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Плате: Само код државе нема кризе
Е. Е. Р.
Новости истражују - колике су тренутно плате у јавним предузећима и
”преживелим” агенцијама. И просветарима, лекарима, научницима “смршале”
коверте, али су и даље веће од просека
ДРЖАВА је и даље најбољи послодавац, показују подаци до којих су дошле “Новости”. Посебно
за запослене у “преживелим” државним агенцијама, који месечно поделе готово дупло више од
републичког просека. Од октобра и новог Закона о максималним зарадама у јавном сектору,
свима су коверте “смршале” за коју хиљаду, али и даље поједини месечно зараде колико
просечни грађанин за седам месеци.
Добре зараде не би толико чудиле да јавни сектор, односно добар део државних фирми, из
године у годину, не пише - “минусе”. Седам од 12 највећих јавних и државних предузећа у 2010.
је забележило губитке од 343 милиона евра. Крајем прошле године укупан износ дуга јавних
предузећа са државним гаранцијама достигао је 1,7 милијарди евра, пише у извештају
Фискалног савета. Држава је прошле године на сервисирање дугова неких од ових предузећа,
дала 83 милиона евра.
Гледајући по исплаћеним износима запосленима у агенцијама јесен је донела бољитак само у
Директорату цивилног ваздухопловства. Просек им је у односу на април бољи за око 7.500
динара. Још је Агенција за поштанске услуге увећала просек за око 500 динара.
ВЕЛИКЕ РАЗЛИКЕСРЕДИНОМ године просек у државним агенцијама износио је 104.033
динара. Они су тада зарадили чак 91,3 одсто више од лекара, просветара и службеника у
администрацији. А ни државне ћате се нису могле пожалити на лошу плату - тада им је просек
био 54.370 динара. У јавним предузећима просек зарада у априлу износио је 67.765 динара и за
24,6 одсто је већи од просека у администрацији. Њихов просек у поређењу са републичким
просеком већи је за чак 65 одсто.
Сви остали памте боље дане. Просек им је пао од 4.000 у Агенцији за привредне регистре, па до
48.000 динара колико је сада мањи у Контроли летења. Републичка агенција за електронске
комуникације у априлу је поделила у просеку 143.636 динара, а у последњој исплати највеће
плате међу руководиоцима су износиле 139.496 динара. Запослени са факултетом су примили
око 86.171, а са средњом школом у просеку 53.677 динара.
У већини јавних предузећа 2012. и није била толико кризна. Макар до новог закона о највећим
зарадама. У априлу су у “Коридорима Србије” примали по 149.312 динара. Сада им је просек
пао на 112.438 динара. Запослени у ЈП “Стара планина”, њих 15, до пре који месец примали су
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131.281, а сада 117.640 динара. И “Транснафта” је ове године имала просек преко “стотке”102.784 динара. Колико сада зарађују нисмо успели да сазнамо.
Када се упореде примања са онима од пре годину дана, “Електромреже Србије” имају 8.000
динара више у коверти. У “Телекому” су плате за око 4.000 веће него годину дана раније.
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ВЕЋИНА јавних предузећа која су под контролом Републике током ове године увећала је број
запослених.
Тако, “Телеком Србија” има 186 радника више него пре годину дана, “Путеви Србије” 145
запослених више, а “Ресавица” 50 грађана више на платном списку. “Јат ервејз” је бројнији за
34, а “Пошта Србије” за 30 запослених.
Ипак, постоји и одређени број оних који су рационализовали пословање и умањили број
запослених.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:409372-quotFijatquot-i-NIS-ce-napraviti-veci-izvoz

"Фијат" и НИС ће направити већи извоз
С. Б.
Србија следеће године очекује за четвртину већи извоз него данас, односно да ће
свету продати робу и услуге за 11 милијарди евра.
СРБИЈА ће ове године повећати извоз за свега 3,4 одсто у односу на прошлу. Знатно већи
пласман српске робе у иностранство очекујемо током 2013. године. Министар финансија и
привреде Млађан Динкић верује да ће српске компаније тада у свету продати робу и услуге
вредне чак 11 милијарди евра.
Већи извоз очекује се пре свега од “Фијат аутомобила” и Нафтне индустрије Србије.
