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Влада: Плаћени дугови домаћих путарских
предузећа
Танјуг
Влада Србије платила дугове путарских предузећа према банкама од 4,73
милијарде динара, насталих залогом потраживања за изведене радове на
коридорима
Влада Србије измирила је дугове путарских предузећа према банкама у укупном износу од 4,73
милијарде динара, саопштило је у суботу у Београду Министарство финансија и привреде.
Измирене су обавезе предузећа за изградњу путне инфраструктуре према банкама, насталих
залогом потраживања према Републици Србији, на основу извршених радова на изградњи
путне инфраструктуре на Коридору 10 и Коридору 11.
Исплаћени су дугови предузећа Путеви Ужице у износу од 3,1 милијарде динара, предузећа
ПЗП Београд , у износу од 782, 2 милиона динара, предузећа Боровица - Транспорт из Руме, у
износу од 338, 5 милиона динара и грађевинског предузећа Планум од 504, 6 милиона динара,
наводи се у саопштењу Министарства.
Дугови су измирени према Банци интези, Сосијете женерал банци Србија и Уникредит банци
Србија.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411602-Plate-bez-pravila

Плате без правила
С. Б.
У Србији се зараде утврђују флексибилније него у многим земљама региона.
Послодавци одговарају да је реч о великим распонима у зарадама
СРБИЈА се не може похвалити својом позицијом на светским лествицама када се оцењује
укупна ефикасност рада. Заузимамо 100. место у конкуренцији 144 државе и то је најлошији
ранг у региону. Када се, међутим, процењује само флексибилност у утврђивању зарада, онда
смо скоро рекордери у окружењу.
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Светски економски форум нас је по овом питању рангирао на 41. место. Више неизвесности у
томе колика ће им бити плата у окружењу имају још само радници у Македонији. Ова земља се
изборила за 28. позицију.
Послодавци, међутим, одговарају да то не значи да они својим радницима исплаћују плату како
им је воља, већ да је реч о великим распонима зарада.
- То никако не значи да су наши закони мање ригорозни него у другим земљама - објашњава
Драгољуб Рајић из Уније послодаваца. - Основна плата не може да буде испод минималца. У
Србији је, међутим, велики распон у висини плата. То је одлика земаља са генерално ниским
зарадама. Врхунски менаџери у банкарском сектору зарађују и по 8.000 евра, а хиљаде радника
- минималац. То значи да су највеће плате и по 20 и 30 пута веће од најмањих.
Али оних који зарађују далеко више од просека, у Србији нема превише. Статистика бележи да
зараду већу од 150.000 динара зарађује близу 37.000 запослених. Насупрот томе, готово
150.000 радника не прима плату или месечно преброји највише 25.000 динара.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411603-Tender-za-zelezaru-dogodine

Тендер за железару догодине
Т. СпалевиЋ
Јавни позив за избор стратешког партнера за смедеревску железару биће
највероватниј продужен и други пут. Руски партнер „Урал вагон завод“ шири
понуду
ТЕНДЕР за избор стратешког партнера за „Железару Смедерево“ биће највероватније и други
пут продужен - сазнају „Новости“. За колико тачно, биће познато 26. децембра, када истиче рок
за подношење пријава. Србија је, међутим, готово је извесно, већ пронашла партнера, а то је
руски „Урал вагон завод“, са којим се најдаље отишло у преговорима, што не значи да Влада
Србије није спремна на разговоре и са другим евентуално заинтересованим компанијама.
- Имам информацију да су се разговори са „Уралом“ проширили на неколико интересантних
тема, што подразумева продужење тендера - открива, за „Новости“, професор Милан Бачевић,
министар рударства и просторног планирања. - Боље је продужити рок можда месец, два, али
да дођемо до квалитетнијег решења и за Србију и за руску компанију. Преговори треба да
резултирају запослењем неколико хиљада наших радника и сигуран сам да ће то тако и бити.
