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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:380769-Paracin-Otpremnine-staklarima 

Параћин: Отпремнине стакларима 
В. Н  

Око 800 радника спрема се да напусти „Српске фабрике стакла“. Договорено 300 

евра по години стажа 

РАДНИЦИ „Српске фабрике стакла“ (СФС) Параћин који се пријаве за добровољни одлазак из 
фирме добиће 300 евра по години стажа, а они који до 31. маја стичу један од услова за пензију, 
уместо три просечна бруто дохотка добиће шест, саопштио је Синдикат „Стакларе“. 
То је договор менаџмента СФС кога је поставила Корпоративно-трговинска банка Бугарске, 
купац већинског пакета акција „Стакларе“ од „Србијагаса“, са синдикатима. 
- Преговарали смо са генералним директором СФС Бејханом Велијевим и председником 
Управног одбора Слободаном Томовићем - рекао је новинарима председник Независног 
синдиката „Стакларе“ Боривоје Јевтић, уз напомену да је синдикат „на томе одавно 
инсистирао“. 
Он је напоменуо да је сличан модел примењен и у „Застави“ Крагујевац. 

Услови ће ових дана бити истакнути на огласној табли као и дан почетка пријављивања. За 
одлазак уз социјални програм до сада се изјаснило неколико стотина радника. 
За разлику од Јевтића, његов колега председник Самосталног синдиката СФС Живојин Матејић 
истиче да социјални програм „увек изазива горка осећања“ и да ће о томе још разговарати у 
том синдикату. 
СФС треба да напусти 800 радника за које је утврђено да су вишак, од 1.650 колико их је сада 
запослено. Отпремнине, напомињу синдикалисти, биће исплаћиване одједном, у целости. 
Половину ће обезбедити власник СФС а половину држава. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Spremaju-tuzbu-protiv-Agencije-za-privatizaciju.sr.html 

Спремају тужбу против Агенције за 
приватизацију 
И поред тврдње да су се стекли услови, Агенција више од три месеца одлаже доношење решења 

о раскиду купопродајног уговора између „Ваљевопута“ и мађарске компаније „Бетонут“ 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:380769-Paracin-Otpremnine-staklarima
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Spremaju-tuzbu-protiv-Agencije-za-privatizaciju.sr.html
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Ваљево – У данима пуне грађевинске сезоне око 120 запослених у приватизованом ваљевском 
предузећу „Ваљевопут“ пуна три месеца седи скрштених руку, без плата и са нестрпљењем чека 
одлуку Агенције за приватизацију о њиховој даљој судбини. Крајем прошле недеље Агенција је 
требало коначно да одлучи о раскиду уговора са мађарском фирмом „Бетонут“, али то се није 
догодило. Разочарани радници и њихов штрајкачки одбор најавили су да ће тужити Агенцију 
за приватизацију која их, како рекоше и поред тога што су се испунили сви услови за раскид 
уговора, замајава и доводи до просјачког штапа. 

Агенција за приватизацију власницима фирме „Бетонут“ најпре је дала рок од три месеца који 
је накнадно продужен за још месец дана уз образложење да консолидује ситуацију, настави да 
ради и запосленима исплаћује зараде. Накнадно тај рок је продужен за још месец дана, како се 
могло чути, због интервенције владе Мађарске. Председник штрајкачког одбора Милован 
Ристић каже за наш лист да због одуговлачења одлуке о раскиду уговора размишљају да 
поднесу тужбу против Агенције за приватизацију. 

– Оваквим понашањем Агенција директно угрожава наше и животе породица радника, јер смо 
месецима без икаквих примања. Не дозвољавају да се раскине уговор и да ми запослени уз 
помоћ локалне заједнице поставимо директора и почнемо да радимо, јер у овом крају има 
више великих градилишта, пре свих на Коридору 11, где бисмо као подизвођачи имали посла и 
да нас је трипут више. Поседујемо механизацију и квалификоване раднике. Међутим, ми 
седимо испред фирме. Накнадно померени рок је истекао 28. априла, али то очигледно никог 
не брине – каже Милован Ристић, додајући да су му у Агенцији за приватизацију приликом 
последњег разговора казали да њихов случај није још стигао на ред за разматрање пред 
комисијом која одлучује о томе да ли има услова за раскид приватизације а није могао да 
добије ни прецизнију информацију када ће о томе бити одлучивано. Због тога су, вели, 
принуђени да поново потраже помоћ од локалне самоуправе. 