- Следеће године би требало да имамо раст извоза од 25 одсто - истакао је Динкић у четвртак
додељујући награде најбољим извозницима. - Завршене су две инвестиције. Само из Крагујевца
очекујемо за 1,5 милијарди евра већи извоз. Завршетком Рафинерије НИС у Панчеву очекује се
да ће ова компанија имати извоз од 600 до 800 милиона евра.
ТРАНСИЛВАНИЈАНајбољи извозни производ је котао на пшеничну сламу фирме “КиркаСури” који се извози у Румунију и Бугарску. Ова фирма тренутно ради и на котлу, на гас и
нафту, који ће грејати град Фокушами у Трансилванији.
Очекујемо и бољу пољопривредну производњу. Ако се покрене и производња у “Железари
Смедерево”, извоз би могао да буде још већи. Следећа година ће бити преломна за српску
привреду.
А за досадашњи извоз, по мишљењу Агенције за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА,
добрим делом је заслужан вршачки “Хемофарм”. Ова компанија је трећи пут изабрана за
најбољег извозника године. У иностранство пласира 120 милиона евра вредне производе и
стиже у 30 земаља на три континента. У категорији малих и средњих предузећа лидер је “Гома
лајн”, произвођач гумено-техничких делова за аутомобиле и добављач “Фијат аутомобила
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Србија”. Признање за освајање нових тржишта, Кине, добио је “Подрум Александровић”, а
посебна признања припала су “Куч компанији”, “Метексу”, “Мингу”, “Термовенту” и “Визарду”.
Најбоља предузетница је Лидија Николић, власница компаније “С.Ц.С. Плус” из Књажевца.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356562/Ruska-inspekcija-zadovoljna-Zelezarom-Smederevo

Руска инспекција задовољна Железаром
Смедерево
Данијела Нишавић
Обиласком погона Железаре Смедерево јуче је почео тродневни боравак делегације стручњака
економског Института челичне индустрије „Чермет”. Прве реакције руских инжењера, према
сазнањима „Блица”, позитивне су.
Радници у Железари не крију оптимизам
Главни задатак стручњака „Чермета” јесте да и у току данашњег и сутрашњег дана сагледају
стање у железари, како би могли да дају препоруке који део погона може да се задржи, а где је
могуће и где ће бити потребно инвестирање у нов производни програм. „Уралвагонзавод”,
потенцијални стратешки партнер, а за чије потребе руски институт и ради ову анализу, на
основу мишљења руских инжењера знаће колико је заправо потребно додатно уложити у
Железару.
- Руски инжењери су задовољни стањем погона, већи део су јуче обишли, а један део обилазе
данас. Кажу да железара има потенцијал, али је сигурно да ће на основу стања на терену видети
колики би требало инвестирати - каже наш саговорник упућен у посету.
Главни задатак стручњака економског Института из Москве је израда студије и процена стања
производних погона, машина и опреме, као и високих пећи.
Они су водећи руски истраживачки центар за креирање металуршке технологије и нове
материјале. Институт обавља и услуге ревизије, аналитичке рецензије домаћих и страних
привреда у индустрији челика, истраживања на тржишту и предвиђање конкурентности
челика, као и пословну анализу предузећа. Њихово мишљење биће пресудно, с обзиром на то
да „Уралвагонзавод“ планира да део свог производног програма пребаци и у Србију. Шта ће
бити могуће, знаће се после анализе, која би требало да буде завршена и представљена сутра.
Ове активности, како истиче Милета Гујаничић, председник Независног синдиката металаца у
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смедеревској железари, охрабрују не само запослене у железари, него и већи део металског
комплекса у Србији.
- Стручњаци из Русије су задужени од „Уралвагонзавода” да ураде анализе, а имају и имаће
могућнсот да од менаџмента компаније добију информације, виде стање машина, постројења и
погона. Ипак, много више ћемо знати на крају њихове посете. Оно што је битно за нас као
синдикат, односно за 5.200 запослених, јесте финализација купопродаје или стратешког
парнерства, као и какав ће бити статус запослених - истиче Гујаничић.
Од Индије до Алжира
„Уралвагонзавод“ је познат не само по производњи
железничких вагона и цистерни, већ и борбених тенкова,
које производи за руско, али и за тржиште Индије и
Алжира. Лидер је и у производњи грађевинских машина и
камиона.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/356728/Informisanje-izbrisano-iz-zakona-o-javnim-preduzecima

Информисање избрисано из закона о јавним
предузећима
Тањуг
Из предложеног закона о јавним предузећима избрисана је реч информисање, одлучили су
данас чланови скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику.
