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Плата у Србији на 34. месту у Европи
Д. МАРИНКОВИЋ
Према стандарду се грађани Србије налазе на 34. месту од посматране 42 земље.
Становници Београда боље стоје од Румуна, али горе од Црногораца
ПРОСЕЧАН Србин располаже са три пута нижим годишњим дохотком од просечног
Европљанина. Према студији о куповној моћи немачке агенције за истраживање тржишта ГфК,
грађани Србије налазе се на 34. месту од укупно 42 европске земље, а располажу са 2.996 евра
по глави становника годишње.
- У поређењу са државама бивше Југославије, Србија се према куповној моћи становника може
сврстати у земље „средњег ранга“ - истичу у ГфК агенцији. - Просечан износ којим располажу
потрошачи ове године најближи је оном у Бугарској, али чини свега око три петине износа који
је на располагању грађанима Хрватске. Са 10.356 евра по глави становника, Словенија је
неприкосновени лидер међу земљама источне Европе.
Постоје значајне разлике између северних и јужних делова Србије када је реч о куповној моћи
становника. Када је реч о регионима, највиши стандард је у Војводини, тако су три од четири
округа са куповном моћи изнад републичког просека налазе управо у тој покрајини. Округ
града Београда истиче се по највишој куповној моћи, 30 одсто изнад републичког просека.
Интересантно је да становници Београда на годишњем нивоу располажу са 500 евра више него
становници Румуније у просеку, али и 500 евра мање од житеља Црне Горе.
- Највећи део југоисточног дела Србије располаже куповном моћи испод просека - показује
најновије истраживање ГфК. - Са скоро четрдесет посто мањим износом од просечног,
располажу становници Топличког округа, који је уједно и најсиромашнији округ у земљи.
И док Срби располажу са дохотком који је скоро седам пута нижи од немачког, просек за
Европу износи 12.806 евра. Најсиромашнија је Молдавија са 1.257 авра по становнику, а
најбогатији Лихтенштајн, где је куповна моћ достигла 57.000 евра годишње. Ако је за утеху,
богатије државе имају и далеко више трошкове живота.
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НЕМЦИМА 20.014 ЕВРА
НЕМЦИ су на осмом месту и располажу са 20.014 евра годишње по глави становника, док се
становници Молдавије, који се налазе на зачељу листе, морају задовољити са 1.257 евра
годишње. На средини листе налазе се Шпанци са 12.943 евра годишње, док становници
Немачке, Француске и Велике Британије располажу половином укупне куповне моћи Европе,
односно, имају 47 одсто куповне моћи на Старом континенту.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:408130-Stecaj-traje-samo-pola-sata

Стечај траје само пола сата
С. МОРАВЧЕВИЋ
Пословне банке у времену кризе на разне начине покушавају да обезбеде враћање
позајмљеног новца
БАНКЕ се све теже боре са клијентима који не могу да врате зајмове, а њихов број све више
расте. Укупни зајмови које фирме и грађани не враћају достигли су 400 милијарди динара или
око 20 одсто од укупне суме свих одобрених позајмица. Предузећа су највеће неплатише и она
дугују 237 милијарди динара, а међу њима највише грађевинци, који према подацима Народне
банке Србије не могу да врате чак 42,4 одсто од укупно узетих кредита. Незванично, како кажу
банкари, у овом сектору је степен проблематичних зајмова и до 70 одсто!
Због стечаја великог броја грађевинских фирми, како приватних тако и државних, кредити се
не враћају, а банке до наплате дела потраживања (јер хипотеке не могу да постигну првобитну
цену) чекају и до четири године. Такође, сличан проценат дуговања је и у домену пословања
некретнинама, јер сазидане станове и куће, због кризе, нема ко да купи. На другом је месту,
како незванично сазнајемо, пољопривреда, код које банке не могу да наплате половину
одобрених зајмова.
ДУГОВИ ДО ГРЛАПРЕМА званичним подацима Народне банке Србије проблематичних
кредита има највише прерађивачка индустрија са 80,8 милијарди динара, затим трговина са
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52,2 милијарде динара. Међутим, њихово учешће у укупно одобреним зајмовима је упола мање
од грађевинарства и пословања некретнинама.
- Банке фирмама нуде репрограме, али тај круг не може да траје дугорочно - каже за „Новости“
један од банкара. - Ми смо спремни у договору са повериоцима да фирму, која више не може да
плаћа кредите, уведемо у стечај који се популарно зове „стечај на пола сата“ и да онда кренемо
у реструктурирање обавеза. Никоме није у интересу да иде на суд, јер је степен наплате
потрживања веома мали, а сам процес траје предуго. С друге стране, положене хипотеке су
прецењене, тако да њиховим пуштањем наплатимо 25 до 35 одсто обавеза.
Према речима овог саговорника, привреда званично не може да врати 23,7 одсто узетих
кредита, али је тај проценат реално много већи и премашује и 30 одсто.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408134-Koja-su-zanimanja-zabranjena-za-osudjivane

Која су занимања забрањена за осуђиване
Б. СТЈЕЉА
Запослени који се огреше о законе добијају и списак забрањених занимања. У
Србији је за кривично гоњене недоступно 328.340 радних места
У Србији је за кривично гоњене недоступно 328.340 радних места. Ту је 108.090 позиција у
војсци, полицији, правосуђу и БИА, али и свих 125.127 места у образовању. А они који су већ
”зарадили” затворску казну од макар шест месеци не могу да се придруже ни армији од 34.313
државних и 60.810 локалних чиновника. Зато се бивши затвореници тешко уклапају у друштво
и зато су најчешће повратници.
Тако је сасвим извесно да најмање сваки пети од 1.725.960 радника нема ”сумњиву” прошлост
јер је чистоћу њихових биографија захтевао - послодавац.
- Кривичне пресуде, затворске казне или амнестија јесу веома отежавајуће околности због које
ће тај послодавац радно место радије препустити кандидату који нема такву биографију објашњава Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана.
ЗАТВОР ЗАМРЗАВА КЊИЖИЦУУ Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
потврђују да Закон о раду ни на једном месту не прописује да ли су нека занимања забрањена
за оне који имају неславну прошлост.
- Запослени може да добије отказ ако учини кривично дело на раду и у вези са радом, али и ако
добије затворску казну дужу од пола године за неко друго кривично дело - тумачи Снежана
Богдановић из Сектора за рад.
- Ако је казна краћа од шест месеци, његова службена позиција се само ”замрзава”.
И у Националној служби за запошљавање кажу да је казна затвора дужа од пола године
препрека за рад у просвети и државним органима, али да се критеријуми додатно подижу у
зависности од позиције за коју се конкурише.
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- Тако, на пример, код избора директора школа поред тога да кандидат не сме бити осуђиван на
затворску казну од шест месеци, тражи се и доказ да он није осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала или дело које је законом предвиђено као сметња за обављање
дужности директора - објашњава Драган Ђукић, директор Сектора за посредовање у
запошљавању.
Он каже да и приватне компаније имају право да се увере да њихов кадар нема досије.
- Неке компаније су такве доказе тражиле чак и за трговце, што је и логично јер он ради са
новцем и може да проневери пазаре па је извод из казнене евиденције МУП неопходан - додаје
Ђукић.
И у Унији послодаваца примећују да је сасвим уобичајена и легитимна пракса да банке и неке
трговинске компаније, златаре и они који раде са новцем и драгоценостима, проверавају да ли
је особа коју примају у радни однос кривично гоњена и осуђивана. А готово истоветна пракса је
и при одабиру радника обезбеђења, чувара, портира, али и у консултантским кућама,
финансијским удружењима и на свим позицијима где газда посао заснива на поверењу.
РОБИЈА НЕ КОЧИ ВЛАСТ
ИАКО се на конкурсима за државне чиновнике захтева беспрекоран досије, он није неопходан
за највише представнике власти. Закон о избору народних посланика каже да је за кандидатуру
неопходно само држављанство и пунолетство.
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:408104-Cacak-Radnici-pokusali-da-blokiraju-Ibarsku