– Проблем је и то што не можемо више да обезбеђујемо наше објекте који се налазе на четири 
локације на подручју града. Поред зграде дирекције, имамо погон механизације, асфалтну и 
бетонску базу. Чуварску службу треба хитно организовати, јер због беспарице више не могу да 
долазе на посао, а ради се махом о људима са села који немају новца за хлеб а камоли за 
аутобуске карте. Бићемо принуђени да од градске власти и Полицијске управе затражимо да 
преузме обезбеђивање имовине, јер ће све бити изложено крађи и уништавању –поручује 
Ристић, уз подсећање да је у „Ваљевопуту“ у штрајку 120 од 136 радника који од јула прошле 
године не примају плату. 

Када је почео њихов штрајк, већински власник фирма „Бетонут“ је најавила тужбу против 
државе уз тврдњу да су пре пет година када је куповала предузеће била обманута, јер им је у 
документацији Агенције за приватизацију представљено да ваљевско предузеће има 
каменолом, да би се касније испоставило да је само његов корисник, али не и власник. Пре 
четири и по године мађарска фирма „Бетонут“ купила је „Ваљевопут” за 1,4 милиона евра, уз 
обавезу дупло већег инвестирања у његову модернизацију. До приватизације, „Ваљевопут“ је 
било једно од најуспешнијих предузећа у својој бранши на подручју колубарског и мачванског 
округа. 

Будо Нововић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbija_pred_budzetskim_kolapsom.4.html?news_id=240605 

Економисти и привредници сагласни о приоритетима нове владе 

Србија пред буџетским колапсом 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ И Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Иако су економисти и привредници које смо контактирали, по ставовима или чак 

формално блиски различитим партијама, међу њима постоји висок степен сагласности о томе 

шта би нова влада морала да има на листи приоритета. Њих највише брине "танак" буџетски 

приход с једне и притисак потрошње са друге стране, траже због тога реформу јавног сектора, 

смисленије субвенције и обуздавање сиве економије.  

 
Професор Економског факултета у Београду Дејан Миљковић каже за Данас да би највећи 
посао у будућој влади требало да има министар финансија. "Ми смо претходних месеци имали 
озбиљан пад фискалних прихода, а само током марта и априла држава се задужила на 
међународном финансијском тржишту 637 милиона евра. То показује да смо у озбиљним 
проблемима", истиче Миљковић. 

Будућа влада зато мора да, сматра он, обезбеди функционисање државе до краја године, 
обезбеди новац за пензије и плате, јер нам је потребно милијарду евра по кварталу. Друга 
битна ствар, истиче Миљковић, јесте наставити прекинути аранжман са ММФ-ом, који је 
прекинут зато што су паре морале да се троше на изборе. 

Економиста Бошко Мијатовић каже за Данас да је приоритет наредне владе реструктуирање 
јавног сектора у целини. "Србија је пред буџетским колапсом и према поузданим 
информацијама које имам, држава обуставља плаћање добављачима јер нема новца", истиче 
Мијатовић. Оно што би требало да се деси, истиче наш саговорник, јесте да влада уравнотежи 
буџет и то "болним и радикалним реформама на расходној страни". "Бојим се да ће нова влада 
подићи ПДВ и да ће на тај начин покушати да помогне, а то неће бити добро", напомиње 
Мијатовић. 

Економиста Мирослав Здравковић истиче да би основни приоритет требало да буде постојање 
јасног плана пореских прихода и јавне потрошње како би из дефицита од око 130 милијарди 
динара у овој години у 2014. Србија била без дефицита. 

- Осим тога, број запослених у јавној управи требало би смањити за 3.000 до 4.000 до краја 
мандата, затим везати фонд исплаћених пензија за фонд зарада у приватном сектору, а 
уколико не постоји сагласност, заледити пензије до тренутка док се на смањи дефицит БДП-а - 
напомиње Здравковић. 

