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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:477897-Ekonomisti-Sleduje-nam-zatezanje-kaisa 

Економисти: Следује нам затезање каиша 
Д. М.  

Сарадници Економског института очекују скори ребаланс буџета, јер су приходи 
више него прецењени. Држава ће ове године тешко успети да прикупи и једну 
милијарду евра инвестиција 

 
КАКО су приходи Србије за ову годину више него прецењени, ребаланс овогодишњег буџета 
више је него известан, а Међународни монетарни фонд, као услов за склапање новог 
аранжмана, тражиће додатне уштеде од 400 милиона евра, упозорили су сарадници 
Економског института на представљању часописа „Мекроекономске анализе и трендови“. 
 

Србија је у првих 11 месеци 2013. имала нето прилив страних директних инвестиција од свега 
643 милиона евра, а у овој години јој је потребно најмање 1,7 до две милијарде евра, као и 
склапање аранжмана са ММФ, до чега ће највероватније доћи тек на јесен. 
- Аранжман са ММФ треба да обезбеди репрограм или рефинансирање државног дуга у 
наредним годинама, али да и повећа рејтинг земље и прилив инвестиција - нагласио је 
економиста Стојан Стаменковић. - ММФ ће тражити и пензиону реформу, смањење броја 
запослених у јавном сектору. 
Стаменковић сматра да ће држава ове године тешко успети да прикупи и једну милијарду евра 
инвестиција, осим уколико би одлучила да прода „Телеком“. Он је подсетио да је раније 
најављено да ће у Србију стићи око три милијарде евра инвестиција од Уједињених Арапских 
Емирата и да би било добро, уколико се то деси, да значајан део тих средстава буде искоришћен 
за рефинансирање еврообвезница државе. Њихов први већи износ, упозорио је, доспева у 2017. 
која би могла да буде „финансијски чупава“. 
ЛОША УПРАВА 
Стечај приватне Универзал банке показао је да је корпоративно управљање у банкама слабо, да 
скупштине акционара, управни и надозорни одбори не функционишу добро, и да су контроле 
под снажним утицајем менаџмента, а не у интересу акционара - изјавио је Стојан Стаменковић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441910/Zelezara-Smederevo-ima-buducnost-pregovara-se-s-partnerom 

Железара Смедерево има будућност, 
преговара се с партнером 

Танјуг  

Железара Смедерево има будућност, производња се одвија несметано, има и заинтересованих 

за њу, а о томе ко су они говорићемо тек када се потпише уговор, изјавила је данас 

градоначелница Смедерева, Јасна Аврамовић. 

Аврамовић је, након обиласка погона Топле ваљаонице, рекла новинарима да до потписивања 

меморандума све озбиљне компаније преговоре воде у тајности, а "када се то деси, односно 

када се постигне договор, јавност ће бити обавештена". 

  

- Када се са неким од њих потпише уговор говорићемо детаљније будући да је реч о озбилном 

послу - истакла је она. 

  

Аврамовић је рекла да иза Железаре стоји цела влада, први потпредседник владе Александар 

Вучић, Град Смедерево и менаџмент те компаније и да се сви слажу у томе да Железара има 

будућност и да мора да ради. 

  

- Подршка Александра Вучића је гарант тога - рекла је Аврамовић, додајући да ниједан радник 

не сме да остане без посла, већ је циљ да се покрене и друга пећ и шири посао. 

 

- Интензивно пратимо процес производње и ради се на налажењу стратешког партнера, а 

видимо да се процес производње несметано одвија, што је веома важно - рекла је Аврамовић. 

 

Извршни директор Железаре, Бојан Бојковић, рекао је да челичана наставља са несметаним и 

нормалним функционисањем. 

 

Бојковић је рекао да је крајни циљ налажење стратешког партнера, али да се спрема остварење 

плана самоодрживог пословања Железаре. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441910/Zelezara-Smederevo-ima-buducnost-pregovara-se-s-partnerom
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Он је подсетио да је новац који Железара троши за пословање да се он враћа у буџет државе 

односно да услед тога нема одлива новца, а да је важно да радници имају посао и да град може 

да живи и функционише. 