Чачак: Радници покушали да блокирају
Ибарску
В. ИЛИЋ
Радници чачанске Фабрике хартије покушали да блокирају Ибарску магистралу,
кордон полиције их спречио
ЧАЧАК - Кордон полиције спречио је у среду стотинак радника Фабрике хартије "Божо Томић"
да блокирају Ибарску магистралу на кружном току у Прељини, чиме су желели да надлежнима
у Влади укажу на велике проблеме који су задесили ово предузеће, чија је приватизација
раскинута пре годину дана.
Запослени, њих око 260, захтевају од надлежних министарстава да им се што пре исплате
заостале зараде - укупно 20, да им се повеже стаж од шест година и да се хитно покрене
производња у Фабрици, која је обустављена почетком прошле године, када је због дуга према
Електродистрибуцији фирми искључена струја.
- Очекивали смо овакву реакцију полиције, али сматрамо да то није коректно и да ова наша
борба није само битка за ова 262 радника, већ за цео Чачак - рекао је Милош Трипковић,
председник Самосталног синдиката. - Чачак је у привреди 2001. године имао 12.830
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запослених, а данас их је око 2.500. Не желимо да доживимо исту судбину свих који су остали
на улици.
Трипковић истиче да ће у децембру 262 породице радника остати и без здравственог
осигурања. Најтеже је то што није решен статус фабрике, па не може да се покрене са мртве
тачке. Одржано је на десетине састанака у министарствима економије, финансија, правосуђа,
привреде, али ништа није дало резултате.
ДИРЕКТОРИ НА ПОТЕРНИЦИОСНОВНИ суд расписао је потернице против двојице бугарских
држављана који су били на челним функцијама у предузећу, а који се сумњиче за утају пореза.
Један од њих, Тимор Димов Фјодоров, ухапшен је пре неколико дана, али је, после саслушања,
пуштен да се брани са слободе, док је за другим - Стојаном Зајковим Димитровим - и даље на
снази потерница.
- Боље је да одемо и у стечај, него да смо као сада, ни на небу ни на земљи - рекао је Трипковић.
- Радници се још воде као запослени, па не могу да оду на биро, нити да пронађу други посао.
Радник Зоран Радуловић, истиче да се "осећа као клошар", јер после 40 година радног стажа
готово просјачи.
- Власник Фабрике је држава, а она се опходи према нама као да смо непостојећи. Још је
послала полицију на нас! Не можемо да се боримо, њих је више него нас - казао нам је
Радуловић.
Ова фабрика је продата фирми "Честијим" из Софије, јула 2007. Приватизација је поништена
8. децембра прошле године, а постављен је заступник фабричког капитала. Синдикалци тврде
да фабрика повериоцима дугује око 15,5 милиона евра, а са каматом тај дуг је нарастао до 18
милиона евра.
КАКО СТАТИ НА НОГЕ
СЛОБОДАН Јелић, председник Градског већа Савеза самосталних синдиката Чачка, рекао је да
би фабрика могла да стане на здраве ноге, само када би имала подршку државе. Он истиче да
предузеће и даље има сигурно тржиште папира. Фабрика поседује и постројење које може да
греје део града, и да производи до девет мегавата струје месечно, што би јој доносило зараду од
50 милиона динара.
Радници истичу да ће се и даље свакодневно окупљати на магистрали.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:408102-U-Jagodini-prave-sedista-za-quotfijat-500-lquot

У Јагодини праве седишта за "фијат 500 л"
Г. Ј.
Италијанска компанија озваничила договор о градњи нове фабрике у Јагодини.
Радови почињу крајем фебруара. Посао за 100 радника, субвенције 6.000 евра
ЈАГОДИНА - Италијанска компанија "Аунде" у среду је озваничила договор са руководством
града Јагодина о почетку изградње фабрике аутомобилских седишта за "Фијатов" модел 500 Л,
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који се производи у Крагујевцу. Камен темељац за изградњу погона биће положен крајем
фебруара, а у првој фази биће запослено 100 радника.
- "Аунде" ће добити од Србије субвенцију од 6.000 евра по запосленом, али најбитније је да
субвенционишемо компаније које нису конкуренција домаћим власнициам капитала. Тако
нећемо угрозити домаће произвођаче, а то је и препорука онима који доводе стране
инвеститоре - рекао је председник Скупштине града Драган Марковић Палма. - Приликом
посете Варезеу на састанку са привреднициам били су и представници компаније "Аунде", која
у 25 држава има 82 фабрике са 12.000 радника. Тада су изабрали Јагодину. Очекујемо да за три
године у тој фабрици ради укупно 300 радника.
Извођачи радова биће из Јагодине, а радиће се домаћим материјалом. Пројекат предвиђа
изградњу погона површине 3.500 квадрата.
- Захвалио бих се председнику Марковићу, који је својим ентузијазмом дао осећај сигурности
да се уради пројекат и изгради фабрика у Србији. "Фијат" је комплетну производњу седишта за
модел 500 Л поверио нама, а наш план је да комплетну производњу пребацимо у Србију. То је
амбициозан пројекат на ком радимо две године. Италијански стил и српска производња, може
да се примени на будуће пројекте. Већ размишљамо о проширењу и изградњи другог дела каже један од власника и директор "Аунде Србија" Енрико Верњано.
Компанија "Андреа конфекциони" је завршила изградњу и опремање погона у Јагодини и,
почетком децембра ће започети производња ауто-цирада, када ће бити запослено више од 500
радника. Србија је субвенционисала "Андреа конфекциони" са 9.000 евра по запосленом, а
инвестиција је вредна девет милиона евра.
СТУДЕНТИ У БЕЧУ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ града од 16. до 18. децембра у Бечу ће боравити студнети из Јагодине.
Критеријум за одлазак је просечна оцена 7,5 што је награда за успех, а у плану је обилазак
универзитета. Поред тога градоначелници и председници општина, који су били у саставу
привредно -политичке делегације, боравиће у Бечу 15. фебруара где ће највећим аустријским
компанијама представити могућности за инвестирање.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/355359/Senic-Necemo-povuci-Predlog-zakona-o-javnim-preduzecima

