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Сезонци уместо старих радника 
З. Рајић  

Нови технолошки вишкови у врбашком „Карнексу“, синдикати траже помоћ од општине. 

Од 2011. године на биро рада доспело више од 800 запослених 

ПОСЛОВОДСТВО Индустрије меса „Карнекс“ у Врбасу, у већинском власништву „МК групе“ 
Миодрага Костића, најавило је да ће отпустити 72 радника као технолошки вишак. Истичући да 
таквој одлуци није претходио дијалог с представницима запослених, синдикални руководиоци 
су од генералног директора „Карнекса“ Јарослава Ступавског затражили да повуче Предлог 
програма решавања вишка запослених. Синдикалци су се за помоћ обратили локалној 
самоуправи, наводећи да би наговештено отпуштање радника „Карнекса“ још више погоршало 
социјалну карту у општини, у којој се последњих година, првенствено проглашавањем 
запослених за технолошке вишкове, драматично повећао број незапослених.  
- Од 72 радника са којима компанија намерава да раскине уговор о раду, само су два пристала 
да добровољно напусте посао. Остали су се нашли на списку за отпуштање без своје 
сагласности. То је недопустиво, јер док се, с једне стране, даје отказ сталним радницима, 
истовремено су ангажовани сезонци на повременим и привременим пословима, чији се број 
креће од сто па до више од двеста. Сезонци одузимају посао сталним радницима, од којих су 
знатно мање плаћени, јер добијају минималце, а немају право на путне трошкове - каже 
председник синдиката „Независност“ у „Карнексу“ Милојица Живковић. 
ГОТОВА СТВАРУПРАВА предузећа није желела да за новине коментарише овај случај. 
Председник општине Врбас др Братислав Кажић каже да је интерес локалне самоуправе да се 
задрже радна места, посебно у привреди, али да је немогуће да се утиче на пословну 
политику приватне фирме. - Пружамо подршку радницима, али смо од директора „Карнекса“ 
добили одговор да је отпуштање готова ствар - каже др Кажић. 

Откако је „МК група“ 2011. године преузела већинско власништво „Карнекса“ од енглеског 
Инвестиционог фонда „Ашмор“, број запослених, а било их је 1.856, смањио се за више од 
800. Планираним најновим отпуштањем, из врбашке индустрије меса би на бироу рада 
завршило укупно око 900 радника. 
- Смањена потреба за радном снагом тумачи се падом производње, али је повећана 
продуктивност рада, са више производа по раднику. Уз то, „Карнекс“ у последње три године 
остварује добит и уредно сервисира све обавезе, па ни с те стране нема разлога за отпуштање 
радника - каже Живковић. 
Председник Општинског већа Самосталног синдиката у Врбасу Горан Рогановић позвао је 
креаторе новог Закона о раду да се на случају отпуштања радника у „Карнексу“ увере у 
злоупотребе послодаваца. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/472885/Pirotski-tekstilci-traze-hitan-prijem-kod-Vucica 

Пиротски текстилци траже хитан пријем код 
Вучића 

Тањуг  

Пирот - Након потпуне обуставе производње у компанији "АХА Мура Први мај" и протеста 

радника испред општине Пирот, представници општине Пирот затражили су хитан састанак код 

премијера Александра Вучића како би се, кроз сарадњу представника радника-синдиката 

фабрике, општине и државе, нашло оптимално решење за фабрику која запошљава 1.300 

радника. 

Како је данас саопштила општина Пирот, због изузетно тешке и сложене ситуације у "АХА Мура 

Први мај", а посебно након уведеног стечаја словеначком предузећу "АХА Мура" из Мурске 

Соботе, која је формални власник пиротске фабрике, упућена је молба премијеру Вучићу за 

хитан састанак на коме би се изложили сви проблеми и покушало да се изнадје решење, а све 

у циљу очувања ових радних места. 

  

"Посебно наглашавамо да су радници, који су оправдано забринути за своје судбине, већ 

неколико пута на кратко, спонтано обустављали рад и да се бојим да може доћи до дужег 

прекида у производњи што би имало несагледиве последице по саме запослене и фабрику у 

којој раде", наводи се у саопштењу општине Пирот. 