 

Бојковић је похвалио подршку локалне самоуправе и Владе Србије наводећи да то показује да 

Железара има будућност. 

 

Према његовим речима, са предузетим мерама државе "обезбеђен је производни циклус до 

краја године". 

  

Он је објаснио да је пре десетак дана обезбедјен програм односно са владом договорена 

финансијска подршка како би се обезбедило нормално функционисање фабрике. 

  

- Мере које су донете обезбедиле су средства да до краја године имамо несметан рад, односно 

све је обезбедјено од набавке сировина до наплате - рекао је Бојковић. 

  

Он је казао да ће у наредне три до четири недеље бити донет план како да се обезбеди да 

Железара има дугорочну будућност. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441874/Avramovic-Radnicima-Zelvoza-drugi-minimalac-narednih-dana 

Аврамовић: Радницима Желвоза други 
минималац наредних дана 

Танјуг  

Радницима Желвоза биће за који дан уплаћен други минималац , о чему ће сутра бити речи са 

вршиоцем дужности министра привреде Игором Мировићем, али и о потенцијалном 

стратешком партнеру те смедеревске фабрике за ремонт шинских возила, изјавила је 

градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић. 

Радници смедеревског Желвоза блокирали су јутрос раскрсницу на путном прелазу "Липе", у 

знак протеста што им 10. фебруара нису уплаћене обе минималне плате, како је договорено пре 

десет дана на састанку Мировића и представника синдиката радника Желвоза. Најавили су да 

ће саобраћај блокирати све док не добију потврду да ће им бити испуњени захтеви. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441874/Avramovic-Radnicima-Zelvoza-drugi-minimalac-narednih-dana
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- Мислим да ће се брзо решити проблем и да ће се радници повући са улица и прекнути 

протесте - рекла је Аврамовић, додајући да је италијанска компанија Цхималаја 

заинтересована за куповну наранџасте хале у оквиру фабрике Желвоз. 

 

Градоначелница Смедерава је новинарима казала да Влада Србије на челу са првим 

потпредседником владе Александром Вучићем и министром Мировићем брине о радницима 

Желвоза. 

  

- Влада Србије не брине само о платама за раднике, већ поред њихових проблема односно 

неоверених здравствених књижица, отпремнина, повезивања стажа, за град и државу веома је 

важно и доводјење инвеститора и упошљавање 450 радника - навела је Аврамовић. 

 

Око 400 радника Желвоза 15. јануара је провалило у градску скупштину тражећи повезивање 

радног стажа, оверу здравствених књижица, покретање социјалног програма и исплату 

заосталих зарада од маја прошле године. 

 

Радници Желвоза су штрајковали и у марту 2012. и у фебруару 2011. када је већински власник 

предузећа био румунски конзорцијум "Грампет и Ремар", који је у фабрику ушао 2008. године. 

Крајем марта 2011. конзорцијум је изашао из Желвоза, након штрајка радника због 

приватизације. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441794/Rokovi-placanja-i-dalje-predugi 

Рокови плаћања и даље предуги 

ФоНет, Дневник  

- Да би прекинула ланац неплаћања који дави привреду, држава је пре скоро годину дана 

донела Закон о ограничавању рокова плаћања, али су, уместо прописаних 45 дана за јавни 

сектор и 60 за приватни, просечни рокови и даље 126 дана, пише лист Дневник. 

То је незнатно умањење у односу на 2012. годину, када је просечан рок био 131 дан. 

  

Просечни рокови наплате дуговања предузећа добављачима и даље су дужи од четири месеца, 

то се слабо контролише, фирме плаћају како могу и хоће, најгоре је и даље у грађевинској 

индустрији, али дугују и приватници и држава, преноси лист наводе анализа Уније 

послодаваца. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/441794/Rokovi-placanja-i-dalje-predugi
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Србија, уз Босну и Херцеговину, спада у европске рекордере по дужини наплате у унутрашњем 

промету, привредника у Србији између себе и на релацији приватни сектор  јавни сектор, 

указао је директор Уније послодавца Драгољуб Рајић. 