Сенић: Нећемо повући Предлог закона о
јавним предузећима
Бета
Министарству финансија и првреде Србије не помишља да повуче из скупштинске процедуре
Предлог закона о јавним предузећима, изјавио је данас државни секретар у том министарству
Влајко Сенић.
Он је у изјави агенцији Бета оценио да захтев за повлачење предлога тог прописа није озбиљан
и да би било неозбиљно да Влада из процедуре повуче закон који унапређује неку област.
Опозициона Либерано-демократска партија (ЛДП) затражила је данас од Владе Србије да
одмах повуче из скупштинске процедуре Предлог закона о јавним предузећима, за који је
оценила да је "катастрофалан".
Сенић је међутим оценио да је Предлог закона о јавним предузећима "озбиљан корак напред" у
односу на постојећи.
- Свако ко има довољно енергије, времена да погледа постојећи Закон о
јавним предузећима и овај нови, који се налази у скупштинској процедури, врло лако ће
приметити да је нови огроман корак напред- рекао је државни секретар у Министарсву
финасија и привреде.
Како је прецизирао, Предлог закона о јавним предузећима унапређује регулисање рада јавних
предузећа, избор и улоу управе, надзора.
- Поред тога то је и велики корак у потпуној контроли рада јавних предузећа - рекао је Сенић.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/355285/Od-1-januara-ostriji-uslovi-za-penziju

ФОНД ПИО

Од 1. јануара оштрији услови за пензију
Фонет
Од 1. јануара 2013. године важе и нови, пооштрени, услови за одлазак у старосну и породичну
пензију, мушкарцима се подиже старосни услов, а женама оба и то по четири месеца.
Од Нове године важе и нови услови за одлазак у старосну и породичну пензију.
Од првог јануара стижу и промене услова за одлазак у пензију. Сви који планирају да се повуку,
од идуће године на радном месту мораће да остану дуже него што је било предвиђено у 2012.
Ово је правило, објашњавају у Пензијском фонду, записано у Закону о ПИО и подразумева да
се услови за стицање старосне пензије подижу постепено све до 2023.
Тада ће се ставити тачка на све промене, а жене ће у пензију одлазити са најмање 58 година
живота и са 38 година стажа, а мушкарци са исто година, али са најмање 40 година рада иза
себе.
У овој години мушкарци са 40 година стажа су могли да се пензионишу најраније са 53 године
и осам месеци живота, а у идућој ће се ова старосна граница подићи за четири месеца објашњава Бранислав Рашић, помоћник директора Сектора за
остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања.
И женама се од 1. јануара подижу оба услова за по 4 месеца, па ће оне захтев за пензију
најраније моћи да предају са 53 године и 4 месеца живота и са 34 године и 4 месеца стажа.

9

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-za-socijalnu-zastitu-izdvaja-manje-od-EU-proseka.sr.html

Србија за социјалну заштиту издваја мање од
ЕУ просека
БЕОГРАД – На социјалну заштиту Србија је у 2010. години утрошила 24,6 одсто бруто домаћег
производа (БДП) а 27 чланица Европске уније у просеку 29,4 одсто.
Подаци Еуростата које је пренео портал Еурактив Србија показују да су највећи део БДП за
социјалну заштиту у ЕУ издвајале Француска, Данска и Холандија, али и да су издаци за
незапосленост у последње време осетно порасли.
Раст трошкова за социјалну заштиту бележен последњих година у највећој мери је резултат
економске кризе.
Како се наводи у извештају Еуростата, издвајања за кључне видове социјалне заштите - за
пензије, здравство и бригу о породици, порасла су од 2007. до 2010. за око десет одсто док су
трошкови за незапосленост повећани за трећину.
Разлике у издвајањима за социјалну заштиту међу земљама су велике. Више од 30 одсто БДП
издвајају Француска, Данска и Холандија а мање од 20 одсто Румунија, Летонија, Бугарска,
Естонија, Словачка, Пољска, Литванија и Малта.
Ти диспаритети последица су разлика у животном стандарду али указују и на различитости
националних система социјалне заштите, као и специфичне демографске, економске,
социјалне и институционалне структуре у чланицама ЕУ.
Посматрано по становнику, издвајања за социјалну заштиту су највећа у Луксембургу,
Холандији и Данској а најмања у Бугарској, Румунији и Летонији. Подаци за Србију нису дати.
Трошкови по становнику процењени су иначе на бази куповне моћи.
Гледано према областима, на издвајања за старосне и породичне пензије одлази 45 одсто
укупних социјалних издвајања у ЕУ и ти издаци у готово свим чланицама имају највећи удео у
укупним, пренео је Еурактив Србија.
Највише се по том основу издваја у Пољској и Италији, по 61 одсто укупних издатака, а
најмање у Ирској (23 одсто). У Србији за те сврхе иде 53,7 одсто укупних социјалних издвајања
а у Хрватској 37,7 одсто.
Издвајања за здравство и бенефиције по основу инвалидности чинила су у 2010. години 37
одсто укупних социјалних бенефиција у ЕУ.
На нивоу ЕУ се издвајања по том основу крећу од 27 одсто укупних на Кипру до 48 одсто у
Ирској. У Србији та издвајања чине 35,2 одсто укупних социјалних издатака а у Хрватској 51,5
одсто.
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Породичне бенефиције у просеку чине осам одсто укупних социјалних издвајања у ЕУ. Од
земље до земље се њихов удео разликује и крећу од четири одсто у Холандији и Пољској до 18
одсто у Луксембургу.
У Србији бенефиције за бригу о деци и породици имају удео од 5,4 одсто у укупним социјалним
давањима а у Хрватској од 8,1 одсто.
Бенефиције за незапослене просечно однесу шест одсто укупних социјалних издвајања у ЕУ.
Њихов удео у укупним издацима иде од 2,2 одсто у Пољској до 14,1 одсто у Шпанији. У Србији
та издвајања чине 3,6 одсто укупних а у Хрватској 2,3 одсто.
Европска статистичка агенција обрадила је податке за 27 чланица ЕУ, Исланд, Норвешку,
Швајцарску, Хрватску и Србију.
Бета
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Razvoj-najslabija-karika-budzeta.sr.html

Развој – најслабија карика буџета
Запослени у државној служби не могу да рачунају на веће плате у 2013, док ће раст пензија
бити симболичан, чак и да се остваре сва предвиђања у следећој пословној години
Предлог буџета за 2013. годину, како је у Скупштини Србије рекао Млађан Динкић, министар
финансија у привреде, представља радикалан заокрет у вођењу јавних финансија уз опаску – да
нема разлога за неумерену радост, али има за умерени оптимизам.
На чему ресорни министар заснива овакав, рекло би се, умерени оптимизам?
Циљ му је, како је обећао, да стабилизује државне финансије. Како? Тиме што ће тежиште
прилива у буџет пребацити на привреду и грађане, а мање на ново задуживање. Упркос
израженим сумњама представника Фискалног савета, затим Зузане Мургасове, челнице
делегације ММФ-а, уз очекивана реаговања посланика опозиције у парламенту, Динкић тврди
да ће мањак у државној каси догодине бити преполовљен у односу на ову годину. Биће сведен
на 3,3 одсто вредности свега што се у земљи догодине створи, а рачунајући и мањак буџета
покрајине, локалних самоуправа и организација обавезног социјалног осигурања – 3,6 одсто
БДП-а.
Преведено на језик разумљивијих бројки, догодине ће минус у државној каси тежити 121,9
милијарди динара. Око 80 милијарди динара мање него ове. Уз очекивани привредни раст од
два одсто, приходи ће бити 965,7, а расходи 1.087,6 милијарди динара.
– Уређење јавних финансија није довољно за излазак из кризе, али је темељ и први корак ка
томе – поручује Динкић.
Са овом тврдњом министра представници струке кажу да предложени буџет има подоста
фалинки и да не постоје довољне гаранције да ће се приходна страна пунити у оној мери како
то министар финансија очекује.
За Зорана Грубјешића, професора Београдске банкарске академије, расходна страна
предложеног буџета је реална, али планирани дефицит зависи од пореских прихода, које није
лако предвидети. Рачуна се на раст БДП-а у 2013. од два одсто, али је он неизвестан.
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– Ако очекивани приходи догодине изостану, због већег дефицита уследиће ребаланс буџета, а
у том случају је извеснији раст цена, него раст државних плата и пензија – каже Грубјешић. –
Наш опоравак и очекивани раст БДП-а од два одсто много зависи од догађања у „еврозони”.
Отуда долазе инвеститори и тражња за нашом робом. Мало је реформских резова у Предлогу
буџета, мада су назнаке видљиве.