Министар финансија и привреде Млађан Динкић поновио је да Влада није имала намеру да
задире у медијску стратегију и да је зато било најбоље да се прихвати амандман Одбора којим
је избрисана реч информисање из другог члана тог закона.
Раније данас, министар Динкић рекао је да је Влада сагласана са тим да се амандман којим се
из предложеног закона о јавним предузећима брише реч информисање усвоји.
Динкић је новинарима, после доделе награде СИЕПА за извозника године, рекао да се закон о
јавним предузећима не бави медијима већ се њима бави Закон о информисању и да се око свега
тога подигла непотребна бука.
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"Постојећи закон је у ствари преписан и није намера државе да се меша у медијску стратегију.
Нисмо желели да задиремо у информисање и зато ће Одбор за финансије предложити
амандман да се реч информисање брише из предложеног закона о јавним пердузећима", рекао
је Динкић.
Он је, међутим, рекао и да ниједна посланичка група такав амандман није уложила иако су о
томе сви говорили.
"Тим амандманом решићемо техничку ствар и учинити оно што је медијска коалиција од нас
тражила", закључио је министар.
Сенић: Измене закона мењају позицију јавних предузећа
Државни секретар у Министарству финансија и економије Влајко Сенић изјавио је да, након
данашњег усвајања појединих амандмана, предложени Закон о јавним предузећима доводи до
системске промене у пословању и позицији јавних предузећа, као и да уклања дилему да
држава има амбиције да отвара предузећа из области информисања под својом контролом.
Сенић је у изјави Тањугу оценио да је усвајањем једног броја амандмана на данашњој седници
Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику поправљен квалитет
закона, додавши да ће рад јавних предузећа постати много транспарентнији.
"Више немамо процес избора директора јавних предузећа који је сакривен од јавности, имамо
јасне процедуре и критеријуме за одабир нових директора и чланова извршних и надзорних
одбора предузећа. Прописана је и обавеза да велика јавна предузећа имају извршни одбор",
рекао је Сенић.
Он је додао да је амандманима прописана и обавеза да јавна предузећа унапред достављају
програм пословања који ће се квартално контролисати, истакавши и да је јасно забрањено
јавно коришћење имена, имовине и активности предзуцећа у сврхе политичких странака и
изборним кампањама.
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Радници Аутосаобраћаја данас одлучују о евентуалним протестима

Држава нема пара за помоћ АС-у
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Делегација крагујевачког предузећа Аутосабраћај (АС), коју су чинили
представници три синдиката и генерални директор Слободан Сретеновић није у Министарству
финансија и привреде постигла договор о државној подршци, а радници ће данас одлучивати
да ли ће организовати протесте. Они траже начин да државу, град и већинске власнике
натерају да испуне социјални програм, исплату заосталих и текућих зарада, оверу здравствених
књижица и проналажење стратешког партнера за предузеће.
-Директор Слободан Сретеновић данас ће раднике обавестити о исходу преговора у
Министарству финансија и привреде. Уколико се већина радника, након тога, изјасни за
обуставу рада наша синдикална организација ће стати уз њих - рекла је за наш лист
председница Слободног синдиката у АС-у Сузана Маркович, напомињући да су им у
Министарству финансија рекли да на рачуну нема пара као и да сличну помоћ тражи још
стотинак предузећа, али су и обећали да ће после 17. децембра дати конкретнији одговор на
захтев за доделу 14 милиона динара за исплату зарада. Финансирање социјалног програма је
прешло у надлежност Министарства за рад и социјалну политику.
- МИ смо решили да од градоначелника Крагујевца Верољуба Стевановића затражимо да нам,
ипак, организује састанак са министром привреде и финансија Млађаном Динкићем, пошто
нам је он летос обећао социјални програм за раднике који желе добровољно да напусте
предузеће - каже Марковићева.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sta_posle_hapsenja_.4.html?news_id=252410

Закон о приватизацији који не признаје власничка права радника генерисао је злоупотребе у
том процесу

Шта после хапшења?
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Борба против корупције коју актуелна Влада Србије од свог формирања води скоро
искључиво хапшењима осумњичених јесте за похвалу, али није од помоћи предузећима која су
7

деловањем тих осумњичених упропаштена - порука је са јучерашњег скупа у Центру за
културну деконтаминацију, посвећеног корупцији.