Преговарамо о проширењу производног асортимана у смедеревској железари и ми желимо да
се преко „Урала“ створе услови да покренемо и нешто друго што није само тема производње
која се тиче „Фијата“, већ и вагоноградњу, где имамо потенцијал од 6.000 до 7.000 радника,
који вапе за послом.
Министар каже да са великим оптимизмом очекује да се разговори успешно и квалитетно
заврше, а, по његовој процени, реално то би могло да се деси у фебруару. Бачевић истиче да је
продужетак рока трошак за буџет, али да је боље имати производњу од неколико милиона тона
него неколико стотина хиљада тона.
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Промена услова пензионисања од 1. јануара
2013. године
БЕОГРАД – Старосна граница за одлазак у пензију од првог јануара наредне године биће
померена за четири месеца, а према још важећим правилима, сви који испуњавају услове могу
да поднесу захтев за пензионисање до 30. децембра 2012. године.
„Ово пооштрење услова се односи само на стицање права, а не и на обрачун пензија. Обрачун се
не мења, па ће онај ко оде у пензију 2013. године имати иста права и висину пензије, као и онај
ко је захтев поднео до краја ове године”, казао је агенцији Бета помоћник директора Сектора за
остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања Бранислав Рашић.
Он је додао да сви који испуњавају услове за одлазак у пензију а желе што пре да се
пензионишу, морају поднети захтеве на шалтерима филијала Фонда ПИО најкасније до 30.
децембра.
Рашић је прецизирао да се од 2013. године мушкарцима подиже старосни услов, а женама и
године стажа потребне за пензионисање за по четири месеца. У овој години мушкарци са 40
година стажа су могли да се пензионишу најраније са 53 године и осам месеци живота, а у 2013.
години ће се ова старосна граница подићи за четири месеца.
Од наредне године жене ће у пензију моћи најраније са 53 године и четири месеца живота и са
34 године и четири месеца стажа.
Рашић је напоменуо да ће бити промењени и услови за породичну пензију тако што се старосна
граница увећава за шест месеци - удовица ће морати да има најмање 51, а удовац 56 година.
Прописи се мењају и за радника са бенефицираним радним стажом, тако да ће, како је рекао
Рашић, осигураници којима се стаж рачуна са увећаним трајањем, моћи да поднесу захтев са
навршене 54 године.
Полицијски службеници који раде на сложеним оперативним пословима, запослени у БИА,
ВОА, ВБА и Управи за извршење кривичних санкција у 2013. години ће моћи да се пензионишу
са 53,6 година живота и 21 годином стажа, уз услов да су на радним местима са бенефицираним
радним стажом провели 11 година.
Рашић је напоменуо да ће остали полицијски службеници, који имају бенефициран радни
стаж, у наредној години моћи да се пензионишу са 56 година док по садашњим прописима то
могу да учине са 55,8 година.
„Основни услов за одлазак у старосну пензију се не мења, а то је за мушкарца 65 година живота
и 15 година стажа, а за жену 60 година живота и 15 година стажа”, нагласио је он.
Законом је предвиђено да се услови за одлазак у пензију постепено пооштравају до 2023.
године, како у погледу година живота, тако и у погледу година стажа.
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„Тада ће бити потребно да мушкарац има 40 година стажа и најмање 58 година живота, а жена
38 година стажа и 58 година живота”, указао је Рашић.
У протеклој години није било већег прилива захтева, тако да је до 30. новембра примљено
144.494 за старосну пензију, 52.730 за инвалидску и 52.599 захтева за породичну пензију. У
односу на прошлу годину, није дошло до повећања броја захтева за пензионисање већ тај број
стагнира.
Укупан број корисника пензија у Србији износи 1.690.000, што представља повећање од 51.355
пензионера. Висина просечне пензије у Србији износи 22.917 динара.
Бета
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Analiticari-oprezni-oko-rasta-plata-i-zaposlenosti-u-2013.sr.html

Аналитичари опрезни око раста плата и
запослености у 2013.