 

"Као што нисмо могли да предвидимо судбину "Првог маја", када га је купио Ницовић, тако 

нисмо могли да предвидимо судбину фабрике ни након што ју је купила Мура. И у првом и 

другом случају процес приватизације су водиле надлежне државне институције. Сви смо се у 

Пироту надали добром и када је "Први мај" први пут приватизован, када је 2010. раскинута 

прва приватизација, када је уведено реструктурирање и када је 2012. фабрика продата 

Словенцима. Надамо се да ће држава наћи начина да помогне решавању ове веома тешке 

ситуације", каже се у саопштењу. 

 

Око 700 радника, од укупно 1.300 запослених, јуче је спонтано обуставило производњу и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/472885/Pirotski-tekstilci-traze-hitan-prijem-kod-Vucica
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упутило се испред зграде општине Пирот где је протестовало. Радницима се дугује две 

трећине априлске зараде, нису им уплаћивани доприноси за 2014. годину, а након уводјења 

стечаја у матичној фирми у Словенији, радници су забринути за будућност фабрике у Пироту. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/VucicJedna-nemacka-kompanija-najavila-3_000-radnih-mesta.sr.html 

Вучић:Једна немачка компанија најавила 3.000 
радних места 

БЕРЛИН– Председник Владе Србије Александар Вучић рекао је данас, након разговора са немачким 

привредницима у Берлину, да је једна велика компанија најавила отварање више од 3.000 нових 

радних места у Србији до 2016.године. 

„Они већ раде у Србији и за то им је потребна подршка Владе Србије. То је за нас велика 
ствар”, нагласио је Вучић у изјави новинарима, по завршетку састанка са представницима 
немачких компанија у организацији Одбора немачке привреде за исток. 

Вучић је указао да ће се са неким људима, који су данас учествовали на састанку, срести већ у 
понедељак у Београду. 

Он је казао да су привредници указали на проблеме са којима су се суочавали раније и данас, 
додајући да су неки проблеми већ решени, а да ће неки бити решени у данима и недељама 
пред нама. 

„Имамо нешто озбиљније проблеме у фармацеутској индустрији и ту нам предстоје тешки 
разговори са представницима неких од наших институција”, констатовао је Вучић. 

Он је казао да су саговорници имали прилику да виде једну велику добру вољу са српске 
стране и једно најконкретније, а не уопштено, решавање проблема, што их је изненадило и 
што им се допало. 

Такође је казао да је, на састанку којем су присуствовали представници најмоћнијих немачких 
компаније, дат предлог да се нешто слично организује у Баварској, Минхену и Баден-
Виртенбергу, Штутгарту, због њихових веома снажних асоцијација произвођача. 

„Ако нам овај састанак да само овај резултат за неколико хиљада запослених то је велики 
успех и веома сам срећан због тога. Драго ми је што су ти људи углавном говорили позитивно 
о Србији, а тамо где смо имали проблеме као што је био случај са Континенталом, то смо 
највећим делом решили, а остатак ће бити решен у наредних неколико недеља”, рекао је 
Вучић. 

Очекујемо њихово повећање инвестиција у наредном периоду, додао је он. 

„Видео сам велику заинтересованост, а и политички сигнали после сусрета са канцеларком 
Ангелом Меркел су такви”, објаснио је Вучић. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/VucicJedna-nemacka-kompanija-najavila-3_000-radnih-mesta.sr.html
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Он је подсетио да је Меркелова јуче помињала неке од немачких компанија које желе да 
инвестирају у Сбрији, а које су се данас појавиле, између осталих, Ербус. 

„Мислим да смо имали веома плодотворан и успешан састанак”, констатовао је Вучић. 

Он је рекао да је поносан на то како је Србија примљена у Берлину и да је веома захвалан 
Меркеловој на томе какву пажњу је показала према нашој земљи, какав је однос имала и 
према проблемима са којима се суочавамо. 

Исто тако зразио је захвалност шефу немачке дипломатије Франку Валтеру Штајмајеру што, 
како је казао, добро разуме специфичности српске позиције у савременом свету, као и Одбору 
немачке привреде за исток и привредницима који показују жељу за улагањем и инвестирањем 
у Србију. 