Уместо тога, учесници округлог стола који је већином окупио представнике радника и малих
акционара у пропалим приватизованим предузећима, предлажу обештећење радника тиме што
ће им бити подељен акцијски капитал њихових предузећа, омогућити покретање производње и
отпис дугова које њихове фирме имају према држави.
Адвокат Александар Лојпур, иначе заступник радника предузећа Трговина 22 из Крагујевца,
оценио је да је кључ неуспешне приватизације у Србији и с њом повезане корупције, сам закон
о приватизацији, који је неуставан, због чега је његово удружење Покрет акционара, радника и
синдиката покренуло иницијативу пред Уставним судом и Скупштином Србије за оцену његове
уставности. Оцењујући да је закон о приватизацији третирао друштвена предузећа као
државна, односно да је радницима ускратио права управљања и располагања која су имали, он
је најавио подношење иницијативе Скупштини за измену Закона о приватизацији тако да буде
усклађен с Уставом, као и за измену закона о обештећењу, односно реституцији. Тиме би се
радницима у друштвеним предузећима, "који су повећавали материјалну базу предузећа
одричући се повећања својих плата", била призната власничка права, након чега би добили
уделе у фирмама у којима су радили.
У изјави за Данас, председник Одбора Агенције за борбу против корупције Зоран Стојиљковић
каже да би проблему корупције требало прићи системски како би се деловало превентивно и
спречило њено даље ширење, што је у складу са тренутним хапшењима. Али, "истовремено је
потребно да се види и шта може да се уради реструктурирањем уништених предузећа, како
радници не би постали колатерална штета".
- На томе се мало урадило, јер је то озбиљнији проблем који захтева веће ресурсе - сматра
Стојиљковић.
Здравко Деурић из Југоремедије излаз види само у томе "да се сутра појави 10.000 радника
испред Владе, чиме ћемо одмах решити проблем".
- Шта има Југоремедија од тога што известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин
подржава потпредседника Владе Александра Вучића у оном што он ради. Шта вреди и то да
добијемо акције. Ми у Југоремедији имамо акције, па нам оне ништа не вреде. У Србији
недостају бројни лекови које Југоремедија може да производи, али њих није брига за то. Сада
рекетирају Мирослава Мишковића да би управљали његовим новцем. Мене су хапсили као
највећег тајкуна - рекао је Деурић.
Зоран Гочевић из Срболека је навео да је фирма почела да пропада када је њен купац Јовица
Стефановић Нини (који је купио и Југоремедију) потрошио робу и новац и после протеста
радника и преговора у Министарству економије "нестао". Он је касније ухапшен, а радницима
је у Министарству правде "обећано да ће његове акције узети, дати држави и Галенику
поставити да управља Срболеком".
- Ништа од тога се није десило. Уследио је стечај , а Министарство економије нам је послало пет
инспекција да би затворили Срболек - рекао је Гочевић.
Сличне ставове имају и мали акционари и радници Просвете, Трудбеника и Рекорда,
приватизованих предузећа, која су завршила у стечају или реструктурирању које им није
донело никакав бољитак. Они у хапшењима не виде корист за себе, јер им она не решавају
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проблеме, већ од државе траже да радницима подели имовину која је припадала њиховим
предузећима, да им опросте све дугове за порез и комуналије и да покрену производњу.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/poslanici_o_setu_zakona_iz_zdravstva.55.html?news_id=252440

Посланици о сету закона из здравства
АУТОР: М. Р. М.
Београд - Посланици Скупштине Србије расправљали су јуче о сету закона из области
здравства, који, између осталог, предвиђају да држава преузме 13,5 милијарди динара дуга који
здравствене установе имају према веледрогеријама. Расправљали су и о Предлогу закона о
преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и
медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг. А током јучерашњег дана било
је речи и о изменама Закона о здравственој заштити и о здравственом осигурању, чији је циљ
да се угроженим категоријама грађана Србије обезбеде услови за укључивање у систем
обавезног здравственог осигурања, као и остваривање других права из те области.
Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић рекла је да би изменама Кривичног закона
неуплаћивање доприноса за здравство могло да буде кривично дело. „Ако изменама Кривичног
закона неуплаћивање доприноса буде кривично дело, биће више разлога за критику рада
здравствених установа и Министарства здравља“, рекла је министарка здравља.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-potrazi-za-poslom-1800-sugradjana

У потрази за послом 1.800 суграђана
Сајам запошљавања, 10. по реду, одржан је у холу Студија М, на коме је
учествовало 28 послодаваца, који су понудили око 200 радних места за раднике
различитих занимања и квалификација.