Према подацима Републичког завода за статистику из октобра просечна зарада у Србији је
износила 42.122 динара, док је према Министарству спољне и унутрашње трговине, просечна
потрошачка корпа вредела 58.006,96 динара.
БЕОГРАД –У 2013. не треба очекивати раст зарада и запослености или ће то бити минимално,
иако су реалне прогнозе да ће већа производња у аутомобилској, пољопривредној и нафтној
индустрији погурати бруто домаћи производ (БДП) до два одсто, оценили су аналитичари за
Танјуг.
Економиста Драгован Милићевић очекује да ће и у 2013. бити настављен пад стандарда
становништва и њихове куповне моћи, али је немогуће проценити колико ће још људи остати
без посла.
То ће значити да ће држава финансирати одређене програме социјалне помоћи, накнаде за
незапослене, што ће додатно оптеретити буџет, мишљења је Милићевић.
Такво оптерећење буџета ће се, по Милићевићу, одразити како на грађане тако и на привреду.
На другој страни поставља се питање, колико ће послодавци бити у прилици да подигну цену
рада, а вероватно неће, с обзиром на тренутни ниво незапослености, који свакодневно расте,
рекао је Милићевић.
Овај економиста је навео да у Србији око 60 одсто привредних субјеката исплаћује зараде
запосленима чији је просек између 60 и 70 одсто републичког просека.
Према подацима Републичког завода за статистику из октобра просечна зарада у Србији је
износила 42.122 динара, док је према Министарству спољне и унутрашње трговине, просечна
потрошачка корпа вредела 58.006,96 динара.
Милићевић је указао да велики број компанија исплаћује минималну зараду, између 20.000 и
22.000 динара месечно, па чак и мање, оцењујући да уколико се та сума зарада рачуна у оквиру
модела привредног раста заснованог на расту потрошње и увоза, „онда то нема везе са
економијом и не даје никакве резултате.„
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„Ми смо дошли до тога, да се 60 одсто пензија финансира из буџета, иако то по закону не би
смело да буде”, приметио је Милићевић и навео да уколико би се за исплату пензија искључиво
користио пензиони фонд, просечна пензија у Србији би била мања од 90 евра.
Милићевић је, коментаришући процену гувернера Народне банке Србије (НБС) Јоргованке
Табаковић да ће инфлација, која је тренутно око 13 одсто, у другој половини 2013. значајно
бити смањена и враћена у границе циља, изразио сумњу да ће се то десити
То би значило да ће у тада десити дефлација или ћемо имати нулту инфлаторну стопу,
мишљења је Милићевић.
Економиста Горан Николић сматра да у 2013. не треба очекивати раст зарада, упркос
сагласности владе и низа економских експерата око процене да ће привреда забележити раст
од два одсто, захваљујући већој извозној активности аутомобилске, пољопривредне, нафтне
индустрије, па чак и оживљавању производње у Железари Смедерево.
Николић сматра и да не треба очекивати повећање броја нових радних места због тренда који
је у у Србији присутан од 2.000-те године до данас, да је због раста продуктивности и увођења
нових технологија у прерађивачкој индустрији, два пута мање запослених.
Број запослених у Србији у септембру 2012. смањен за 0,2 дсто у односу на исти месец прошле
године, просечне зараде су веће за два одсто, док ће раст цена на мало бити близу 13 одсто, а
очекује се пад БДП до 2,5 одсто до краја 2012, навео је Николић.
Економиста Мирослав Здравковић рекао је Танјугу да је просечна плата у Србији повећана са
68 евра у децембру 2.000 на 367 евра у октобру 2012, а број запослених за протеклих 12 година
смањен за 363.000 лица.
Истовремено, ниво производње је сада нижи него 2.000-те, док је раст плата последица раста
спољног дуга са тадашњих 11,7 на данашњих 25,5 милијарди евра.