„Од Немачке можемо само да добијемо. Немамо шта да изгубимо и желим да Србија буде што 
ближа Немачкој и што боља и привлачнија дестинација за ту земљу”, нагласио је премијер. 

Надам се да ћемо паметном полтиком, озбиљним радом и трудом успети да привучемо још 
више немачке пажње, подршке. Надам се да ће и наши људи у Србији добро разумети, додао 
је он. 

Директор Одбора немачке привреде за исток Рајнер Линднер казао је да је информисао 
премијера да су немачки привредници прикупили 1,1 милион евра помоћи за жртве поплава. 

Такође је информисао Вучића да ће, као је навео, немачки бизнис повећати активности у 
Србији, како у смислу инвестиција, тако и радних места. 

Он је указао да је разговарано и о медицинској помоћи Србији и жртвама поплава, рекавши да 
би и око тога могла да се ангажује немачке привреда. 

Линднер је најавио да ће у септембру или октобру у Србији бити одржан наставак састанка са 
немачким привредницима. 

„Доћићемо и довести више пројеката и надам се инвестиција. Имаћемо у септембру и 
регионални бизнис форум у Црној Гори, где ће бити позване све земље западног Балкана”, 
рекао је он додајући да су битне и прекограничне инвестиције. 

Премијер је казао да ће Србија бити домаћин најављеног скупа за немачке бизнисмене где ће 
сви чланови владе морати бити присутни и морати покажу гостопримство за инвестиције, јер 
немамо важнији посао од тога. 

Такође је указао да је са канцеларком Меркел разговарао о томе да желимо ближе односе у 
региону, да се уклоне гранична чекања од два или три дана за камионе. 

„Желимо да пронађемо још боља решења за функционисање тржишне економије, без 
заустављања и Србија ће понудити конкретно предлоге. То је наишло на одличан пријем код 
Меркелове. То ће знацицти још снажније и јаче регионално приближавање не само у 
политицкцом, већ и економском смислу. Србија је за то отворена и спремна да предложи нове 
идеје по том питању”, најавио је он. 

Вучић је састанком са привреднима завршио посету Немачкој. 

Танјуг 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Virtuelni-razvoj-umesto-industrije.sr.html 

Виртуелни развој уместо индустрије 

Пре четврт века готово половину БДП-а нам је „зарађивала” индустријска производња, а данас 

тек 15 до 16 процената 

Више од годину дана је прошло од када је на „српском Давосу” на Копаонику спектакуларно најављен 

почетак реиндустријализације у Србији. Осим што се о томе неко време нашироко писало и причало, 

опипљивих резултата нема. Ситуација је заправо још лошија него пре годину дана, јер статистика 

показује да број индустријских радника у нашој земљи наставља да се смањује. Више од 1,1 милион 

радника је у Србији радило у индустрији пре 1990. године, а данас је то 275.000 радника, што одговара 

стању у којем је наша економија била 1955. године, оцењује Љубодраг Савић, професор Економског 

факултета у Београду. 

Још су алармантнији подаци Републичког завода за развој који показују број радника у осам 
некада најразвијенијих индустријских центара у Србији. У њима је 1989. године радило 
426.324 индустријских радника, а 2011. године свега 46.109 радника. Готово десет пута мање! 

Рекло би се да није далеко од истине став бившег гувернера Народне банке Србије Дејана 
Шошкића, који је пре две године у ауторском тексту за „Политику” написао да многи овдашњи 
привредници који су стасали на корупцији једноставно не умеју да произведу ништа и да 
многе од њих производне делатности у протеклом периоду и нису много занимале. 

– Нису у стању да произведу ни нов телевизор, ни трактор, ни машину за веш, ни фен за 
косу... Ништа! Често је њихов највећи привредни домет да у иностранству купе за један, а 
домаћем потрошачу продају за два или три – написао је Шошкић. 

Па како смо доспели ту где јесмо и шта је решење? Рекло би се да је реч о питању од милион 
долара, јер је смањење учешћа индустрије, а раст услуга у бруто друштвеном производу 
светски тренд. Ипак, то није баш у потпуности тачно јер Србија има многе специфичности. 
Према речима професора Савића, чија је специјалност управо економика индустрије, процес 
деиндустријализације у западним земљама последица је високоразвијених технолошких 
процеса, који су повећали продуктивност и омогућили јефтинију производњу. На тај начин се 
производи већа количина робе, али по нижој цени, што илуструје ценама мобилних телефона 
данас и пре двадесетак година. Самим тим, развио се и читав низ пратећих услуга. 