У потрагу за послом на сајам је стигло око 1.800 суграђана.
Највише су били тражени комерцијалисти у различитим пољима, али и пекари, електричари,
трговци, архитекте, биолози и саветници у осигурању. Радна места, између осталих, нудили су
"Делта ђенерали осигурање", "Војмедикал", "Бејкрум", "Метлајф осигурање", "Атос",
"Епицентар" и "Тренквалдер". Као и увек, највише је било младих људи, али посао су тражили
и незапослени средње генерације.
Један од оних који је своје ухлебљење покушао да нађе јуче је и Оливер Слијепчевић, коме
очекивања нису баш оптимистична.
- Завршио сам Факултет за услужни бизнис и покушао сам данас да нађем посао у струци,
односно као економиста или економиста у туризму, али није било превише избора. Покушавам
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да нађем посао преко годину дана, али безуспешно. Не очекујем да добијем посао захваљујући
овом сајму, али је вредело пробати. Наравно, посао тражим свакодневно и преко интернета каже Слијепчевић.
Организатори Сајма запошљавања су Национална служба за запошљавање, Град Нови Сад, АП
Војводина, као и Савез синдиката града Новог Сада и општина. Г. Ч.
Данас накнада
На шалтерима свих пошта данас почиње исплата новчане накнаде незапосленим лицима.
Накнаду могу да подигну и расељена лица са подручја Косова и Метохије.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:U-2013.-izvoz-ve%C4%87i-za-25odsto&catid=31&Itemid=101

У 2013. извоз већи за 25 одсто
Следећа година преломна је за српску економију. Наше процене показују да ће српски извоз
2013. године порасти најмање за 25 одсто и да ће достићи око 11 милијарди евра. Ове године
имаћемо врло скроман раст извоза, он ће достићи 8,6 милијарди евра, истакао је министар
финансија и привреде Млађан Динкић, на јучерашњој додели награда за извозника година.
Као разлоге за раст извоза 2013. године, Динкић је навео две инвестиције које ће према
његовим речима свој пуни ефекат имати следеће године. Очекујемо да ће само извоз из
аутомобилске индустрије из Крагујевца износити минимално милијарду и по евра.
Такође, завршетак рафинерије Нафтне индустрије у Панчеву омогућиће следеће године раст
извоза из Панчева од 600 до 800 милиона евра. Само по основу те две велике инвестиције
Србија ће имати нагли раст извоза, прецизирао је Динкић. Према његовим речима, наредне
године очекује се боља пољопривредна сезона, и мора се учинити све да се у прехрамбеној
индустрији повећа извоз. Такође, како је додао, уколико се покрене производња у Железари у
Смедереву процена извоза за 2013. годину била би још већа. Идеја је да идемо са нижим
буџетским дефицитом, зауставимо раст јавног дуга, стабилизујемо јавне финансије, уведемо
финансијску дисциплину и ликвидност преносемо на привреду која ће се покренути, а затим ће
ефекте осетити и грађани. Тај процес ће трајати сигурно преко годину дана. Међутим, убеђен
сам да смо га покренули, а да ће раст извоза који очекујемо у следећој преломној економској
години бити значајан подстицај укупном привредном расту, рекао је министар финансија и
привреде. Како је објаснио, то неће бити довољно јер раст извоза мора да се настави и у
наредним годинама. Имајући у виду да желимо да подстакнемо додатне инвеститоре да улажу
у Србију, у наредној години смо за Сијепу обезбедили историјски највећи буџет, десет пута већи
него када је она основана, рекао је Динкић. Као позитиван пример инвеститора, он је навео
јужнокорејску компанију Јура, која је изградила бројне фабрике у Србији, запослила 5.000
људи и успела да преокрене извоз Србије у Словачку који је 2007. године био свега 80 милиона
евра, а сада Србија извози 180 милиона евра и бележи спољнотрговински суфицит. Министар
Динкић најавио је да се следеће недеље у Скупштини очекује усвајање веома важног сета
закона међу којима је Закон о ограничавању рокова плаћања који ће државу обавезати да све
своје обавезе плаћа у року од 45 дана. Како је истакао, чим се закон усвоји трезор ће направити
нов информациони систем, којим ће се повезати са свим републичким министарствима,
покрајинском администрацијом, локалним самоуправама, јавним предузећима и од 31. марта
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2013. године пратиће се како се спроводе преузете обавезе. Уколико министри буду преузимали
обавезе које не плаћају у року од 45 дана, биће прекршајно гоњени а запрећене казне су и до
150.000 динара, рекао је Динкић. Према његовим речима, изузетака неће бити и закон ће се