Милојко Арсић, професор Економског факултета, ипак сматра да су досадашње промене у
вођењу јавних финансија велике, али недовољне. Поготову када се упореди са прошлом,
изборном годином, када се много трошило.
– Повећање пореза и тихо замрзавање плата и пензија смањиће овогодишњи дефицит, али не
толико као што Динкић тврди – каже Арсић. – Тај дефицит на приходној страни неће бити
преполовљен, али са предузетим мерама може бити мањи за трећину. Поред тога, већа
инфлација од очекиваних 5,5 одсто донеће веће приходе и са тим се очигледно рачуна.
Ни догодине буџет неће погурати привредни развој, сматра Арсић, али му укидање 138
парафискалних намета и бенефицирани кредити сигурно иду наруку.
На пренапрегнутост предложеног буџета на расходној страни указује и Миладин Ковачевић,
сарадник месечника „Макроекономске анализе и трендови” Економског института. Ипак
сматра да је остварив, уз добру фискалну дисциплину, која је ове године са ребалансом у
четвртом кварталу дала резултате, као и уз наставак реформских и фискалних мера.
– Ипак, за стабилне јавне финансије и излазак и кризе треба испунити четири услова – указује
Ковачевић. – Предузете мере фискалне консолидације у 2012. и 2013. години су први кораки
оне дају добре резултате. Други корак је назначен у Фискалној стратегији. Реч је о
средњорочним реформским корацима. Трећи услов је склапање аранжмана са ММФ-ом.
Четврти је програм олакшавања кредитне политике финансијског сектора, који је могућ са
значајнијом фискалном консолидацијом.
Већој запослености, а са тим и бољем животу, допринело би државно инвестирање у
инфраструктуру, али и подстицаји извозу, указује Ковачевић и наглашава да без значајнијег
смањивања јавне потрошње мере монетарне и кредитне политике не могу значајно допринети
развоју.
Шта, међутим, ако се сва ова предвиђања не остваре. Изостану приходи, а повећају се издаци?
Сви наши саговорници су једнодушни у закључку – имаћемо ребаланс буџета ако се не смање
пројектовани издаци и не повећају приходи. Ту варљиву равнотежу „пеглаће” инфлација, али
нама као трајни задатак остаје нужност да трошимо колико имамо и да дугове садашње
генерације не остављамо својим потомцима.
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Далеко од коме
Српске финансије пре три-четири месеца биле су у коми. Више нису. Видљиви су знаци
опоравка, рекао је Динкић. Према његовим речима, у августу Србија није имала новца ни за
наредних недељу, а сада има за шест месеци унапред. За нешто више од сто дана мандата ове
владе у државну касу грунула је бујица пара. Али, на жалост, не зато што је привреди коначно
кренуло, већ захваљујући повећању пореза и додатном задуживању од преко милијарду евра.
Александар Микавица
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzije-gube-trku-sa-inflacijom.sr.html

Пензије губе трку са инфлацијом
Примања најстаријих до краја 2012. године биће обезвређена за седам до осам индексних
поена због одлуке да од 1. октобра буду веће за свега два процента
Учешће просечне пензије у просечној нето октобарској заради, од око 41.558 динара, износи 60
одсто, што значи да је нешто веће него претходног месеца, када су у зарадама чиниле око 58
процената, каже Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине.
До овог незнатног повећања дошло је због последњег усклађивања пензија од 1. октобра за око
два процента за колико је 1,6 милиона пензионера у Србији добило више пензије, објашњава
Ненадић и додаје да то није никакво охрабрење, јер да су пензије усклађиване према Закону о
ПИО, биле би много веће.
– Због одлуке да се пензије од 1. октобра увећају за само два одсто, оне ће на крају 2012. године
бити обезвређене за седам од осам индексних поена, објашњава он.
Пензије су, додаје, у априлу повећане за 3,46, у октобру за два одсто, дакле укупно 5,46 за целу
2012. годину, а инфлација ће до крај године бити 14 процената.
Пензије је од 1. октобра ове године требало повећати за раст потрошачких цена из претходних
пола године, односно за период од 1. април до 30. септембар и то за око 7,1 одсто, што није
учињено. Само по том основу из буџета ће се за исплату пензија издвојити мање за око седам
милијарди динара, каже он.
Стандард пензионера биће још више угрожен 2013. години. Најпре због чињенице да ће
пренета основица за обрачун пензија у 2013. годину бити мања, јер пензије нису пратиле раст
потрошачких цена, али и услед тога што ће се од 1. априла наредне године повећати свега за
два процента, без обзира на даљи раст цена. То је исто као да су замрзнуте, каже Ненадић.
По том основу из буџета ће се за пензије издвојити мање за око 25 милијарди динара.
– Када се све ово има у виду лако је министру финансија Млађану Динкићу да каже „да
предложени буџет представља радикалан заокрет у вођењу политике јавних финансија у
Србији, јер ће буџетски дефицит у 2013. бити преполовљен у односу на ову годину”, каже
Ненадић и додаје да ће минус у државној каси бити мањи зато што су пензионери закинути у
највећој мери, а при том је реч о најугроженијој популацији становништва.
Он додаје и да су они који су кројили буџет за пензионере донели одлуку о усклађивању
пензија за два одсто у октобру ове и априлу 2013. године, врло добро знали да ће раст цена бити
много већи у наредних шест месеци. Да нису замрзли пензије на два одсто и у априлу 2013.
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године морали би да их увећају за овај раст цена. Колико су пензије већ сада обезвређене
потврђује и последњи податак да су цене у октобру веће за 2,8, одсто, а пензије за шест месеци
повећане за два процента, додаје Ненадић.
– Просто је несхватљиво како да живи пензионер с просечном пензијом од 24.500 динара, ако
потрошачка корпа кошта 60.000 динара. Или још горе, како да преживе пензионери с
најнижим пензијама од 12.645 динара, односно 9.941 динар. При том се зна да у Србији две
трећине пензионера, или око 1,1 милион њих живи од примања која не прелазе 24.500 динара,
пита Ненадић.
Представницима пензионера није јасно зашто се у Скупштини у расправи о буџету као посебан
успех истиче да ће предложени јавни рачун обезбедити исплату свих 12 пензија у 2013. години,
као и две рате такозване 13. пензије. Пензије су, упозоравају, законом загарантована права која
пензионери треба да примају сваког месеца и додају да су скептични према предложеном
буџету очекујући да ће већ на пролеће доћи до ребаланса.
Ј. Петровић

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/sindikat_najavljuje_radikalne_oblike_borbe.73.html?news_id=251881