  

Наплата за обављене радове у грађевинској индустрији је у просеку трајала 192 дана, а на 

плаћање за куповину грађевинског материјала се у просеку чекало 164 дана. 

  

Рајић је подсетио и да је пад промета у трговини за био 5,5 одсто у односу на 2012. годину, па је 

зато све теже наплатити потраживања у појединим привредним гранама. 

  

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић упозорио је да се не 

поштују никакви рокови и, што је најгоре, то нико не контролише. 

  

Према оцени Кнежевића закон о огранучавању рокова плаћања је донет "кад му време није", а 

уз то, такви закони у свету почивају на три основа, а Србија нема ниједан. 

  

- Предуслови су ликвидна привреда која може да плаћа обавезе, систем који може да 

санкционише и банкарске гаранције или менице - објаснио је он. 

  

У Министарству финансија су, с друге стране, рекли да се Закон о роковима измирења обавеза 

у новчаним трансакцијама генерално поштује, а да се на оне који не поштују рокове примењује 

закон. 

  

Министарство финансија није водило евиденцију о кашњењима пре доношења Закона јер није 

постојала правна основа за то, објаснили су у Министарству 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=12&nav_id=811175 

Оружари: Зар нама солидарни порез? 
ИЗВОР: ДАНАС 

Крагујевац -- Синдикати неколико предузећа наменске индустрије оштро 

критикују одлуку Владе Србије да запослени у њима плаћају солидарни порез на 

плате веће од 60.000 РСД. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=12&nav_id=811175
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 У оружарским синдикалним организацијама кажу да шест фабрика домаће одбрамбене 

индустрије запошљавају укупно око 6.000 радника, који би, заједно са својим породицама, 

требало да плаћају цену дводеценијског партијског запошљавања у јавном сектору, у којем 

тренутно ради близу 800.000 људи. 

За разлику од нарастајуће армије запослених у јавном сектору, из војних фабрика је у 

последњих десетак година, по разно - разним основама, отпуштено на хиљаде радника.  

 

"Сврставање предузећа наменске индустрије у категорију предузећа чији радници плаћају 

солидарни порез доказ је да власт нема осећај за специфичности предузећа одбрамбене 

индустрије Србије (ОИС)", истичу синдикалци уз напомену да извоз из те гране у значајној 

мери смањује спољнотрговински дефицит земље.  

 

Како наводе, та предузећа су прошле године извезла наоружање, муницију и опрему за више 

150 милиона долара, од чега су само Први партизан, Застава оружје и Прва искра, пласманом 

наоружања и муниције, као и трансфером технологија оствариле девизни приход већи од 100 

милиона долара. Отуда би било логично очекивати да такве резултате прате подстицаји, а не 

санкционисање од стране државе, која домаћим произвођачима не пружа неопходну подршку 

и финансијску помоћ при реализацији скупих развојних пројеката, чуде се синдикалци.  

 

Увођење солидарног пореза запосленима у фабрикама одбрамбене индустрије сведочи, 

сматрају синдикалци, и о томе да су представници власти, који себе представљају као борце за 

социјалну правду и интересе „обичних људи“, изгубили свако интересовање и разумевање за 

животне недаће радника, који више не могу да прихвате и носе терет економске и социјалне 

кризе, тим пре што се настављају урушавање српске привреде и отпуштања радника.  

 

Српски оружари упозоравају да овакав однос државе према предузећима наменске производње 

све озбиљније угрожава пословање њихових фабрика и почиње да доводи у питање и опстанак 

домаће одбрамбене индустрије. Зато и питају да ли су производња оружја и опреме и даље 

потребни овој земљи. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krece-se-od-cilja 

Креће се од циља 
 

– Радна група за измене Закона о раду одржаће у четвртак, 13. фебруара, нови 
састанак, на којем ће, како се очекује, бити достављен списак свих чланова који ће 
бити део групе, коју је одредила Влада Србије – изјавио је Танјугу потпредседник 
Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић. 

Он је рекао да је на првом састанку нове Радне групе 3. фебруара договорено да се њени 
чланови убудуће састају једном недељно да би се детаљно размотрило које одредбе важећег 
закона је потребно мењати. 