односити на министре, директоре јавних предузећа, директоре управа, председнике општина,
покрајинске секретаре. Свако ће морати да преузме одговорност у свом ресору чиме ће се
увести дисциплна у плаћањима. Коментаришући стање у фармацеутској индустрији министар
је подсетио да је држава преузела 13 милијарди динара дугова болница према фарамцеутском
сектору и најавио да ће начин финансирања у здравству бити комплетно промењен, па ће тако
од следеће године бити уведене централизоване јавне набавке, што значи да лекове и опрему
више неће набављати болнице, јер је ту било пуно корупције. Како је објаснио, уместо тога
радиће се специјализоване и централизоване јавне набавке чиме ће се трошкови смањити чак
за 20 одсто. @АНТРФИЛЕ: Нове мере за финансијску дисциплину Следеће недеље требало би
да буде усвојен и сет одлука којим ће се увести додатна финансијска дисциплина, почевши од
грађана до привреде, најавио је министар Динкић. Како је истакао, биће усвојена одлука о
позиву грађанима за давање података о вредности имовине које су стекли, како би следеће
године Пореска управа кренула у унакрсну процену прихода и имовине.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Tesna-ko%C5%BEabud%C5%BEeta-za-nezaposlene&catid=11&Itemid=122

Тесна кожа буџета за незапослене
Национални акциони план запошљавања за 2013. годину треба да буде усвојен до краја ове
године, најавио је јуче на скупу о тржишту рада у Палати Србије у Београду Зоран Мартиновић,
државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Он је, приликом
презентације твининг пројекта Припрема институција тржишта рада за Европску стратегију
запошљавања, појаснио да се ради о документу који ће обухватити све активне мере и ставити
већи нагласак на сарадњу са општинама. Љиљана Ђувер из ресора запошљавања у
Министарству рада истакла је да је ограничавајући фактор низак ниво опредељених средстава
из буџета за 2013.
годину од свега 3,4 милијарде динара за све програме. Општине и локалне самоуправе треба до
31. јануара да проследе захтеве за суфинансирање локалних планова запошљавања, поручила
је Ђувер и нагласила да ће се појачати средства за пакете услуга за технолошке вишкове и
старије од 55 година. Такође је план да се погурају млади до 30 година и да им се у року од три
месеца понуди обука или запослење. Кључ расподеле биће сличан прошлогодишњем, када је
реч о суфинансирању општинских планова, рекла је она и додала да ће износ зависити од
степена развијености општине. Ђувер је поручила да због кризе и беспарице, општине
максималну пажњу поклањају решавању незапослености у свом атару. Прошле године је
потписано 112 споразума за суфинансирање локалних планова, направљен је значајан помак и
резултат од око 4.000 запослених, али је стагнација наступила ове године због несташице
новца, тврди Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање (НСЗ). Од
великог је значаја што су основани локални савети и понегде канцеларије за запошљавање.
Брижит Мерг, стални саветник твининг пројекта, рекла је да ће двогодишњи пројекат вредан
два милиона евра, који ће бити опредељени из ИПА фондова, трајати до априла 2013, а
предвиђа се обука преко 120 консултаната, развој запошљавања на локалном нивоу и
усклађивање законодавства. Пројекцијама ЕУ до 2020. године предвиђено је подизање стопе
запослености са 68 на 75 одсто, уз раст социјалних кооператива и запошљавање
најугроженијих, каже Мерг и додаје да ће цео процес пратити усклађивање регулативе и
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образовања са потребама послодаваца. У Зрењанину је преко 10.000 незапослених. Ове године
из градске касе издвојено је 15,3 милиона динара, а изостала је подршка од 14,7 милиона из
републике, навела је Лидија Харпов из Канцеларије за запошљавање Зрењанин. Основни
проблем у Чачку је што је кроз четири године угашено чак 2.000 фирми, а са 120 милиона
динара за две године покривено је 1.000 запослених, наводи Саша Обрадовић, председник
локалног савета запошљавања општине Чачак. Запошљавање је скупа работа, са мало пара
морамо да гасимо пожар, додаје он. Мирољуб Ћосић, помоћник градоначелника Крушевца,
наводи да је за наредну годину општина планирала да издвоји 60 милиона динара за
незапослене и додатних 55 милиона за субвенције пољопривреди, али да то не може да ублажи
штету од стечајева и промашених приватизација. Притом су општине оптерећене бројним
другим финансијским обавезама и тесна им је кожа за све већи број незапослених.