Све незавиднија ситуација у крагујевачком Заводу за стоматологију

Синдикат најављује радикалне облике борбе
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Више него отежано пословање Завода за стоматологију у Крагујевцу постаје очито,
потврђује и то што око 200.000 сталних и повремених пацијената све теже добија услуге у овој
здравственој установи. Таква ситуација, с друге стране, изазива незадовољство запослених, које
би ускоро могло да прерасте у штрајк, или озбиљније протесте радника установе, наводи се у
саопштењу
за
јавност
синдиката
у
крагујевачком
Заводу
за
стоматологију.
Све незавиднију финансијско-пословну ситуацији у крагујевачком Заводу за стоматологију
коју, о чему је наш лист недавно већ писао, у последње време, подсетимо, карактеришу
нередовне зараде и неравноправан положај запослених, те изражена несташица медицинског
материјала.
Запослени у Заводу подељени су у различите категорије, при чему су они који припадају
категорији тзв. неуговорних радника, иако су у сталном радном односу, у неравноправном и
понижавајућем положају. Тој категорији радника зараде и друге принадлежности исплаћују се
све ређе, с тенденцијом даљег погоршања њиховог материјалног положаја.
„Зараде нередовно примају и зубни техничари, медицинске сестре и немедицинско особље, без
којих Завод не може да обавља своју функцију, а забрињавајуће је што плате и друга давања
касне и стоматолозима на специјализацији, чиме се угрожава процес добијања нових
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стручњака“, истиче се у последњем оглашавању синдиката запослених у крагујевачком Заводу
за стоматологију.
Додаје се да ситуацију у тој установи додатно оптерећује и све израженија несташица
медицинског материјала, што се, опет, негативно одражава на квалитет и континуитет услуга
те здравствене установе.
„Желимо да сачувамо углед Завода за стоматологију, у којем највећи број Крагујевчана и даље
тражи услуге стоматолога. То ће, међутим, бити могуће тек кад руководство установе обезбеди
редовне и истовремене исплате зарада за све запослене, као и материјална средства неопходна
за рад установе и пружање квалитетних и благовремених услуга пацијентима. У супротном,
бићемо принуђени да предузмемо и радикалне облике борбе за права запослених у нашој
установи, наглашава се у саопштењу синдиката радника Завода за стоматологију у Крагујевцу.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ishitrena_privatizacija_raskrcmila_agrar_.4.html?news_id=251888

Стручна јавност потврђује извештај Савета за борбу против корупције о незаконитим
приватизацијама у пољопривреду

Исхитрена приватизација раскрчмила аграр
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ
Београд - Тврдње Савета за борбу против корупције да приватизација пољопривредних
предузећа у Србији није обављена на законит начин су потпуно тачне. То тело је и раније и не
само у аграру, упозоравало на спорне случајеве, али очито код надлежних није било слуха за
доказе које је предочило. Када је реч о пољопривреди, неколицина нас која се бави том
облашћу је од самог почетка упозоравала да се приватизација спроводи на погрешан начин. То
је, међутим, било оцењено као „јерес“ и били смо вербално прогањани и нападани због таквог
мишљења. Поништене приватизације, пак, јасно показују ко је био у праву - каже за Данас
Милан Простран, секретар Одбора за пољопривреду у Привредној комори Србије.
Према његовим речима, проблем је настао када је 2005. године усвојена стратегија
приватизације у пољопривреди, којом је државно власништво над земљом означено као
рецидив прошлости.
- Инсистирало се на моделу исхитрене приватизације а свако ко се томе супротстављао
представљан је као ретроградни елемент. Резултат такве политике је огроман број поништених
приватизација због лошег газдовања, па су десетине хиљада хектара земљишта враћене у
државно власништво. На жалост, у тим пропалим приватизацијама отуђена је механизација и
друга опрема, спашено је само земљиште. Задатак државе је сада да у процесу реструктурирања
опорави та пољопривредна предузећа, омогући им да опет „стану на ноге“. Реч је о фирмама
могу добро да раде и што је најважније, способна су да запошљавају радну снагу, што је Србији
сада најпотребније - истиче Простран.
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Он додаје да држава сада мора што већем броју тих предузећа да омогући да успешно изађу из
стечаја, да им очисти билансе и спаси их од ликвидације. Простран наглашава да не треба
журити са новом приватизацијом тих комбината, већ сачекати да они прво стану на „зелену
грану“.
Миладин Шеварлић, професор Пољопривредног факултета у Београду истиче да је откривање
„рупе на саксији“ најзаступљенија политичка активност у Србији, али додаје да после
политичких промена носиоци „преврата“ или су били неспособни или нису желели из личних
и посебно ускопартијских интереса, да изграде други конзистентан државни систем.
Период у коме се мењају „правила игре“ посебно погодује малверзацијама, а то се управо и
десило у случају пољопривредног земљишта, а на бројне малверзације указао је у свом
извештају и Савет подсећајући да приликом продаје предузећа није био регулисан власништво
и статус земљишта које су она користила. Према ранијој и садашњој регулативи, промет
пољопривредним земљиштем у јавној својини није дозвољен, због чега се у ранијем систему
парцеле нису ни водиле као власништво предузећа, комбината или задруга. Савет тврди да је
Агенција за приватизацију, продајући комбинате, заправо обављала промет земљишта над
којим су они имали право коришћења, иако за то није била надлежна, чиме је начињен пропуст
у процесу приватизације. Агенција за приватизацију негирала је те тврдње. У допису који је
упутила Савету, Агенција потврђује да „никада није била овлашћена, па самим тим није ни
продавала земљиште, већ искључиво капитал предузећа, тј. предузећа у целини као правно
лице са свим својим правима, обавезама и имовином“. Управо се у тим правима, међутим, и
крије „квачка“ јер се вредност земљишта није налазила у књиговодственим билансима, она
није улазила ни у процену вредности фирме нити у почетну цену на лицитацијама.
Интересантно је да су аукције на којима су се продавала предузећа из аграра биле изузетно
добро посећене, у многим случајевима постизана је и заиста добра цена (уколико се не узимају
у обзир обрадиве површине којима су располагала). Са доказом о плаћеној цени за фирму,
нови власници су се углавном без проблема у катастру уписивали и као власници земљишта.
Професор Шеварлић каже да ће се та ситуација јако тешко исправити и упозорава да би врло
брзо могла да уследи препродаја пољопривредног земљишта и читавих агробизниса
странцима, „ а потом ће се трагови капитала од тих продаја загубити на неком острвљу“.
- Посебно је питање ко и како треба да сноси одговорност за једну четвртину од укупно
приватизованих пољопривредних предузећа у Србији за које су уговори о приватизацији
поништени, а њихова имовина опљачкана, без икаквих последица по несавесне купце и све у
ланцу државних институција, који су били дужни да контролишу да ли нови власници
испуњавају уговорне обавезе - закључује Шеварлић.
Биланс
- У деценији протекле приватизације агропривреде Србије, без посла је остало више од 50.000
радника, а то је више од 150.000 гладних уста. У приватизацији пољопривредних комбината
су оштећени њихови радници и пензионери који су деценијама одвајали део остварене добити
и уместо расподеле на плате издвајали за куповину земљишта, механизације, изградњу
објеката - каже професор Миладин Шеварлић.
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Синдикат ТП „Србија“ у Крагујевцу најављује протесте запослених