Према речима Александра Влаховића, председника Савеза економиста Србије, будућа влада 
мораће да се сконцентрише на краткорочну фискалну консолидацију. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbija_pred_budzetskim_kolapsom.4.html?news_id=240605
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- Потребно је смањити буџетски дефицит, односно спречити даља задуживања. Неминовност 
ће бити и подизање ПДВ- а треба изнаћи начин за додатно повећање буџетских прихода кроз 
рецимо увођење пореза на имовину. Потребно је радити и на подстицању инвестиционе 
ликвидности како би се охрабрио финансијски сектор - сматра Влаховић и додаје да нова влада 
треба да настави са реализацијом јавних инвестиција и убрзава процес укупних економских 
активности, а све то би требало да представља почетну фазу у процесу системских реформи 
јавног сектора. 

Милан Кнежевић, председник Уније текстилаца и власник модне куће Модус истиче да 
приоритет нове владе мора да буде свеобухватна реформа пореског и јавног сектора као и 
смањење јавне потрошње. 

- Исто тако потребно је укинути неуставно дискреционо право када је реч о субвенционисању 
нових радних места, али и донети закон о занатима. Врло је битно и да се заузда сива 
економија, а без тога у Србији никако неће моћи да дође до бољитка - наглашава Кнежевић. 

Миодраг Бабић, власник компаније БНМ Интернешенал и бивши директор Хемофарма, такође 
наглашава да је један од приоритета уједначавање критеријума за субвенционисање нових 
радних места. 

- Дакле, ту не би смело да се дешава да се инвеститори деле на домаће и стране. Држава би 
требало да помогне сваког ко заиста има намеру да отвори нова радна места. При томе би 
требало водити рачуна о социјалној компоненти а не да држава помаже онима који радницима 
дају изузетно ниске плате. Ту заиста нема никакве логике. Потребно је одредити и приоритете, 
које су то привредне гране у Србији исплативе за улагање на све начине помагати оним који 
могу да допринесу развоју наше економије. Веома је важно и да држава побољша наплату 
пореза и да се спречи рад "на црно". Само на тај начин се могу повећати буџетски приходи - 
закључује наш саговорник. 

Председник управног одбора холдинга Металац Драгољуб Вукадиновић, истиче да ће нова 
влада економску политику морати да развија истовремено на више фронтова. 

- Дефинитивно је потребна стабилизација курса и смањење инфлације на најмању могућу меру. 
Инвестиција мора да буде знатно више, јер само то може обезбедити нова радна места. Требало 
би се на све начине изборити са проблемом неликвидности али и спорости судског система што 
такође представља велики проблем за привреду. Потребно је и да се озбиљније уђе у изградњу 
инфраструктуре, смањење државне управе и на ефикаснији начин управљати радом јавних 
предузећа - сматра Вукадиновић. 

Приоритети 
- Међу приоритетима требало би да буде и план за приватизацију јавних предузећа, реформа 
прописа који одређују услове пословања, решавање проблема неликвидности, као и 
привлачење инвеститора у девастирана подручја Србије удаљена од Коридора 10, чији 
завршетак је још једна обавеза наредне владе. Потребно је заокружити подстицаје 
пољопривредној производњи, издвајањем субвенција готовим производима а не сировинама - 
каже економиста Миодраг Здравковић и додаје да би један од важних послова будуће владе 
требало да буде подршка незапосленим женама и женама на селу. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/324754/Tone-smeca-na-novosadskim-ulicama 

ЗБОГ НЕНАЈАВЉЕНОГ ШТРАЈКА РАДНИКА “ЧИСТОЋЕ” 

Тоне смећа на новосадским улицама 

Жарко Богосављевић  

После јучерашњег штрајка радника “Чистоће”, више од 50 улица било је затрпано смећем. Део 

комуналаца се вратио на посао тек када су били сигурни да им је уплаћен новац за плате. Из 

Синдиката “Чистоће” су најавили да ће се све поновити 31. маја, уколико рачун предузећа буде 

у блокади. 