@АНТРФИЛЕ: Мере за 30.000 људи Ових дана биће усвојен Акциони план запошљавања за
2013. годину, а ускоро треба да се направи план расподеле средстава према предвиђеном
буџету од свега 3,4 милијарде динара. Држаћемо се приближних квота као и лане, када су
субвенције за локалне програме запошљавања износиле око 270 милиона динара, што је
стварно недовољно, изјавио је за Привредни преглед Зоран Мартиновић, државни секретар
Министарства рада. Видећемо ли ће се тај обим увећати, с обзиром на остале мере чији ће се
ефекти испитати и с обзиром на то, да ли ће се ревидирати планови. У 2013. години мерама ће
моћи да буде обухваћено око 30.000 незапослених, посебно младих и вишкова. Уколико се
донесе закон о социјалном предузетништву, који је још у нацрту, рачуна се на запошљавање
још око 80.000 особа. Настојаћемо да се стопа незапослености од 26,1 одсто у 2013. не повећава
- покушаћемо чак да је оборимо, тврди Мартиновић. @ЛЕГЕНДА: Зоран Мартиновић, државни
секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Rasponi-plataogromni&catid=11&Itemid=122

Распони плата огромни
Управо завршен пројекат истраживања просека плата у Србији доказује огромне платне
распоне за истоветне радне позиције и показује да ни укупан тренд повећања зарада у
индустријском сектору од 7,6 одсто не може да прати годишња инфлаторна кретања,
саопштила је јуче Делегација немачке привреде у Србији. Вишемесечно истраживање о
просеку плата у Србији спровели су делегација немачке привреде у Србији и Немачко-српско
привредно удружење у сарадњи с компанијом Киенбаум Манагемент Цонсултанс, иначе
специјализованом за такву врсту истраживања. Истраживање је обухватило 21 компанију.
Фирме су дале податке за укупно 1.012 радних места за 25 конкретних радних позиција. Личне
дохотке према хијерархијском рангу, које су у анкети попуњавала предузећа са читаве
територије Србије, карактерише огроман распон. Тако, примера ради, генерални директори у
Србији зарађују годишње, укључујући и варијабилно награђивање, у бруто износу између 2,5 и
чак 13,5 милиона динара, водећи кадрови предузећа добијају између 450.000 и 8,5 милиона,
директори сектора од 250.000 до 3,6 милиона динара. Запослени у администрацији зарађују од
250.000 до 1,5 милиона динара, док годишњи бруто доходак за стручне раднике варира од
230.000 до 900.000 динара. Међутим, ако се за исте позиције као вредност узме само једна
просечна бројка, онда су годишње бруто зараде на нивоу од око 5,4 милиона динара (генерални
директори), 3.122.000 (руководиоци продаје), 2.061.000 (менаџери за маркетинг), 528.000
динара (обични радници). Када је реч о високостручним лицима и ако би се, према студији, као
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вредност узела једна просечна бројка, онда су основни годишњи бруто лични дохоци за
поједине позиције следећи - менаџер за кључне купце 2.313.000 динара, руководиоци
финансија 2.232.000 динара, руководиоци контроле 1.620.000 динара. За стручно оспособљене
рачуновође то је 914.000 динара, за руководиоце људских ресурса 1.835.000, руководиоце
транспорта и логистике 1.762.000 динара, специјалисте за људске ресурсе 941.000 динара, ИТ
специјалисте милион динара, руководиоце фацилитy менаџмента 1.538.000 динара,
руководиоце научног развоја 1.477.000 динара, стручне раднике 614.000 динара...