Траже веће отпремнине за прекобројне
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Синдикат крагујевачког Трговинског предузећа „Србија“, које послује у саставу
компаније Делез Србија, најавио је протесте запослених, уколико послодавац не испуни захтеве
из социјалног програма. Менаџмент Делеза прошле седмице је саопштио да ће због губитака у
пословању, затворити четири продавнице и један магацин, те да ће 102 радника, који су
проглашени за технолошки вишак, добити отпремнине од по 70 евра по години радног стажа.
- Тражимо од послодавца да отпремнине уместо 70, износе 300 евра по години стажа. Поред
тога, захтевамо исплату надокнада за топли оброк, превоз, јубиларне награде, као и програм
преквалификација или доквалификација за запослене који ће прећи на евиденцију
Националне службе за запошљавање - каже председник Самосталног синдиката у ТП „Србија“
Драган Марковић, напомињући да је послодавцу дат рок од пет дана за испуњење захтева.
У Синдикату ТП „Србија“ подсећају да је ту, некада највећу трговинску фирму јужно од Саве и
Дунава, у септембру 2007., на аукцији купила Ана Петковић, секретарица у једној београдској
адвокатској канцеларији, али је уговор касније пренела на Делта Макси, који је Мирослав
Мишковић лане продао белгијском трговинском ланцу Делез. Синдикалци „Србије, с тим у
вези, најављују и тужбу против одговорних за, како сматрају, сумњиву приватизацију своје
фирме.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/povecanje_koeficijenata_uslov_za_dogovor_sa_vladom.55.html?news_id=25190
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Синдикати просветара тврде да неће потписати протокол о побољшању материјалног
положаја запослених у образовању

Повећање коефицијената услов за договор
са Владом
АУТОР: В. АНДРИЋ
Београд - Синдикати просветних радника тврде да неће са Владом потписати понуђени
протокол о побољшању материјалног положаја запослених у образовању уколико корекција
коефицијената не почне 2013. године. Допис са оваквим закључком Министарству просвете и
науке већ је упутила Унија синдиката просветних радника Србије, а данас би то требало да
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учине и Синдикат радника у просвети Србије и ГСПРС „Независност“, потврдио је за Данас
Слободан Брајковић, председник СРПСС.
Министарство просвете и науке тражило је од синдиката да до данас доставе које тачке
понуђеног протокола су неспорне, али се још не зна да ли ће и када преговори бити
настављени.
Сем корекције коефицијената Унија тражи и повећање цене рада преко онога што је понудила
влада, док Брајковић каже да ће ставити свој потпис на протокол само ако влада гарантује да ће
се корекција коефицијената извршити у три корака, почев од 2013. године, како би се
успоставио однос један према три између најмање и највеће плате у образовању.
Брајковић подсећа на обећање власти из споразума који је потписан још прошле године након
штрајка просветних радника, у коме се обавезала да промена коефицијената почне 1. јануара
ове године.
- Сада влада тражи ново одлагање, односно да током наредне године почну разговори о
корекцији коефицијената, а да примена тога стартује тек 2014. Како да им верујемо када су нас
већ једном преварили и погазили споразум који су потписали - пита Брајковић.
У Синдикату образовања Србије Данасу је речено да ће они такође инсистирати да промена
коефицијената стартује 2013. године.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-odzacima-stotinu-metalostrugara-niko-nece-posao

У Оџацима стотину металостругара, а нико
неће посао
У држави и општини у којој је назапосленост рак-рана има поприлично оних који
бирају посао, а најбољи пример је оно што се дешава у Оџацима. У оџачком
„Пољостроју”, који је једва спасен након пропале приватизације, тренутно је
запослено 55 радника, а постоји потреба за металостругарима и металоглодачима за рад на
специјализованим машинама. Због тога фирма је расписала конкурс, а на отворени позив
радницима тог профила није се јавио нико, тако да је он још увек отворен.
На евиденцији Националне службе за запошљавање у Оџацима има се нешто више од 100
металостругара, а на конкурс „Пољостроја“, по речима њиховог пословодства, није се јавио
ниједан. Поставља се питање зашто је то тако? Плате мајстора у „Пољостроју“ су нешто више од
20.000 динара па је могуће да нису примамљиве за оне који су на евиденцији службе, али је
чињеница и да су ти људи без посла и да сваки динар добро дође. Опет се питамо да ли је тим
људима потребан посао!?
Техничка школа у Оџацима је годинама образовала кадрове металске струке за потребе ИМО
„Пољострој“ у Оџацима, али и много шире, за целу некадашњу Југославију. У ових педесетак
година од када је у Оџацима формирана Школа ученика у привреди, а касније и Техничка
школа, занат су научили бравари, металостругари, металоглодачи, вариоци, ауто-механичари
и још низ занимања, који су били добро обучени за металске послове и углавном су сви
налазили послове у Оџацима, у Југославији или иностранству. Развијена металска индустрија
је запошљавала готово све занатлије металце, а посебно место су заузимали металостругари.
Мајсторије за стругом захтевају прецизност и због те чињенице готово сви су били поносни на
своје занимање, а могло се и веома добро зарадити.
Све муке кроз које је прошла наша садашња држава за последицу имају готово гашење наше
металске индустрије. Све значајније фирме металског комплекса су или уништене или
доживљавају веома тешке тренутке, тако да је у једном периоду готово престала потреба за
новим кадровима те струке, што су увидели и у школама, пошто је интересовање за позив
металостругар – готово нестало. На евиденцији Националне службе за запошљавање су се
гомилали кадрови тог занимања, организоване су преквалификације, али посла у струци нема.
Како у Оџацима, тако и у целој Србији.
Оџачки „Пољострој“ је запошљавао стотину и више металостругара, али посртањем, које је
изазвала веома лоша приватизација, доспели су у тешку ситуацију и велики број радника те
струке је након стечаја прешао на евиденцију НСЗ-а. Пре тог периода, а након приватизације,
рад металостругара и других занимања био је толико потцењен да својим примањима, на која
су чекали месецима и годинама – а када су их и добили – нису могли задовољити ни минимум
животних потреба. Због те чињенице је скорашњи конкурс „Пољостроја“ на којем су тражени
металостругари, остао готово без интересовања.
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Тренутно у Техничкој школи у Оџацима не постоји ниједно одељење металостругара – ко зна
због чега је то добро!?
С. Милер
http://www.dnevnik.rs/drustvo/plata-umesto-milostinje