Да је данас исти број запослених у прерађивачкој индустрији просечна плата би била нижа, око
320 евра, али би био мањи број незапослених лица, већи број запослених и већа просечна
зарада, оценио је Здравковић.
Према подацима Међународног монетарног фонда (ММФ), у Србији је БДП по становнику
повећан са 1.152 долара у 2.000. на 4.917 долара у 2012, што је више него четири пута, тако да се
намеће питање да ли грађани у просеку живе четири пута боље.
Здравковић је указао да у раст плата у Србији, за протеклих 12 година, треба урачунати и
слабљење долара и динара према евру, раст цена у свету и на домаћем тржишту.
Према подацима ЕУРОСТАТ, статистичке агенције Европске уније, ниво цена у Србији био је
50 одсто просечног нивоа у ЕУ у 2011, док је ниво цена хране био мањи за 28 одсто, подсетио је
Здравковић.
Танјуг
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-Tender-za-Galeniku-vec-u-januaru.sr.html

Динкић: Тендер за Галенику већ у јануару
БЕОГРАД –Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је да ће тендер за
стратешког партнера за „Галенику” бити расписан у јануару 2013. године
„Галеника” је последњих година нагомилала дугове од 170 милиона евра и запослила 800 људи
без икакве економске логике, навео је министар на свом Твитер налогу.
Како је објаснио, са таквим пословањем губици те компаније били су неминовни.
Влада Србије 21. децембра дала је сагласност да се покрене поступак проналажења стратешког
партнера за АД „Галеника”.
Задужено је Министарство финансија и привреде да у сарадњи са пословодством „Галенике”
предузме све потребне активности у циљу проналажења стратешког партнера, саопштено је из
Владе.
Влада је задужила Министарство рада, запошљавања и социјалне политике да у сарадњи са
Министарством финансија и привреде припреми опције за добровољни социјални програм у
„Галеници”.
Танјуг

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/359291/Sindikat-pravosudja-Vlada-ubila-socijalni-dijalog

Синдикат правосуђа: Влада убила социјални
дијалог
Танјуг
Синдикат правосуђа Србије оценио је данас да је Влада Србије, усвајањем буџета без
консултација са синдикатима, ударила на колективно преговарање и убила социјални дијалог.
У саопштењу Синдиката се напомиње да у "владајућој политичкој арени" Министарство
финансија има највише утицаја и да је оно доносилац одлука, и додаје да је социјални дијалог
формално отпочео пре месец и по дана, али да се суштински ништа није догодило.
"Дијалог би требало да буде 'алатка' за проналажење конкретних начина за успостављање
поверења и стварање услова за побољшање и материјалног положаја запослених, и побољшање
услуга грађанима", истиче се у саопштењу.
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Синдикат правосуђа Србије пружио је подршку министру правде и државне управе Николи
Селаковићу у, како је наведено, напорима које чини како би се вратио углед правосуђу.
"Подржавамо министра правде у напорима које чини како би се вратио углед правосуђу.
Међутим, сматрамо да реформе могу да буду успешне само ако су осмишљене и спроведене у
сарадњи и у договору са свим учесницима на које се она односи", поручено је у саопштењу
Синдиката правосуђа Србије
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359127/Dinkic-Podrska-preduzecima-koja-zaposljavaju-nove-radnike

Динкић: Подршка предузећима која
запошљавају нове раднике
Министар финансија и привреде Младјан Динкић изјавио је данас да је циљ Владе Србије да
помогне перспективним деловима привреде због чега ће давати снажну подршку свим
предузећима која запошљавају нове раднике и производе за извоз.
Динкић је, приликом обиласка крагујевачке фирме "Гома лајн", нагласио да на бесповратну
подршку до 10.000 евра по новозапосленом раднику могу да рачунају сва домаћа, али и страна
предузећа, под условом да су перспективна, да добро раде, извозе и да могу да запосле нове
раднике.