– Тај састанак је био „више оперативан” и није било речи о конкретним изменама – навео је 
Михајловић. 

Он је додао да представници синдиката очекују од представника Министарства рада да изнесу 
став шта је циљ и који су конкретни разлози мењања закона да би се утврдило које одредбе 
треба променити. 

– Очекујемо и да нам се формално достави списак чланова које је Влада одредила да буду у 
Радној групи – рекао је Михајловић, додајући да је план да се чланови Радне групе убудуће 
састају сваког четвртка. 

Радна група, коју би требало да чине представници Владе, синдиката и послодаваца, требало 
би да одлучи да ли ће се ићи на измене Закона о раду или ће бити донет нови закон. Циљ је да 
се до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/mihajlovic-petrohemija-nece-stati_461048.html 

Михајловић: Петрохемија неће стати 

ПИРОТ -  

Петрохемија неће стати због најаве Србијагаса да ће због дугова обуставити 

испоруку гаса том панчевачком предузећу, изјавила је данас министарка 

енергетике Зорана Михајловић. 

"Петрохемија неће стати, али ми сасвим сигурно у наредних неколико месеци морамо 

решавати проблеме који у том предузећу постоје деценијама", рекла је Михајловић 

новинарима, током обиласка хидроелектране Пирот. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krece-se-od-cilja
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/mihajlovic-petrohemija-nece-stati_461048.html
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Министарство енергетике је већ одреаговало и послало писма Петрохемији и Србијагасу, да 

морају да седну за сто и разговарају о дуговима за гас. 

Синдикат Петрохемије пре неколико дана је најавио да постоји опасност да се заустави 

производња у том предузећу због најаве да ће му због дугова за гас бити обустављена испорука 

гаса и због тога затражио да су решавања тог проблема укључе и надлежна министарства и 

државне институције. 

"Не може се решавати питање Петрохемије, тако што ће се заустављати доток гаса, јер је 

питање Петрохемије много комплексније", истакла је Михајловић. 

Она је рекла да је јуче именован нови в.д. директор Петрохемије који ће већ данас разговарати 

са синдикатом, а сутра ће, како је најавила, она и министар финансија Лазар Крстић 

разговарати са новим пословодством и синдикатом Петрохемије. 

"Покушавамо да нађемо заједнички прихватљиво решење, јер Петрохемија може да ради само 

уз развојни инвестициони програм, рекла је Михајловић. 

Она је додала, да је циљ да се питање тог предузећа у реструктурирању реши заједно са 

питањем Србијагаса, стратешким партнером и у оквиру евентуалне заинтересованости НИС-а 

за то предузеће. 

ЈУГОМЕДИА 

http://jugmedia.info/2014/02/12/radnici-jumka-mogu-kod-lekara-bez-

knjizica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=radnici-jumka-mogu-kod-lekara-be 

Радници Јумка могу код лекара и без 
књижица 
 

ВРАЊЕ – Руководства града, Здравственог центра и Филијале Фонда здравственог осигурања 

састали су се са представницима синдиката  Јумка у циљу решавања пружања здравствене 

заштите док траје штрајк запослених у овом колективу.Јумковим радницима , како се чуло на 

састанку, књижице нису оверене од 1.јуна прошле године, и потребно је да се уплати 50 

милиона динара како би добили маркице за три месеца. С обзиром да овај проблем треба да 

реши држава која је већински власник Јумка, а док се то не догоди, договорено је да се 

потпише Правилник о начину пружања здравствене заштите радницима Јумка за време 

трајања штрајка. Изражена је спремност свих да нико од радника не буде враћен, било да је реч 

и примарној или секундарној здравственој заштити, а да локална самоуправа покрије 

материјалне трошкове.Такође, биће обављен разговор са менаџментом Апотекарске установе, 

чији је оснивач град, да радници могу добијати и лекове. 
 

 

http://jugmedia.info/2014/02/12/radnici-jumka-mogu-kod-lekara-bez-knjizica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=radnici-jumka-mogu-kod-lekara-be
http://jugmedia.info/2014/02/12/radnici-jumka-mogu-kod-lekara-bez-knjizica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=radnici-jumka-mogu-kod-lekara-be