Плата уместо милостиње
При крају је израда закона о социјалном предузетништву, чији је циљ побољшање
запошљавања социјално угрожених група у држави. Тај законски акт, позитивном
дискриминацијом, требало би да обезбеди да у наредне четири године до посла
дође више од 70.000 социјално угрожених становника.
Код нас концепт социјалног предузетништва, који је у многим европским државама постоји већ
неколико деценија, још није јасно дефинисан иако су сви сложни у оцени да би он могао
решити проблем сиромашних грађана који би имали посао уместо социјалне помоћи, за коју је
све мање новца и коју тражи све већи број сиромашних. Тај закон би, осим обезбеђивања посла
за оне који се данас теже или готово никако не запошљавају, допринео и да се у буџету Србије
мање новца издваја за социјалну помоћ, а да се он усмери на развој целокупног друштва и
бољитак свих па и оних који су њоме обухваћени. У Србији не постоје ни правни прописи који
на свеобухватан начин регулишу социјално предузетништво и функционисање социјалних
предузећа, иако су она у некадашњој Југославији постојала. Наиме, у протеклим деценијама
број предузећа која су запошљавала особе с инвалидитетом је преполовљен и сада их је свега
четрдесетак. Неки “зачеци” закона о социјалном предузетништву могу се наћи у Закону о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидитетом који има термин
социјално предузеће, као и у тек усвојеном Закону о социјалној заштити и Закону о задругама,
где се, први пут у српској легислативи, уводи појам социјалних задруга.
Социјална предузећа би првенствено била намењена особама с инвалидитетом, избеглицама,
интерно расељенима, Ромима, као и старијима од 50 година који су данас на Бироу за
запошљавање јер су стари за посао а млади за пензију. Таквих је, иначе, сада око 200.000, а
шанса да они на неки други начин осим кроз социјално предузеће дођу до радног места равна
је нули. Фирме које буду пословале као социјални предузетници имале би погодности у погледу
ПДВ-а, мањих пореза и других привилегија да би опстајале и зарађивале за плате оних који у
њима добију посао. Процењује се да би такве фирме у наредних неколико година требало да
упосле око 60 одсто оних који сада тешко долазе до посла, што није мали проценат с обзиром
на то да стопа незапослености становништва вртоглаво расте и да ће они и наредних година
бити “скрајнути” па ће, самим тим, бити принуђени на то да траже социјалну помоћ од државе.
Таква социјална предузећа се по правилу отварају у неразвијеним подручјима, што је Србији
преко потребно јер има региона у којима ниједна фабрика не ради и где огромна већина
становништва живи од социјалне помоћи или од народних кујни. Пошто свакодневно на казан
у народној кујни – јер другог избора нема – долази и део оних који су још увек радно способни
и који су спремни да раде када би им неко понудио посао, на држави је да створи законски акт
који ће им омогућити да раде и добијају плату, а не милостињу.
Љ. Малешевић
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nije-dobro-sto-se-firme-sele-u-glavni-grad

Није добро што се фирме селе у главни град
Локална и централна власт требало би да учине више на побољшању пословног
амбијента да би Србија била привлачнија за нова улагања, закључено је јуче на на
Другом самиту градоначелника, председника општина и привредника.
Представници градова и општина указали су, на скупу који је организовала „Бизнис инфогрупа” уз подршку Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Сталне
конференције градова и општина, да су највећи проблеми нерешени имовински односи,
инфраструктура, недовољан број радника за одређене пројекте, споро издавање грађевинских
дозвола, регионалне разлике, као и различити критеријуми за добијање новца.
Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић изјавила је да је
Влада опредељана да подржи проинвестициони модел и да је у првих 100 дана предузела низ
важних мера за повећање атрактивности Србије за улагања.
– Циљ нам је да створимо много малих мотора који ће с великима да покрену бољи живот у
Србији – рекла је Верица Калановић.
По њеним речима, задатак Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе јесте да
буде копча између централне и локалне власти.
– Министарство има један једини циљ – бољи и бржи локални и економски развој у служби
грађана, а то значи и бољи контакт централне, покрајинске и локалне власти – поручила је
она.
Србија, истакла је она, још представља атрактивну локацију за инвеститоре, који ту виде шансу
за запошљавање, остварење профита и конкурентних производа.
Председник Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије Саша
Пауновић рекао је да је један од проблема то што се страни инвестициони менаџмент све више
сели у главни град Србије, као и да у неким општинама проблем представља недостатак радне
снаге и инфраструктуре. По његовим речима, проблем представља и дуг период за издавање
грађевинских дозвола, а неретко и несређени имовински односи.
– Раније су и фирмарине представљале проблем, али оне нису биле сталан већ психолошки
проблем – рекао је Пауновић, додајући да у Србији постоје велике регионалне разлике и да
север земље има веће шансе за привлачење инвеститора од југа Србије.
Он решење види у изградњи инфраструктуре, природним ресурсима , али и улагању у људске
ресурсе, као и помоћи државе локалним самоуправама.
Директор Канцеларије Светске банке у Србији Лу Брефор рекао је такође да је један од главних
проблема с којима се суочавају инвеститори дуг период за добијање грађевинских дозвола у
општинама. он је навео да неке општине раде боље од других и да постоји доста
ограничавајућих околности, али да се доста тога ипак може учинити на локалном нивоу – у
општинама.
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић рекао је да се у том граду доста ради на
побољшању пословне климе и излажењу у сусрет инвеститорима.
– Само јака локална самоуправа гарантује економски развој – рекао је Вучевић, додајући да је
проблем недостатак земљишта, нових радних места...
22

Вучевић сматра да би требало што више увести тржишни начин размишљања, као и да за
унапређење пословног амбијента морамо имати и квалификовану радну снагу.
Градоначелник Зрењанина Иван Бошњак навео је примере из своје средине, указујући на то да
Зрењанин важи за један од најатрактивнијих градова за инвестиције и да је 2006. године
проглашен за један од најперспективнијих градова у региону за улагања.
Циљ у наредном периоду је да се што више инвеститора привуче и у области туризма, као и да
се улаже у људске ресурсе.
Добро за странце, добро и за нас
Директор Агенције за страна улагања и промоцију извоза Србије СИЕПА Божидар Лаганин
рекао је да је важно да потенцијални инвеститори увек добију праву информацију о условима у
општинама за улагања, а да је битно и да се квалитетно обуче и сарадници на локалном нивоу.
Како је рекао Лаганин, „све што је добро за страног инвеститора, добро је и за домаћег”. Он
сматра да је у 2013. години могуће очекивати прилив страних улагања вредних 2,5 милијарде
евра и верује да постоје разлози за такав оптимизам.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicima-cistoce-plate-s-danom-kasnjenja

Радницима "Чистоће" плате с даном
кашњења
Запослени у ЈКП "Чистоћа" нису добили обећане зараде због техничких проблема
код пребацивања средстава, па ће, како каже директор овог предузећа Драган
Божић, оне бити исплаћене у четвртак.
Због једнодневног кашњења радници неће ступати у штрајк Фото: Р. Хаџић
Члан штрајкачког одбора оба синдиката Бобан Петковић рекао је да због овог једнодневног
кашњења радници неће ступати у штрајк.
- Други део зараде и аконтација за новембра није нам исплаћена зато што те паре долазе и
буџета, па се због тога мора направити и нови рачун да би тај новац добили - пренео је
директорово објашњење Петковић. Иначе, запослени у "Чистоћи" су јуче спроводили
минимум просеца рада, па су смеће одвозили само код установа од јавног значаја, а на другим
местима нису празнили контејнере.
У договору са пословодством предузећа и Градским већем одлучили су да прекину штрајк јер су
добили обећање да ће им зараде бити исплаћене, што се требало десити данас. Штрајкачки
одбор је тражио да Град преиспита одговорност прошлог руководства због тога што је
предузеће у минусу око милијарду динара и што је прошли директор поделио 68 милиона
динара спонзорима на донције. А. Л.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1036:Spre%C4%8Dena-blokadamagistrale&catid=9&Itemid=120

