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Министар привреде Саша Радуловић јуче са представницима НАЛЕД-а 

Од почетка кризе посао изгубило 600.000 
људи 
АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Од почетка кризе у Србији је без посла је остало 600.000 људи, рекао је јуче министар 

привреде Саша Радуловић на састанку са представницима Националне алијансе за локални и 

економски развој, сазнаје Данас. Ово је први пут да неко из државног врха излази у јавност са 

таквим подацима. 

Министар Радуловић је рекао да је без радних места од почетка кризе остало 300.000 званично 
запослених, док је још толико регрутовано међу онима који су раније прешли у „неформалну“ 
економију. Радуловић је на радном ручку са представницима НАЛЕД-а истакао да најбрже 
резултате очекује управо у борби против сиве економије која тренутно чини 30 одсто БДП-а. 

Како је на најавио министар, до краја овог месеца биће сачињене „личне карте“ јавних и других 
државних предузећа као и фирми које су у реструктурирању, садржаће попис имовине и 
обавеза, купаца и добављача. Он је обећао да ће добијени подаци бити представљени јавности и 
да ће грађани и други привредници бити позвани да учествују у одлучивању о томе како 
решити проблеме, али је нагласио и да ће Влада испунити своју обавезу да до краја наредне 
године реши судбину предузећа у реструктурирању, на чему инсистира и Светска банка. 

Радуловић није прецизирао како ће и колико бити растерећена привреда кроз реформу 
пореског система, али је открио да се разговара о неколико модела и да ће до краја септембра 
Влада изабрати најповољнији. Он је најавио и регулаторну реформу, као и нове законе о 
стечају, раду и планирању и изградњи, а поновио је и став да субвенције, на којима се 
заснивала досадашња економска политика, нису дале добре резултате и да ће се он залагати за 
инвестиције и раст заснован на профиту и отварању радних места. 

Само расте 
Пре две године, представници ММФ-а су на једном састанку са синдикатима рекли да је без 
радних места у кризи остало чак 400.000 људи, што је изазвало бурне реакције у јавности, 
пре свега, према властима које су до тада тврдиле да је у кризи изгубљено 200.000 радних 
места. Према подацима Националне службе за запошљавање на њиховој евиденцији је 
тренутно више од 760.000 људи, за 9.000 више него прошле године, а на листи је чак 
трећина млађих од 30 година. 
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Радници Аутосаобраћаја најавили нову 
обуставу рада 

Траже бар једну од девет заосталих плата 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Запослени у крагујевачком Аутосаобраћају (АС) најавили су да ће 26. септембра 

обуставити рад, уколико им до тада не буде исплаћена барем једна од девет заосталих зарада, 

одлучено је јуче на збору радника, а штрајк су подржала и сва четири синдиката који делују у 

тој фирми. 

- Најављена обустава рада израз је великог и оправданог незадовољства запослених којима 

месецима нису исплаћене зараде нити трошкови превоза. Радници су у више него незавидној 

материјалној ситуацији, и синдикати су морали да стану иза њихове одлуке - кажу у 

руководству огранка УГС „Независност“ у Аутосаобраћају, напомињући да нормализацији 

пословања није допринео ни прошломесечни закуп 30 аутобуса од једне домаће приватне 

фирме. Напротив, стање у АС- у је и даље драматично. 

Већина запослених поред неисплаћених зарада с нестрпљењем чека и почетак реализације 
социјалног програма, који би обезбедио да 254, од укупно 480 радника, уз одговарајуће 
отпремнине оде из фирме. У „Независности“ тврде да су представници свих синдиката 
предузећа у сталном контакту са надлежнима у Министарству привреде, те да нема дилеме да 
ће социјални програм бити реализован, али да пре тога треба видети каква ће бити 
дефинитивна судбина тог предузећа - да ли ће моћи да преживи дводеценијску пословну 
агонију, или ће отићи у стечај. 

Крагујевачки Аутосаобраћај, својевремено једно од најуспешнијих ауто-превозничких 
предузећа у Србији и некадашњој Југославији, са тешкоћама се суочио почетком 90-их, а 
проблеме није решила ни приватизација по претходном закону, нити скорашње подржављење 
којим је фирма ушла у реструктурирање. Пропадању Аутосаобраћаја умногоме су доприносиле 
и махинације ранијих пословодстава, о чему сведочи и чињеница да су двојица бивших 
генералних директора фирме хапшени у више наврата, због злоупотреба, малверзација, 
рекетирања радника. 