Комуналци прекинули штрајк и дали рок од 10 дана 

Због блокираног рачуна плата је у “Чистоћи” каснила 11 дана. У управи предузећа кажу да је до 

тога дошло јер су исплаћене одштете грађанима који су тужили предузеће због уједа паса. 

Запослени нису реаговали на објашњење и радни дан су провели у кругу предузећа. 

  

Прве контејнере и смеће, које је остало после изборног славља, очистили су тек увече, када су 

стално запослени добили новац. 

 

Колико ће град бити чист наредних дана тешко је просудити јер ће улице чистити само они 

који су у радном односу, а хонорарци и запослени преко задруга, одбијају да раде док не добију 

зараде. 

  

Председник синдикане организације у предузећу, Момчило Арсенијевић, каже да је до обуставе 

рада дошло спонтано. 

 

- Радници су одбили да оду на посао иако смо им рекли да кршимо законске обавезе о 

минимуму рада. Подржали смо их јер је чињеница да плате касне и да рачун је блокиран. Осим 

зарађеног, радници траже да им се објасни како је дошло до блокаде, иако грађани плаћају 

рачуне - каже Арсенијевић. 

 

Град плаћа на време 

У градској управи тврде да новац “Чистоћи” уплаћују на време. 

- Град редовно измирује обавезе према “Чистоћи”, а они имају проблеме са наплатом 

потраживања. Крајем прошле недеље уплатили смо нову траншу за текуће субвенције – каже 

Живко Макарић, члан Градског већа задужен за финансије. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/324754/Tone-smeca-na-novosadskim-ulicama
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Арсенијевић је одбио да коментарише наводе неких радника да је предузеће у дуговима јер је 

новцем “Чистоће” финансирана кампања једне странке. 

  

Рекао је да постоје органи који ће испитати пословање, а директор предузећа Далибор 

Новаковић одбацује сваку могучност да је новцем предузећа финансирана нечија кампања. 

 

- У фирми постоје документи која јасно показују на шта је новац трошен. Ако има сумње, 

државни органи могу да обаве контролу. До блокаде је дошло јер потражујемо 750 милиона, а 

дугујемо 250 милиона динара. Када би успели да све наплатимо, имали бисмо више него 

довољно – наводи Новаковић. 

  

Смеће у Златној греди 

Према његовим речима, грађани преко рачуна “Информатике” дугују 250 милиона динара, а 

500 милиона динара дугују привреда, јавна предузећа и установе. 

 

- Упутили смо тужбе за око 400 милиона, али поступци дуго трају. Истовремено морамо да 

плаћамо рачуне за гориво. Осим тога, исплатили смо 100 милиона динара за одштете 

грађанима које су ујели пси. Да бисмо изашли из проблема потребна нам је подршка града - 

рекао је Новаковић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/324366/Srbija-mamac-za-investitore 

НАША ЗЕМЉА ПРИВАЛАЧНА ЗА УЛАГАЧЕ 

Србија мамац за инвеститоре 

Снежана Кривокапић  

Са 2,2 милијарде долара Србија је у прошлој години била привлачнија дестинација за страна 

улагања не само од земаља региона већ и од развијених држава Европе - Мађарске, Словачке, 

Словеније, Естоније, Финске и Исланда. 

То је зато што послодавци добијају јефтинију стручну радну снагу, као и због чињенице да 

нисмо део Европске уније и можемо слободно да извозимо у Русију, Турску и земље ЦЕФТА. 

Значајни су и новчани подстицаји по новозапосленом који иду и до 10.000 евра, а налазимо се 

на раскршћу истока и запада, објашњавају стручњаци. 

 

Пошто је Бугарска привукла 1,3 милијарде долара страних улагања прошле године или 40 

одсто мање него годину дана раније, тамошњи министар економије Делијан Добрев изјавио је 

да је тој земљи Србија главни конкурент у привлачењу страних инвестиција. 

