Goldštajn.
Prema njenim rečimna, to je veoma pozitivan događaj za sve srpske građane, ali postoji potreba da se produbi
imeplementacija u nekim ključnim i osetljivim oblastima.
"Sve dok se zadrži zamajac reformi i dok ta posvedenost postoji, vi imate odličan nivo finansijske i tehničke
podrš ke Svetske banke kako bi se obezbedilo da impelmentacija reformi dovede do pozitivnih rezultata",
rekla
je
Goldstajn.
Govoredi o javnim preduzedima, Goldštajn je istakla da su državna preduzeda jedno pitanje koje se mora rešiti
u Srbiji.
"U Srbiji imamo na stotine državnih preduzeda koja zaista i ne spadaju u javni sektor, jer ne proizvode puno i
velika su opteredenja za budžet i odvlače sredstva od nekih visokokvalitetnih usluga kao što su zdravstvo i
obrazovanje. To je problem koji se mora rešiti i sredstva upumpati u privatni sektor gde de se bolje iskoristiti",
kazala je Goldštajn.
Prema njenim rečima, različite su vrste državnih preduzeda kao trgovinska komercijalna preduzeda gde se lakši
slučajevi, jer ili nisu ekonomski rentabilna i moraju idi pod likvidaciju ili postoji potencijal da se privatizuju i
pređu u privatni sektor gde mogu efikasnije da posluju.
"Ono što je vedi problem su komunalna preduzeda, javna preduzeda poput EPS-a, "Srbijagasa", Železnice - tu
postoje legitimni razlozi da ostanu u državnoj svojini, ali vrlo često ne pružaju rentabilne i kvalitetne usluge i tu
je Svetska banka sarađivala sa Vladom za sva državna preduzeda u proteklih nekoliko godina kako bi smo
napravili strategiju da rešimo pitanja svih tih preduzeda", rekla je Goldštajn.
Kako je istakla, neka de biti likvidirana, druga de biti privatizovana, a treba se fokusirati na efikasnost.
Do kraja meseca očekuje se analiza Svetske banke o 100 institucija o broju zaposlenih.
"Prerano je da se o tome izjašnjavam. Ne postoji moderna državna uprava, moderni aparat da bi ste bili
punopravna članica EU", rekla je Goldštajn.
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"Do kraja septembra očekujemo da demo biti u stanju da damo neke konkretne preporuke u oktobru", najavila
je Goldštajn.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-ipak-dobar-prognozer.sr.html

Вучић, ипак, дпбар прпгнпзер
АУТОРКА: Аница Телескпвић
Мнпги су уз ММФ прпцеоивали да ће наща привреда бити у минусу један пдстп, дпк су премијер и
ЕБРД једини прпгнпзирали раст

Ппстпјап је страх да ће збпг стрпгих мера стезаоа каища привредна активнпст бити у паду. Уместп тпга
ми имамп раст, стппа незаппсленпсти пада, а стппа заппсленпсти расте, казап је пре два дана Џејмс Руф,
щеф мисије Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда. Приликпм друге кпнтрпле прпграма из предпстрпжнпсти
кпју Србија има са Фпндпм, стппа раста кпригпвана је са нула на плус 0,5 пдстп. Тп је прећи пут да Фпнд
кпригује стппу раста за Србију са првпбитнп планираних минус један пдстп.
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У некпликп наврата премијер Александар Вушић најављивап је такву мпгућнпст. Ппдсетип је да је тп бащ
пнакп какп је гпвприп пре непуних гпдину дана. „Тада сте ми се збпг тпга сви смејали, а исппставилп се
да сам бип у праву”, рекап је пре некпликп дана председник владе.
Никада се кап пве гпдине није дизала већа фама пкп тпга да ли ће брутп дпмаћи прпизвпд, пднпснп све
пнп щтп грађани и привреда ствпре за гпдину дана, бити за ппла прпцента маои или већи. Саппщтеоа п
пшекиванпм БДП-у са привредних страна у нпвинама прещла су на пплитишке пнпг тренутка када се у
свпјеврсну екпнпмску кладипницу укљушип и премијер Александар Вушић.
Првпбитнп ММФ је прпгнпзирап да ће привредна активнпст пве гпдине бити у паду пд минус један
пдстп. Премијер је тврдип да ће БДП пве гпдине ппрасти за 0,5 пдстп. Сви пстали аналитишари, са друге
стране, свпје прпгнпзе држали су у негативнпј зпни. Чак је и министар Дущан Вујпвић бучет скрпјип на
прпцени да ће привредна активнпст у 2015. бити у паду пд 0,5 пдстп. Кпнзервативни приступ планираоа
државне касе, креатприма фискалне пплитике пмпгућава извесну врсту кпмпције, нарпшитп акп се
касније исппстави да је реалнпст бпља пд прпгнпзе. Јер, дефицит се рашуна кап удеп у БДП-у, а кад је
наципнални кплаш већи пнда и маоак у каси „преведенп у паре” мпже да буде нещтп већи. Међутим, у
пвпгпдищопј игри бучетских брпјки Вујпвић нищта није дпбип. Јер, све щтп је већи БДП дпнеп, пднела
је нижа инфлација. Бучет је скрпјен на прпцени да ће прпсешна гпдищоа инфлација бити 2,7, а пна сада
изнпси један пдстп.
Окп шега се заправп впдила пплемика? Окп тпга да ли ће грађани и привреда на крају гпдине укупнп
ствприти 3.994 или 4.000 милијарди динара. Ппла прпцента гпре или дпле изнпси пкп 150 милипна
евра. Тпликп, птприлике кпщта изградоа великпг щппинг центра у Бепграду.
С пбзирпм на тп да гпдина није заврщена, клађеое јпщ траје. Засад је, пп прпгнпзама, највећа
„пппзиција” премијеру Вушићу, када је п пвим прпгнпзама реш – Фискални савет.
Највећи пптимиста је, шак већи и пд премијера Вушића, Драгпслав Велишкпвић аналитишар Спсијете
женерал банке кпји за пву гпдину пшекује раст пд 1,2 пдстп. Премијер је, инаше, свпју прпгнпзу ппвећап
и сада тврди да ће раст бити већи пд 0,5 пдстп.
Велика пплемика пве гпдине впди се и збпг тпга щтп је у психплпщкпм смислу важна ппзитивна нула.
Разлика пд самп 0,2 пдстп у регипналним табелама мпже да раздвпји успещне пд неуспещних
екпнпмија. Дпвпљнп је да, на пример, нека привреда буде у паду пд минус један, а друга забележи раст
пд 0,1 пдстп. Нула је граница кпја дели плус пд минуса, успещне пд неуспещних, пне кпји су у рецесији,
пд пних кпје бележе раст.
Привреда Србије непрестанп је била у рецесији пд друге пплпвине 2013. гпдине. Пп дефиницији из
екпнпмскпг учбеника дпвпљнп је да екпнпмска активнпст буде једнп трпмесешје у плусу да би земља
изащла из рецесије. У другпм трпмесешју забележен је раст пд један пдстп у пднпсу на исти перипд
прпщле гпдине.
Међутим, треба рећи и тп да се прпщле гпдине у пвп време Србија супшила са ппплавама и да је плус у
другпм трпмесешју једним делпм и ппследица ниске базе. Такпђе, све и да привредна активнпст буде
0,5 пдстп, Србија се тиме неће вратити на нивп из 2013 гпдине. Јер, лане је привредна активнпст била у
паду пд минус 1,8 пдстп.
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