Према његовим речима, "Гома лајн" је класично средње предузеће које се бави производњом
компоненти за аутомобилску индустрију и у прошлој години забележило је раст извоза од 50
одсто. Осим "Фијата", снабдева ауто деловима и "Рено", "Џенерал моторс" и друге произвођаче.
"Договорили смо се данас да, с обзиром на одличне извозне резултате и велику перспективу,
помогнемо овом предузећу да упосли нових 50 радника, сагради нову алатницу и модернизује
неке од машина", рекао је Динкић.
Такође, то предузеће, добиће помоћ кроз бесповратна средства преко Агенције за подстицање
извоза, али и из кредитне линије Европске инвестиционе банке која подразумева кредите са
роком доспећа од 12 година и периодом почека од 24 месеца, навео је минситар.
Напомињући да таквих кредита нема на класичном банкарском тржишту, Динкић је објаснио
да ће они зато на тај начин бити обезбедјени за мала и средња предузећа да повећају
производњу и извоз и запосле људе, јер је циљ да се покрене привреда.
Динкић је поновио да ће српски извоз у наредној години забележити раст од најмање 25 одсто,
пре свега по основу извоза из "Фијата", који очекује раст експорта од 1,5 милијарди евра, као и
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извоза НИС-а који ће бити измедју 600 и 800 милиона евра.
"Кад смо довели Фијат у Крагујевац ја сам говорио да ће то бити основ за развој читавог низа
других малих и средњих предузећа и ево, Гома лајн је једна од њих", рекао је Динкић и додао да
тренутно постоји око 150 компанија, које производе аутоделове у Србији, све је почело
долсаком Фијата.
"Крагујевац је помогао читавој Србији да развије аутомобилску индустрију и ми немамо намеру
да на томе станемо, већ да још неког великог производјача аутомобила доведемо у Србију,
навео је министар.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nema-spasa-za-sve-firme

Нема спаса за све фирме
За већину предузећа у реструктурирању неће моћи да буду пронађени стратешки
партнери, сматра директор Агенције за приватизацију Владислав Цветковић, који
је најавио да ће током 2013. у средишту пажње бити фирме са мањим бројем
запослених.
Директор Цветковић је у интервјуу Танјугу истакао да је тренутно у поступку реструктурирања
175 предузећа, а међу њима су она у којима тај процес траје већ 10 година и мора да буде
окончан. „У којој мери ћемо моћи да нађемо стратешке партнере за та предузећа, врло је тешко
питање. За већину сигурно нећемо моћа. Уколико нисмо могли 10 година, нећемо ни сада”,
оценио је Цветковић. Он је истакао да ће Агенција покушати да нађе најбоље могуће решење за
свако од тих предузећа. Директор Агенције је рекао да изменама Закона о приватизацији,
којима се поступак реструктурирања орочава на 30. јун 2014. године, неће доћи до аутоматског
гашења предузећа, већ се само укида заштита од наплате потраживања. „Потрудићемо се да
нека од њих дођу у статус да могу да сервисирају своје обавезе”, навео је Цветковић.
Економски гледано, имајући у виду да та предузећа имају застарелу технологију, превазиђен
производни програм и да су изгубила корак са конкуренцијом, тешко је очекивати да ће сада
моћи да нађу неко одговарајуће стратешко решење.
http://www.dnevnik.rs/drustvo/kako-da-domacice-zasluze-penziju

Како да домаћице заслуже пензију
Стручњаци тврде да је посао домаћице најстреснији на свету, а да је плаћен
зарађивале би више од шефова добрих фирми. Наиме, једно истраживање
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америчких научника показује да би домаћица када би јој се плаћало све што ради
по кући годишње зарађивала око 140.000 динара.
У ту суму би ушла зарада за све сате проведене у кухињи, са децом и обављању различитих
обавеза око деце и породици. Као основа узето је да домаћице раде 92 сата недељно, од чега чак
52 прековремено.