 

- Не само да нема нових инвестиција, него се и неке компаније повлаче из Бугарске. Ово је 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/324366/Srbija-mamac-za-investitore
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ноћна мора за актуелну владу јер су стране инвестиције одраз тога како нас странци виде - каже 

за “Блиц” Стефан Антонов, консултант за страна улагања из Софије, и напомиње да је чак 

влада унајмила реномирану консултантску кућа “Меккинзи” како би уочила зашто странци у 

последње време заобилазе ту земљу. Антонов објашњава да је Србија лане била привлачнија 

зато што Бугарска нема довољно јефтину и квалификовану радну снагу, нити улагачи имају 

приступ тржиштима ван ЕУ. 

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

Наша земља пак има споразум о слободној трговини са Русијом, Казахстаном, Белорусијом, 

Украјином, као и земљама из окружења у оквиру ЦЕФТА споразума. 

- Све заједно, реч је о потенцијалном тржишту од око 300 милиона становника на које 

инвеститори могу да рачунају. Споразум о слободној трговини са Русијом је стимулишући за 

улагаче иако он досад није искоришћен - каже за “Блиц” Александар Милорадовић из Агенције 

за промоцију страних улагања. 

 

Он објашњава и да је порез на профит свега 10 одсто, што је једна од најнижих стопа у Европи, 

те да за разлику од других земаља које се могу похвалити завидним нивоом страних 

инвестиција које су подстицане ад хок, Србија систематски уредила ову област. - Сваки 

инвеститор добија подстицаје у висини од 4.000 до 10.000 евра по новозапосленом - објашњава 

наш саговорник. 

 

У последње време, тачније од избијања светске кризе, променила се структура улагача и обим 

инвестиција. Пре 2008. су у Србију долазили велики инвеститори који су запошљавали 1.000 и 

више људи и улагали по барем 500 милиона евра попут италијанског „Фијата“, „Филипа 

Мориса“, „ВИП мобајла“, док у току ове године највећа инвестиција, изградња Бошове фабрике 

http://www.blic.rs/data/images/2012-05-18/244870_0203a_origh.jpg?ver=1337376625.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-05-18/244870_0203a_origh.jpg?ver=1337376625.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-05-18/244870_0203a_origh.jpg?ver=1337376625.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-05-18/244870_0203a_origh.jpg?ver=1337376625.jpg
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у Пећинцима, неће прећи 71 милиона евра, док би у перспективи та фабрика требало да 

запосли најмање 620 радника. Наши саговорници објашњавају да је талас великих инвестиција 

прошао и да ће будућа улагања бити уситњена, али технолошки софистициранија. 

  

Оклевање у првом кварталу 

 

За разлику од добрих резултата на крају прошле године, у 

прва три месеца ове статистика НБС бележи нето одлив 

страних инвестиција од 371 милион евра. Економиста 

Владимир Вучковић објашњава да је разлог откуп 20 одсто 

удела Телекома од грчког акционара у јануару. 

- Делимично је разлог предизборни амбијент, али је 

кључни разлог оклевање инвеститора да пласирају свој 

капитал због кризе у зони евра - закључује Вучковић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/324681/Zahtevi-zdravstvenih-radnika-pred-Odborom-za-mirenje 

Захтеви здравствених радника пред Одбором 
за мирење 

Танјуг  

Репрезентативни синдикати у здравству очекују да ће у петак 25.маја са представницима владе 

разговарати пред Одбором за мирење Агенције за мирно решавање спорова о синдикалним 

захтевима за одлагање примене или о измени Уредбе о корективном коефицијенту. 

Реч је о Уредби због које су пре око месец дана синдикати организовали штрајк упозорења 

захтевајући да се она стави ван снаге, односно да се одложи почетак њене примене. 

 

У Министарству здравља је речено да је Агенција од Владе Србије затражила да одреди 

представника за расправу пред њеним одбором. 

 

Како су објаснили, разлог је то што Уредбу није донело Министарство већ Влада Србије, али то 

не значи да у расправи неће учествовати и представник министарства. 