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:Povukli-predlog-zaste%C4%8Daj&catid=21&Itemid=125

Повукли предлог за стечај
Нема Ваљевца, а посебно Убљанина, који би пре десет и више година и у највећем кошмару
могао да помисли да ће Зимпа отићи у стечај. И то чудо се десило, а Убљани главни разлог виде
у приватизацији. Било како било, рочиште за одлучивање о предлогу унапред припремљеног
плана реорганизације фирме из Уба над којом је покренут претходни стечајни поступак,
одложено је на предлог пуномоћника убске фирме због тога што је пристигао већи број
примедби поверилаца, тако да предлагачи нису имали довољно времена ни могућности да
предложене измене унесу у план.
Примедбе су доставили Комерцијална банка, Пореска управа - филијала Ваљево - експозитура
Уб, Рајфајзен банка и други повериоци. Комерцијална и Рајфајзен банка чак нису биле ни
укључене у план као повериоци. А онда је дошло до ненадног преокрета, јер је убска „Зимпа”
повукла предлог за отварање стечаја над собом као стечајним дужником, па је Борка Пантић,
стечајни судија Привредног суда у Ваљеву, донела решење којим се обуставља претходни
стечајни поступак. „Зимпа” из Уба је (била) познати произвођач сигурносне опреме трезорских врата, врата за станове, противпожарних врата, челичних каса и сефова,
банкарских сефова за грађане, касета за новац, зидних трезора, ормана за оружје. Убска фирма
производи и опрему за индустрију и складиштење, биро опрему... Већински власник, односно
акционар „Зимпе” је Галеб група Шабац која, према подацима Агенције за привредне регистре,
поседује скоро 79 одсто капитала. Рачун „Зимпе” је у блокади од августа 2011. године. Према
информацијама до којих је „Привредни преглед” дошао, унапред припремљени план
реорганизације „Зимпе” који је требало да се спроведе у наредних пет година, по својој
суштини је санациони, јер настоји да се најпре поправи затечено економско стање и деблокира
рачун, а потом да се из пословања обезбеде ликвидна средства за намирење поверилаца према
измењеним условима и динамици отплате, све то уз задржавање постојећа 43 радника. Планом
је предложен одређени отпуст дуга, а потом исплата потраживања повериоцима свих класа у
износу од око 355 милиона динара, уз период мировања од 12 месеци и отплату дуга у 48
месечних рата, при чему би свака износила нешто мање од 7,4 милиона динара. Почетни
капитал за отпочињање привредне активности био би обезбеђен продајом залиха готове робе,
наставком производње, наплатом потраживања и приходима из уговорених нових послова.
Процена предлагача је да ће „Зимпа” у наредном петогодишњем периоду, током примене
плана, остварити приход од око 483 милиона динара, што је значајно већи износ од поменутих
обавеза. О стварним разлозима повлачења оваквог плана у овом тренутку се не зна, али се
претпоставља да повериоци нису сагласни са неким битним детаљима. Ово је, по свему судећи,
први случај да неко сам предложи увођење стечаја, па потом одустане од сопственог предлога.
@ЛЕГЕНДА: У Зимпи некада радило неколико стотина радника и била је најакумулативније
предузеће Фото: С. Раковић
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У Новом Пазару се не чисти смеће
ИЗВОР: БЕТА
Нови Пазар -- Радници новопазарске "Чистоће" су ступили у штрајк како би
скренули пажњу на тешку економску и материјалну ситуацију у којој је то јавно
предузеће.
Током штрајка биће поштован законски минимум процеса рада, а смеће ће се износити само из
јавних установа од општег интереса.
Чланови Самосталног синдиката и Асоцијације самосталних и независних синдиката траже
исплату четири лична дохотка по закону и њихово повећање, уплату доприноса, исплату
трошкова превоза и уплату синдикалне чланарине.
Председник Самосталног синдиката у "Чистоћи" Љутво Маврић рекао је радију Сто плус да
радници неће одустати од својих захтева јер се предузеће налази у катастрофалном стању.
Он је истакао да су више пута челницима Градске управе указивали на проблеме које имају,
али да никакав одговор нису добили.
"Они немају разумевања за наше проблеме и нису спремни за разговор, јер смо ми у последња
четири месеца слали дописе и градоначелнику и
председнику Скупштине, али нам се нико није обратио. Ово је могло и другачије да се реши,
али пошто није штрајк ће бити настављен и истрајаћемо у томе", рекао је Маврић.
Како је додао, неки од руководилаца тог предузећа су разним претњама и нападима покушали
да угуше штрајк, али ће радници истрајати у
својим захтевима и неће одустајати од штрајка.
Радници "Чистоће" су из сличних разлога и прошле године у више наврата штрајковали.
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