Запослени у АС-у немају много наде да ће фирма успети да врати стару славу, јер кажу да је у 
последње две деценије исувише опљачкана, а додају и да су у томе, заједно са хапшеним 
директорима, учествовала и руководства барем два синдиката. Запослени тврде и да је све 
приметније да је једна од две преостале синдикалне организације под великим утицајем 
тренутно највеће владајуће партије у Србији. 

Прети им и раскид уговора са градом 
Градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић најавио је да ће градска управа до краја 
месеца са Аутосаобраћајем раскинути уговор о приградском превозу. „Аутосаобраћај 
годинама уназад није у стању да професионално организује јавни превоз путника. Примедбе 
грађана све су бројније и до краја месеца донећемо одлуку која је неминовна, а то је да 
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приградски превоз поверимо „Ласти“, „Вуловић транспорту“, или неком трећем превознику“, 
каже Стевановић, напомињући „да се у дешавања у АС-у умешала и политика“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/proizvodnja_krece_narednog_meseca.4.html?news_id=268141 

Делегација „Заставе возила“ и „Заставе 
камиона“ ове недеље у Кини 

Производња креће наредног месеца 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Вишечлана делегација директора и стручњака групе „Застава возила“ и „Заставе 

камиона“ ове недеље борави на југу Кине, у компанији Хуанг хаиа, где ће, очекује се, 

прецизирати раније потписани протокол о сарадњи. Током овонедељне посете представници 

Заставе и њихови домаћини, сазнаје наш лист, договориће детаље о трансферу кинеске 

технологије и скорашњем почетку склапања њихових возила у погонима „Заставе камиона“ у 

Крагујевцу и „Заставе специјална возила“ у Сомбору. 

 
Делегација Хуанг хаиа, чији представници су летос већ били у Крагујевцу, Сомбору и Београду, 
у Србији ће поново боравити од 10. до 17. октобра, када ће, према официјелним најавама, бити 
дефинисани сви детаљи договорене пословне сарадње са Заставиним фабрикама. У Застави 
сматрају да би, уколико се све буде одвијало према предвиђеној динамици, склапање кинеских 
возила требало, као што је наш лист већ најавио, да почне током јесени, прецизније до краја 
наредног месеца. 

Подсетимо да је протоколом о сарадњи између две фирме договорено да се у крагујевачкој 
фабрици склапају и производе камиони носивости од седам до осам тона, комбији и 
минибусеви, а у сомборским халама пик-апови и још једно теренско возило. Склапање тих 
возила је, како се очекује, увод у стратешко партнерство кинеске и Заставиних фабрика за 
производњу камиона и специјалних возила. Са Кинезима су, наиме, већ започети преговори и о 
приватизацији „Заставе камиона“ и „Специјалних возила“, који би требало да буду окончани до 
пролећа наредне године. До тада ће кинеска страна моћи да се увери у техничко-технолошке, 
кадровске и друге потенцијале Заставиних фабрика у производњи возила. На сличан начин је, 
напоменимо, и Фијат , пре но што је дошао у Крагујевац, тестирао некадашњу Заставину 
фабрику аутомобила, којој је пре преузимања поверио лиценцу производњу модела „пунто“. 
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Најнепопуларнија мера најбоље пуни буџет 
 
Влада ће ових дана изнети предлог мера које би до краја ове године и у следећој 
требало да смање мањак у државном буџету. Потпредседник Владе Александар 
Вучић каже да су припремљана три пакета мера везаних за јавни дуг, дефицит и 
пореску политику, али за сада још није обнародовано како ће то изгледати. 

С друге стране , једна од мера коју економисти сугеришу као могућу јесте и повећање доње 
стопе пореза на додату вредност с осам на десет посто. 

Држава је последњих пет година имала велике минусе у буyету јер су због кризе приходи јавне 
касе били све мањи, а владе нису желеле да драстичније крешу плате, пензије и остале 
принадлежности корисника буџета. Стога се држава последњих година веома задужила, тај дуг 
је стигао у “црвено” и сада је потребно предузети мере које би његов раст зауставиле. Јасно је да 
се мањак у државној каси може смањити само на два начина: или повећавањем прихода, што 
подразумева веће порезе и њихову бољу наплату, или, пак, смањењем расхода, што значи 
спорији раст плата и пензија, укидање субвенција... 