– Код нас је другачије. На нашу деиндустријализацију утицали су најпре распад велике државе 
и губитак тржишта. Затим санкције, хиперинфлација и бомбардовање. Потом је уследила и 
лоша приватизације и процес транзиције који се заснивао на моделу развоја услуга и огромном 
увозу – објашњава професор Савић. 

Епилог – пре распада Југославије је 44,5 одсто БДП-а (свега што се произведе у земљи за 
годину дана) чинила индустријска производња, а данас између 15 и 16 процената. 

Стога професор Савић све што нам се дешавало између 2000. и 2008. године назива 
„виртуелним моделом развоја”. После великог увећања јавног дуга државе које траје од 2008. 
године до данас доћи ће отрежњење, сматра. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Virtuelni-razvoj-umesto-industrije.sr.html
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– Пошто ћемо морати да се помиримо са тим да живимо од онога што сами стварамо, једини 
излаз је у развоју домаће индустрије и пољопривреде. Знам да је то лакше рећи него урадити 
и да делује као немогућа мисија, али није тако. Алтернативе нема, само је потребна нова 
екипа људи која ће моћи да обави тај посао. Видите Словачку, нису имали ништа када су се 
одвојили од Чешке, а данас имају чак три нове фабрике аутомобила – закључује професор 
Савић. 

 

Горан Николић, економиста Института за европске студије, сматра да би отварање 50.000 
нових радних места у реалном сектору великим делом решило и проблем незапослености и 
проблем осипања индустријске производње. 

– Ту мислим на нова радна места пре свега у аграру и индустрији, можда и грађевинарству. 
Јер, ефекат је такав да та радна места генеришу још четири пута више нових радних места у 
услужном сектору – сматра Николић. 

На питање – како то учинити, и он одговара да је то није нимало лак посао. 

– Али све земље које су се брзо развиле попут Јапана, Немачке, Тајвана или Кореје урадиле су 
то тако што су развијале индустрију, а не услуге. Наравно, политички режими су пре 50 година 
то сами радили, попут оног у Југославији. Довели су сељака на руб егзистенције како би 
направили фабричке хале. Данас је то немогуће и потребни су нам инвеститори. Без тога нема 
ничега – закључује Николић. 

Када дођемо до приче о инвеститорима, увек уследи и она позната констатација о томе колико 
је наша привреда оптерећена наметима и где смо на ранг-листи земаља по (не)атрактивности 
пословања... Зато је у овој причи о пропасти наше индустрије логичан закључак економског 
консултанта Владимира Круља, који сматра да је реиндустријализација дуг процес, сигурно не 
за само једну владу. 

– Оно што смо изгубили за две деценије, не можемо вратити преко ноћи, али морамо почети и 
истрајати на томе. И не можемо сами. Потребни су нам капитал и нове технологије. И зато нам 
треба Европска унија, али и сви други инвеститори које можемо наћи. Пут 
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реиндустријализације је дуг и тежак пут, који морамо проћи за бољи живот наше деце – 
написао је он недавно за наш лист. 

Стефан Деспотовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/domaca_preduzeca_ne_mogu_da_pariraju_stranim.4.html?news_id=283346 

У ФОКУСУ - Институт за тржишна истраживања анализирао конкурентности српских 

грађевинских фирми 

Домаћа предузећа не могу да парирају страним 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Домаћи грађевински извођачи на великим инфраструктурним пројектима постали су 

неконкурентни у односу на стране. Тржиште је ушло у процес дезинвестирања и постепеног 

одлива стручних кадрова. То је један од закључака анализе конкурентности домаћих 

грађевинских фирми коју је радио Саша Ђоговић, сарадник Института за тржишна 

истраживања. 