Како жене које на селу имају статус домаћице раде много више од “колегиница” у граду, онда
би било логично да је њихова зарада још већа. Јер, оне осим што раде све кућне послове као и
градске домаћице, имају свакодневно у сезони пољопривредних радова још један цео радни
дан физичког посла.
Самостални синдикат грађевинарства, шумарства и путне привреде упутио је шефовима
посланичких група у Скупштини Србије и министру рада, запошљавања и социјалне политике
Јовану Кркобабићу иницијативу да се домаћицама призна и вреднује рад у кући. Жене овог
синдиката тврде да домаћице доприносе друштву иако раде само у својим домовима и сматрају
да се мора пронаћи начин да друштво тај труд препозна.
Није први пут да се чују овакви предлози, али никада ништа конкретно није урађено јер се увек
постављало питање новца, а њега нема. Наиме, неспорно је да домаћице целог живота вредно
раде и да на крају када остаре зависе од супруга или деце јер немају пензију нити било каквог
прихода за старе дане. У неким државама сви људи, па и жене домаћице, када напуне одређени
број година, по аутоматизму стичу право на неку врсту државне помоћи која је свакако мања од
пензије коју би имале да су радиле у некој фирми, али је ипак новчана надокнада која стиже
сваки месец. Србија мучи муку да редовно исплаћује и овако мале пензије за све оне који су
годинама издвајали за старост па тако нема, чак да постоји и воља, могућности да домаћице
добију нити пензију, нити новчану надокнаду.
Једино што је могуће, а неке домаћице у Србији то већ користе, да се жене које живот проводе
кувајући и пеглајући, уз помоћ породице укључе у добровољно пензионо осигурање. То, пак,
значи да могу да изаберу једну од 13 основица и саме себи плаћају допринос како би, када
напуне 60 година живота, а дотле морају имати најмање 11 година пензионог стажа, добиле
минималну пензију. Основице се крећу од 4.405 до 62.000 динара месечено па је на домаћици
да се одлучи за ону за коју има новаца. Проблем је једино ако домаћица води домаћинство, а
данас је то честа појава, у којем нико не ради па проблем представља и издвајање 4.405 динара
месечно.
Иначе, и Републички завод за статистику спровео је истраживање о раду жена у Србији.
Истраживање је показало да на кување, чишћење и спремање куће, прање и пеглање веша,
жене код нас на годишњем нивоу потроше 730 сати, односно више од 90 радних дана.
Љ. Малешевић
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АКТЕР
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-25428-sindikat-pravosu-a-ubijen-socijalni-dijalog.html

СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА: УБИЈЕН
СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ
ФоНет
Синдикат правосуђа Србије саопштио је данас да је Влада Србије, усвајањем буџета без
консултација са синдикатима, извршила директан удар на колективно преговарање
На тај начин је, како су навели у саопштењу, убијен социјални дијалог.
У саопштењу се наводи да је у петак одржана седница Републичког одбора Синдиката
правосуђа Србије, на којој министар правде Никола Селаковић обавестио чланове о даљим
намерама и активностима у адаптацији претходно спроведене реформе правосуђа.
"Подржавамо министра правде у напорима које чини како би се вратио углед правосуђу.
Међутим, сматрамо да реформе могу да буду успешне само ако су осмишљене и спроведене у
сарадњи и у договору са свим учесницима на које се она односи", наводи се у саопштењу.
Социјални дијалог, формално, отпочео је пре месец и по дана. Суштински, ништа се није
догодило, истиче синдикат и додаје да би дијалог требало да буде "алатка" за
проналажење конкретних начина за успостављање поверења и стварање услова за побољшање
и материјалног положаја запослених и услуга грађанима.
"Уз дужно поштовање према министру правде, очигледно је да у владајућој политичкој арени
највише утицаја има и доносилац је одлука - Министарство финансија", истиче се у
саопштењу Синдиката правосуђа.
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