Спречена блокада магистрале
Полиција је јуче забранила радницима чачанске фабрике хартије Божо Томић да блокирају
Ибарску магистралу у Прељини, код Чачка. Око 70 радника окупило се у Прељини с намером
да блокирају пут у знак протеста јер не примају плату 20 месеци, од када фабрика не ради.
Полиција им није дозволила блокаду и удаљила их је са магистралног пута на тротоар, а
радници су се померили уз негодовање. Захтевају да се проблеми у фабрици, у којој је
запослено 300 радника, реше покретањем производње или увођењем стечаја. Производња у
чачанској фабрици хартије је обустављена маја 2011.
године због искључене струје и недостатка сировина, а приватизација је раскинута седам
месеци касније. Фабрику је 12. јула 2007. године купила бугарска фирма Честим. Председник
Самосталног синдиката фабрике Милош Трипковић рекао је новинарима да је претходни
власник наследио 420 милиона динара дугова, али је одмах формирао две ћерке фирме - Божо
Томић трговина и Конкорд папир, преко којих су ишле све трансакције. На дан раскида
приватизације укупан дуг фабрике према повериоцима је износио 1,5 милијарди динара, без
камате, од којих те ћерке фирме потражују 700 милиона динара, а остало други повериоци.
Заменик градоначелника Чачка Раденко Луковић рекао је новинарима да је у уторак одржан
састанак у Београду с представницима фабрике хартије и представницима министарстава
правде и финансија и да је утврђено да је највећи проблем правни статус фабрике. Луковић је
навео да се реорганизација не спроводи и да је локална самоуправа тражила од привредног
суда у Чачку да реши статус фабрике. Потом би се наставили преговори с представницима
надлеженог министарства, које треба убедити, како је навео, да прозиводња у фабрици може да
се настави. Луковић је навео да министарство мора да уложи 1,1 милиона евра за покретање
производње. Бета

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Mladima-lak%C5%A1e-doposla&catid=11&Itemid=122

Младима лакше до посла
Закон о центрима за социјално предузетништво налази се у завршној фази израде и ускоро би
требало да буде послат на јавну расправу, усаглашен и усвојен, истиче за Привредни преглед
Љиљана Ђувер, помоћница министра у Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике. Ради се о веома значајном документу, јер ће омогућити подстицаје запошљавању
теже запошљивих категорија на тржишту рада, где свакако спадају млади, жене, особе са
инвалидитетом, избегла и расељена лица, сви они који имају неке посебне потребе. Коначна
верзија се ради и она ће кренути ускоро на јавну расправу, прецизира Ђувер.
Према проценама економиста, социјално предузетништво представља неку врсту вентила у
маси од 750.000 незапослених. Према евиденцији НСЗ, а на основу нових социјалних
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кооператива, задруга и других алтернативних форми предузећа могло би да се запосли од
60.000 до 80.000 особа. Према тврдњама помоћнице министра у ресору запошљавања,
предвиђене су и измене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, који је донесен пре две године, и који је дефинитивно дао добре ефекте. Од
почетка примене закона запослило се преко 11.000 особа из ове категорије. Најважније
предвиђене промене односе се на усаглашавање са Законом о контроли државне помоћи, и то у
делу износа средстава које држава субвенционише предузећима за запошљавање и
професионалну рехабилитацију. Друга измена је усаглашавање накнада са термином просечна
зарада у републици, уместо са просечном зарадом у привреди, с обзиром на то да се тај податак
више не објављује у РЗС-у. Иако се размишља о смањивању пенала уведених за оне послодавце
који, супротно обавези, не запошљавају раднике с инвалидитетом, о томе још нема
дефинитивног решења, каже Ђувер. Она појашњава да постоји предлог да се процедура око
казни максимално поједностави, што је интенца предузетника. Иначе, у наменском фонду је
планирано да се ове године сакупи две милијарде и четрдесет милиона динара, тај износ није
цео потрошен, а део се користи за зараде у предузећима која запошљавају инвалиде, док је око
800 милиона предвиђено за активне мере запошљавања. Трећи део средстава је опредељен за
побољшање услова рада предузећа за рехабилитацију и запошљавање инвалида, прецизира
она. Представници овог ресора интензивно раде на изменама још два закона из радно-правне
области - Закона о образовању одраслих и уз доста полемика и контрадикторности последњих
месеци, Закона о раду. Према досадашњим ставовима, највеће несугласице промена Закона о
раду постоје око продужавања рада на одређено време са једне на три године, против чега су
већински синдикати, док послодавци траже лакше отпуштање и нормирање флексибилних
форми. @ЛЕГЕНДА: У последње две године запослило се преко 11.000 особа са инвалидитетом

АКТЕР
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ШТРАЈК КОМУНАЛАЦА У НОВОМ ПАЗАРУ
Бета
Радници новопазарског Водовода и Чистоће најавили су генерални штрајк за почетак
децембра, како би скренули пажњу на тешку ситуацију у којој се налазе та два предузећа
Председник синдиката у Водоводу Ћамил Шабановић рекао је да су највећи проблеми тог
предузећа дотрајала механизација и лоши услови за рад.
Он је додао да радници траже испуњење неколико захтева, међу којима је и исплата пет
заосталих плата.
"Тражимо да се лични дохоци, који касне пет месеци, ускладе са осталим јавним предузећима у
општини, и да се измире заостали доприноси, а захтеваћемо и да се утврди систематизација
нових радних места", истакао је Шабановић.
Прецизирао је да ће ако не дође до договора између послодавца и штрајкачког одбора то јавно
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предузеће у генерални штрајк ступити 10. децембра.
Председник Самосталног синдиката у Чистоћи Љутво Маврић рекао је радију Сто плус да
радници тог предузећа траже исплату личних доходака по закону и уплату доприноса, која је
тренутно минимална.
"Чланарина синдикату се не уплаћује, а у последњих 14 месеци нису уплаћивани ни трошкови
превоза. Тражићемо и повећање личних доходака јер су плате мизерне у односу на посао који
обављамо", рекао је Маврић и најавио да ће, ако захтеви не буду испуњени, генерални штрајк у
Чистоћи почети 5. децембра.
Радници Водовода и Чистоће су из сличних разлога и током прошле године у више наврата
штрајковали.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=28&nav_category=12&nav_id=664120

Покушали да блокирају магистралу
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Чачак -- Око сто радника чачанске Фабрике хартије "Божо Томић" је покушало да
болокира саобраћај на Ибарској магистрали у Прељини, али их је полиција
спречила у томе.
Део запослених Фабрике хартије "Божо Томић", који већ 20 месеци нису примили плату и чији
стаж није повезан шест година, нису успели у намери да блокирају Ибарску магистралу, како
би скренули пажњу јавности на проблеме који их прате месецима.
Према речима Милоша Трипковића, председника Самосталног синдиката, дуг фабрике је
нарастао на око 18 милиона евра, а радници су огорчени јер не знају свој статус.
"Локална самоуправа жели да помогне, али изгледа нису довољно гласни у Београду, или
Београд неће да нас чује", истакао је он и додао да након многих обећања више не верују
никоме.
"Ми само инсистирамо да се коначно реши статус фабрике, па макар то био и стечај", казао је
Трипковић. Радници ће, како је нагласио, и у наредном периоду протестовати на Ибарској
магистрали док се њихови проблеми не реше.
Фабрика хартије "Божо Томић" је продата јула 2007. фирми "Честијм" из Софије. Производња
је обустављена почетком прошле године, када је блокиран рачун због неплаћених рачуна за
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струју, воду и потрошене све залихе сировина.
Приватизација је затим поништена, раскинут је уговор с бугарском компанијом и постављен
заступник фабричког капитала, а 262 радника се воде као запослени.
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