 

Председник Синдиката здравства и социјалне заштите Зоран Савић је подсетио да је тај 

синдикат тражио измену Уредбе о коефицијентима, због тога што, како је казао, распон зарада 

није адекватно одређен. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/324681/Zahtevi-zdravstvenih-radnika-pred-Odborom-za-mirenje


10 

 

 

Такође тражили су и доследну примену Посебног колективног уговора за здравствене установе, 

исплату јубиларних награда и обезбеђење колективног осигурања и превентивно рекреативних 

одмора. 

 

- Синдикат остаје при ранијим захтевима -  подвукао је Савић, подсетивши да је штрајк 

замрзнут због изборног процеса. 

 

Савић је рекао да је од од свих захтева најспорнија примена Уредбе која би требало да почне од 

1. јула и да не очекује да тај проблем буде лако решен. 

 

Како је казао, расправа пред Одбором за мирење заказана је на захтев тог синдиката, који је 

заједно са представницима и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите 

"Независност", Новог синдиката здравства крајем априла организовао штрајк упозорења. 

 

Чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије штрајковали су уз минимун процеса рада од 

17. априла до 4. маја када су одлучили да замрзну штрајк. 

 

Штрајк чланова синдиката почео је због незадовољства материјалним положајем запослених и 

Уредбом о корективном коефицијенту, којом ће , како су тада навели, плате запосленима бити 

смањење за 10 одсто. 

 

Министар здравља Зоран Станковић, тада је изјавио да не постоји разлог за узнемиреност међу 

здравственим радницима, јер уколико буду постизали резултате рада на нивоу просека своје 

здравствене установе ова уредба неће утицати на њихова примања, а тиме неће доћи до 

смањивања плата. 

 

Како је казао, примена Уредбе подразумева награђивање према раду, што за запослене у 

здравственом систему који остварују боље резултате значи повећање плате и правичност међу 

запосленима. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stezanje-kaisa-nije-lek-za-krizu 

Стезање каиша није лек за кризу? 

Дилема о потрошњи или стезању каиша, као формули за излазак из кризе 
асктелна је већ неколико година ,а посебно је доведена у жижу јавности доласком 
социјалисте Франсоа Оланда на чело Француске. 

 Он је подигао глас против ригорозног стезања каиша  које је, као спас од рецесије еврозоне, 
увела Ангела Меркел.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stezanje-kaisa-nije-lek-za-krizu
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То што се договоре Меркелова и Оланд итекако се тиче Србије, кажу економисти јер ће утицати 
на прилив капитала и наш извоз, а даће и смернице новој Влади - да ли да стеже каиш или 
стимулише потрошњу. 

„Ангела Меркел није против раста само је питање које су то мере да би се подстакао раст а она 
их види у структурним реформама мање у потрошњи које би водиле државе, а питање је 
колико би оне издржале потрошњу имајући у виду њихов степен задужености”,  изјавио је 
потпредседник Европског пословног света подунавских земаља Владимир Круљ. 

Неумитно је стезање каиша и не можете то радити преко ноћи и било би добро да нова влада 
донесе кредибилне мере које би у том року дале резултате на средњи рок”, каже Круљ. 

„Формула која се тражи у ЕУ најбоља је за Србију. Несмемо да штедимо јер ћемо и даље 
повећавати незапосленост, дакле непоходно је и код нас инвестирати”, каже Михајло 
Црнобрња, са Факултета за економију, финансије и администрацију. 

Ипак, у Србији не би требало занемарити ни резање трошкова, јер се троши више него што се 
зарађује. 

Порука Меркелове и Оланда је да сви у Европи ставе на сто све карте које би могле подстаћи 
привредни раст. Прва прилика за то биће идуће недеље, када се двоје лидера опет састају. 