Дефицит државе до краја ове године износиће између 5,3 и шест одсто бруто домаћег 
производа – у зависности од тога да ли питате Пореску управу или Фискални савет. Нови 
министар финансија Лазар Крстић каже да ће покушати да минус у буџету у 2014. години 
смањи на четири процента БДП-а. 

Неке мере које би томе требало да допринесу одраније су познате. То је, на пример, раст 
пензија и плата у јавном сектору који ће бити нижи од планиране инфлације и раста БДП-а, 
што би минус у јавној каси требало да смањи око један проценат БДП-а. То, међутим, не би 
било довољно јер би у том случају, како упозоравају из Фискалног савета, јавни дуг наставио да 
расте, а једна од последица таквог сценарија била немогућност добијања повољних кредита 
који ће нам бити потребни да “зачепимо” и даље велику “рупу” у државној каси. Додатне 
недоумице ствара то што Влада жели да подстакне привреду, а посебно индустрију и 
производне делатности, тако што ће смањити пореско оптерећење на рад. Мањи порези на рад 
ће, међутим, створити још мањка у буyету и због тога ће Влада морати да прави нове уштеде 
или да изнађе нове начине да повећа приходе јавне касе. 

Једна од могућности које стоје на располагању Влади, а о којима се ових дана говори у стручној 
јавности, јесте и повећање доње стопе пореза на додату вредност. Реч је о стопи од осам посто 
која се наплаћује, пре свега на храну и на низ других производа које је држава оценила као 
потребне за одржавање каквог-таквог квалитета живота становништва. Ту меру је Влади још 
пролетос предложио Међународни монетарни фонд, а економиста Горан Николић каже да би 
неке друге мере можда биле праведније, али не и толико издашне по буџет. 

– Повећање доње стопе ПДВ-а би могло највише допринети попуњавању буyета и смањењу 
дефицита пола процента, што је и циљ у 2014. години – рекао је Николић. 
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Подсетимо, Скупштина Србије јесенас повећала горњу стопу ПДВ-а, која се обрачунава на 
велику већину производа и услуга на тржишту, с 18 на 20 процената, али доња стопа тада није 
мењана. Говорећи ових дана о пореских реформама, Вучић навео је само да горња стопа тог 
пореза неће поново бити мењана. 

Нижа стопа, од осам посто, важи за опорезивање најосновнијих намирница, као што су хлеб, 
млеко, брашно, шећер, месо, воће... Ту су затим и лекови, као и ветеринарски лекови, ђубрива, 
садни материјал и слично. По нижој стопи ПДВ-а опорезује се и промет уyбеника, компјутера, 
хотелски смештај, као и улазнице за културне и спортске догађаје. Ту су и природни гас и 
топлотна енергија, превоз путника у јавном саобраћају те низ других роба и услуга. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/traze-smenu-direktora-trninica-jer-dugovi-rastu 

Траже смену директора Трнинића јер дугови 
расту 
 

Градски одбор Синдиката запослених у стамбено-комуналној делатности Новог 
Сада затражио је да на седници Скупштине града заказане 27. септембра буде 
смењен директор ЈКП “Стан” Илија Трнинић. 

 У образложењу које је Синдикат комуналних радника упутио председнику Скупштине Синиши 
Севићу, градоначелнику Милошу Вучевићу и шефовима одборничких група у градском 
парламенту наводи се, између осталог, да Трнинић лоше води фирму, свесно “Стан” препушта 
конкуренцији, да је рачун  “Стана” блокиран, а да дугови расту, док запослени немају 
репроматеријал, ни редовна примања.... 
Међутим, Трнинић у изјави за “Дневник” каже да добро води предузеће и да ће тим путем 
наставити. Он истиче да синдикат не бира директора, нити даје сагласност за његов избор, већ 
да то чини Скупштина. 

– Мањини радника не одговарам јер се не могу помирити с чињеницом  да је прошло време 
јавашлука, да не толеришем нерад и бахат однос према грађанима – рекао је Трнинић.      

З. Д. 
 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/traze-smenu-direktora-trninica-jer-dugovi-rastu