Грађевинска оператива Србије располаже застарелим техничко-технолошким капацитетима, 
стоји у анализи. Процењује се да су капитална добра која поседују домаћи грађевинари стара 
између 20 и 25 година. Постоје и појединачни случајеви са опремом старом три до шест 
година, но заступљенија је опрема са већом стопом амортизације, па чак и она која је већ 
амортизована. Посебно су у дефициту апарати за заваривање. Резултат овакве техничко-
технолошке оспособљености домаће грађевинске оперативе јесу одређени краткотрајни 
застоји у раду, обимније ангажовање радне снаге и ниска стопа остварења продуктивности 
рада. 

„У српском грађевинарству тренутно је 75.000 запослених, док је просечна нето зарада око 300 
евра. Због санкција током деведесетих година, занемаривања школовања занатских мајстора, 
застареле техничко-технолошке опремљености и финансијског изнуравања, готово је 
немогуће да се добије посао на иностраном тржишту“, наводи се у анализи. 

Када је реч о менаџерској оспособљености за управљање већим грађевинским подухватима, 
углавном су ту старији стручњаци, који имају искуства не само на домаћем него и на 
иностраном тржишту. У будућности, због слабије упослености грађевинске оперативе на већим 
инфраструктурним пројектима, те слабијег квалитета образовања, појавиће се празнине, 
односно дефицити за потребе извођења грађевинских радова српских компанија. 

На основу тога Ђоговић изводи закључак да појединачно, код сложенијих грађевинских 
подухвата, било које домаће предузеће не може парирати страним играчима. Аутор наводи да 
је једина опција конзорцијум више извођача на чијем челу би била нека развијенија 
грађевинска фирма. Најреалније је очекивати да наши извођачи (и то само као конзорцијум) 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/domaca_preduzeca_ne_mogu_da_pariraju_stranim.4.html?news_id=283346
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буду носиоци делова посла комплекснијих грађевинских пројеката попут Јужног тока, 
Коридора 11, железнице Београд - Панчево, железнице Београд - Бар, али никако у целини. 

Због застареле технологије и недостатка неопходног искуства српских градитеља као 
најлогичнија се намеће сарадња са водећим светским компанијама у реализацији крупних 
инфраструктурних пројеката. Таква сарадња ће, сигурно, имати позитиван ефекат на тржиште 
грађевинске индустрије јер ће донети ново знање, модерну опрему и технологију, закључује 
се у истраживању. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_dobre_efekte_ne_ocekujemo.4.html?news_id=283347 

НАША ПРИЧА - Послодавци о плану Владе да субвенцијама за нове раднике смањи 

незапосленост 

Мере добре, ефекте не очекујемо 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Смањење незапослености је економски приоритет Владе Србије, као што је много 
пута до сада поновио премијер Александар Вучић. Међутим, до сада је на путу решења овог 
проблема урађено мало. Први и за сада једини конкретан потез Владе је недавно доношење 
мера по којима ће послодавци који запосле десет радника, у наредне две године бити 
ослобођени плаћања доприноса за њих седам. Правило важи и за запошљавање мањег броја 
људи, али послодавци упозоравају да од ове мере не треба очекивати отварање нових радних 
места. 

- Сваку нову Владину меру треба гледати са оптимизмом, а ова јесте нова. Свакако да ће она 
представљати финансијско растерећење за оне послодавце којима су потребни нови радници. 
Међутим, они чије пословне активности не траже нове раднике, неће их запослити макар им 
држава покрила и цео трошак зарада - каже Небојша Атанацковић, председник Уније 
послодаваца Србије. На констатацију да то што ће привредни раст ове године бити око нула 
одсто, јасно показује колика је потреба послодаваца за новим радницима, Атанацковић кратко 
каже да „јесте тако“. 

По њему, једини ефекат ових мера може бити делимично смањење сиве економије, јер ће 
послодавци сада можда запослити неке од својих постојећих радника. 

- Послодавци и радници су до сада радом на црно заједнички поткрадали државу па се сада 
може догодити да одређени број тих радника буде пријављен. Али, они су и до сада имали 
посао, што значи да ће ова мера можда и довести до смањења незапослености у статистичким 
подацима, али не и суштински - додаје Атанацковић. 