Оно што лидери две најутицајније земље еврозоне изаберу свакако  ће утцати и на друге земље 
на старом континенту. Нова српска влада  ће морати да одлучи хоће ли развој или штедњу. Оно 
са чим су економски стручњаци сагласни је да нам је развој неопходан а што се тиче подстицаја 
потрошњи сматрају да ту треба бити опрезан 

-Популарна теорија каже да треба штедети у добрим временима а трошити у лошим. Нажалост, 
ми смо ова друга дочекали са високим дефицтиом и јавним дугом и резерви за потрошњу 
немамо -објашњава стручњак Никола Фабрис.- Већ то је неповљно за нас, додамо ли томе да 
Србија нема привредне капацитете које траба запослити подстицањем потрошње, јасно је да је 
наша прича сасвим другачија од европске. Другим речима да би се криза превазишла потребно 
је привући што више инвестиција страних и домаћих. Да би то успели потребно је да 
направимо добар амбијент. Неопходно је инвеститорима понуди једностване процедуре за 
отпочињање бизниса, самњити број такси и намета. Наставити свеобухватну реформу прописа. 
Односно урадити доста тога за шта се залаже алијанса за развој лолане самоуправе- НАЛЕД.У 
супротном ако кренемо у „развоју варијанту” може бити само горе, јер ћемо подстицати 
куповину увозне робе  што никако неће подстаћи домаћу производњу већ само повећање  
дефицита у размени са светом. 

Другим речима нову Владу прво мора да обезбеди успешан инвестициони циклус а за повећање 
птрошње ће после бити лако. 

         Е. Д. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/po-godini-staza-300-evra 

По години стажа 300 евра 

Радници Српске фабрике стакла (СФС) Параћин који се пријаве за добровољни 
одлазак из фирме добиће 300 евра по години стажа, а они који до 31.маја стичу 
један од услова за пензију, уместо три просечна бруто дохотка добиће шест, 
саопштио је Синдикат „Стакларе”. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/po-godini-staza-300-evra


12 

 

То је договор менаџмента СФС кога је поставила Корпоративно - трговинска банка Бугарске, 
купац већинског пакета акција „Стакларе” од „Србијагаса”, са синдикатима. 

„Преговарали смо са генералним директором СФС Бејханом Велијевим и председником 
Управног одбора Слободаном Томовићем”, рекао је новинарима председник Независног 
синдиката „Стакларе” Боривоје Јевтић, уз напомену да је синдикат „на томе одавно 
инсистирао”. Он је напоменуо да је „сличан модел примењен и у „Застави” Крагујевац. 

 

 http://www.dnevnik.rs/novi-sad/stotinak-radnika-bez-plate-nece-metle 

Стотинак радника без плате неће метле 

У другој, поподневној смени, на одржавању хигијене града на терен изашло свега 
30 одсто запослених у ЈКП "Чистоћа". Остали радници, њих око стотину, иначе 
ангажовани преко студентске задруге 

на чишћењу улица, одвозу смећа и рециклажи отпада, одбили су да раде јер им, кажу, касне 
три дела зараде. Радници преко студентске задруге чине преко 80 одсто радне снаге на тим 
пословима, објаснио је председник синдиката у “Чистоћи” Момчило Арсенијевић. 

Други део  запослених у ЈКП "Чистоћа"  је кренуо да ради тек после 14 часова, пошто им је прво 
исплаћен други део зараде за април, који је каснио 11 дана. После исплате дела зараде за април 
Штрајкачки одбор у “Чистоћи” отказао је штрајк, заказан за понедељак 31. мај.Обустава рада 
била је спонтана и, према речима Арсенијевића, запослени су били јединствени у томе да се не 
ради док се не прими плата. 

У “Чистоћи” се јуче десио народ казао је Арсенијевић, “и моја обавеза је била да као председник 
синдиката станем уз запослене, упркос томе што обустава рада није била по закону”.  Директор 
“Чистоће” Далибор Новаковић казао је да ће радници ангажовани преко студенске задруге 
примити априлску плату за дан- два, и нагласио да касне два дела плате,одсносно априлска 
зарада, а не и други део за март, како тврди синдикат. 

Директор је рекао да је закашњење у исплати дела плате настало због великих потраживања 
“Чистоће” од око спола милијарде динара и то од привреде и јавно комуналих предузећа. 
Новаковић је скренуо пажњу да је Град знато смањио текуће субвенције, те тако сада из буџета 
месечно "Чистоћа" добија 13 милиона динара, а 2008 . године на рачун  предузећа је месечно 
стизало од Града 27 милиона динара. 

З. Делић 
 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/stotinak-radnika-bez-plate-nece-metle