Други проблем који ће по Атанацковићу послодавце одвратити од намере да легализују 
раднике који су до сада радили на црно јесте одлука државе да фирме не ослободи обавезе 
плаћања доприноса директно, већ тако што ће за све раднике морати да се плате пуне 
доприносе, а онда ће им држава вратити новац за седам од десет радника. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_dobre_efekte_ne_ocekujemo.4.html?news_id=283347
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- Из искуства знамо да рецимо ПДВ мора да се плати до 15. у месецу, а дешавало се да на 
повраћај ПДВ-а фирме чекају и по годину дана - подсећа Атанацковић. 

Још један проблем је у томе што, док Влада смишља подстицајне мере за привреду, локалне 
самоуправе често раде у супротном смеру. Тако су у многим градовима и локалним пореским 
управама одлучили да привреди отежају рад тако што су „износ пореза на имовину подигли за 
400 до 500 процената“, што највише штете чини предузетницима који одговарају целокупном 
својом имовином, односно који раде из својих кућа, што доводи до огромног износа пореза. 

- Друго питање је шареноликост приступа локалних самоуправа, јер се дешава да исти порез 
буде и за оне у центру града и за оне на периферији, а постоје и велике разлике између 
различитих локалних самоуправа. Последње у низу оптерећења је повећање паушалног пореза 
у неким локалним самоуправама, што привреда сигурно неће моћи да поднесе. Не може се 
више дешавати да лева рука не зна шта ради десна. Влада Србије мора да реагује - позива 
Атанацковић, констатујући да не може бити никаквог напретка у запошљавању докле год 
локалне самоуправе повећавају оптерећења привреде у исто време док Влада ради на 
растерећењу и докле год се не сузбије сива економија, која је због неплаћања царине и ПДВ-а 
неупоредиво конкурентнија од легалних произвођача и продаваца. 

„Попуст“ и до 75 одсто 

Владине мере за ново запошљавање ступиће на снагу 1. јула. По њима, послодавац који 
запосли од једног до девет радника биће ослобођен плаћања 65 одсто пореза и доприноса на 
његову зараду у наредне две године. Онај ко запосли од десет до 99 радника добиће 70 одсто 
„попуста“, док ће за запошљавање од 100 и више људи ослобођење бити 75 процената. Влада 
очекује да ће на овај начин запослити 20.000 људи. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=12&nav_id=859908 

Поплаве потапају БДП, а можда и пензије 

Због катастрофалних поплава, уместо планираног раста бруто домаћег производа, сада се 
очекује пад, што ће допринети и још већем минусу у државној каси, кажу у Фискалном 
савету и Народној банци Србије. 

Павле Петровић 

Председник Фискалног савета проф. др Павле Петровић каже да би због тога поново требало 
размотрити и смањивање пензија. 

С друге стране, поједини економисти сматрају да би то имало супротан ефекат, односно да би 
смањење пензија допринело даљем паду потрошње и додатном снижењу буџетских прихода. 

У Фискалном савету кажу да јавни дуг и минус у буyету расту те да је због тога потребно, осим 
плата, смањити и пензије, али и решити питање неефикасног пословања јавних предузећа. Уз 
све то, кажу, потребно је хитно донети ребаланс буџета. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=12&nav_id=859908
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– Дефицит у буyету је тренутно 8,7 одсто БДП-а, а јавни дуг ће до краја године прећи 70 одсто 
бруто домаћег производа. Ребалансом буyета у јулу неопходно је значајније смањити расходе, 
плате у јавном сектору, али и пензије – каже Петровић. 

Међутим, неки стручњаци сматрају да то није добро решење. 

– Не би био добро ићи на смањивање пензија имајући у виду њихов апсолутни ниво и ниво у 
односу на плате – наводи економиста с Београдске банкарске академије Хасан Ханић. 

По његовим речима, та мера би донела негативне последице због великог број пензионера и 
особа које они издржавају. 

У централној банци кажу да ће поплаве имати негативан ефекат на економску активност, 
посебно у енергетици и пољопривреди, због чега се у овој години може очекивати стагнација 
БДП-а. Из истих разлога, платнобилансна кретања ће бити неповољнија у односу на ранија 
очекивања, али ће учешће текућег дефицита у БДП-у и ове године бити ниже у односу на 
претходну, истиче се у саопштењу. 

Штете од поплава ће захтевати додатне напоре фискалне политике у наредном периоду. Ипак, 
Извршни одбор очекује да ће Влада остати одлучна у спровођењу фискалне консолидације, 
структурних реформи и мера за даље побољшање привредног амбијента. 

В. Чв. 
  

Ништа без јавних предузећа 
У Фискалном савету, међутим, наглашавају ће сва штедња грађана – запослених у јавном 
сектору и пензионера – остати узалудна, уколико држава не направи уштеде и на другим 
странама. Влада, кажу, мора да реши проблеме у јавним предузећима чији се губици 
покривају из буyета, као што су  Србијагас, „Железнице Србије“... 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zivkovic-protiv-hitnog-usvajanja-zakona-o-radu_494583.html 

Живковић против хитног усвајања Закона о раду 

БЕОГРАД  

Председник Нове странке Зоран Живковић изјавио је данас да се нови Закон о раду не 

сме усвојити по хитном поступку и да Влада не би требало да одговорност пребацује на 

синдикате и удружења послодаваца, чија су репрезентативност и кредибилност "под 

знаком питања". 

"Како је циљ закона да се поспеши запошљавање у реалном сектору, а међу преговарачима, 

међу послодавцима и синдикатима немамо никога из реалног сектора. Овде се сви баве само 

запосленима у јавном сектору, где имамо десетине хиљада вишка запослених", рекао је 

Живковић новинарима у Скупштини Србије.Живковић је истакао да би одлучивање "преко 

ноћи" о Закону о раду било катастрофално. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zivkovic-protiv-hitnog-usvajanja-zakona-o-radu_494583.html
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Председник Нове странке рекао је да је Закон о раду из 2001. године био добар, али је 

промењен 2005. године са циљем да се Влада допадне запосленима у јавном сектору и тада је 

почело масовно запошљавање у већ препуњеном јавном сектору. 

Живковић је навео да Закон о раду без пратећих закона неће донети ништа сам по себи. 

"Без побољшања укупне атмосфере у друштву нема ни инвеститора, а атмосфера у којој 

постоје цензура и застрашивање грађана није атмосфера у којој ће ико доћи да инвестира", 

сматра Живковић. 

Траже да Вучић помогне "Првом мају" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Пирот -- Након потпуне обуставе производње у компанији "АХА Мура Први мај", 

представници општине Пирот траже хитан састанак код премијера Александра Вучића. 

 Састанак с премијером би требало да кроз сарадњу представника радника-синдиката фабрике, 

општине и државе, нашло оптимално решење за фабрику која запошљава 1.300 радника. 

Како је саопштила општина Пирот, због изузетно тешке и сложене ситуације у "АХА Мура Први 

мај", а посебно након уведеног стечаја словеначком предузећу "АХА Мура" из Мурске Соботе, 

која је формални власник пиротске фабрике, упућена је молба премијеру Вучићу за хитан 

састанак на коме би се изложили сви проблеми и покушало да се изнађе решење, а све у циљу 

очувања ових радних места.  

 

"Посебно наглашавамо да су радници, који су оправдано забринути за своје судбине, већ 

неколико пута на кратко, спонтано обустављали рад и да се бојим да може доћи до дужег 

прекида у производњи што би имало несагледиве последице по саме запослене и фабрику у 

којој раде", наводи се у саопштењу општине Пирот.  

 

"Као што нисмо могли да предвидимо судбину "Првог маја", када га је купио Ницовић, тако 

нисмо могли да предвидимо судбину фабрике ни после куповине од стране Муре. И у првом и 

другом случају процес приватизације су водиле надлежне државне институције. Сви смо се у 

Пироту надали добром и када је "Први мај" први пут приватизован, када је 2010. године 

раскинута прва приватизација, када је уведено реструктурирање и када је 2012. године 

фабрика продата Словенцима. Надамо се да ће држава наћи начина да помогне решавању ове 

веома тешке ситуације", каже се у саопштењу.  

 

Око 700 радника, од укупно 1.300 запослених, јуче је спонтано обуставило производњу и 

упутило се испред зграде општине Пирот где је протестовало. Радницима се дугује две 
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трећине априлске зараде, нису им уплаћивани доприноси за 2014. годину, а након увођења 

стечаја у матичној фирми у Словенији, радници су забринути за будућност фабрике у Пироту. 
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