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Застава: Програм за 1.900 радника
М. Ђ.
Почело је изјашњавање радника Групе „Застава возила” за једну од четири
варијанте социјалног програма, а цео процес ће трајати до 9. августа
ИЗЈАШЊАВАЊЕ 1.900 радника предузећа у реструктурирању Групе "Застава возила" за једну
од четири опције социјалног програма, који је дефинисан акционим планом Владе Србије,
почело је у четвртак.
А, цео процес, у коме се преосталим радницима нуди 300 евра отпремнине по години стажа,
трајаће до 9. августа. Међу радницима првог предузеће са списка "Заставиних" фирми, која
одлазе у стечај, наћи ће се фиктивна компанија "Застава аутомобили", која је сервисирала
затварње старе и формирање нове торинско-српске Фабрике аутомобила. На њиховом списку је
17 запослених, међу којима је и 13 особа са инвалидитетом.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:445841-Divlji-prevoznici-prave-stetu

Дивљи превозници праве штету
Т. СПАЛЕВИЋ
Сива економија је у друмском путничком саобраћају Србије присутна са више од
50 одсто. Годишње држава изгуби готово 400 милиона евра због нелегалних
превозника
ШТЕТА коју Србији наносе дивљи превозници, само по основу неплаћеног пореза на додату
вредност, годишње износи око 50 милиона евра. Сива економија у друмском путничком
саобраћају, према најгрубљим проценама, присутна је са више од 50 одсто, а губитак за
саобраћајну привреду мери се са више од 350 милиона евра годишње. Месечно, републички
инспектори из саобраћаја искључе око десетак аутобуса, а ако се томе додају комби и такси
возила "долија" око стотинак дивљих превозника. Они легални траже доношење новог закона,
којим би се увеле лиценце и обезбедило регуларно пословање по питању безбедности
саобраћаја и финансија.
У Србији данас легално ради 712 превозника у друмском саобраћају са укупно 24.000 радника и
прометом који премашује девет милијарди динара. Регистровано је 8.034 аутобуса, који
годишње пређу 670 милиона километара и потроше више од 200 милиона литара горива.
- Незаконито пословање у саобраћају, селективна примена закона, корупција и нелегални
превозници у јавном линијском саобраћају представљају огроман проблем - каже Горан
Алексић, директор удружења "Србијатранспорт". - Такав тржишни амбијент наноси велику
штету легалним превозницима, буџету Србије, али и путницима. Код нелегалних превозника
раде возачи без лекарских прегледа, често пензионери. Контроле техничке исправности нема, а
путници и пртљаг нису осигурани. Садашњи законски оквир је неквалитетан јер оставља
могућност за све ово што нам се лоше на терену дешава. Зато је важно да се пооштре правила,
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да се тачно зна ко може да превози путнике, колико аутобуса треба да има и колико возача. Као
што туристичке агенције имају лиценце, и ми то исто тражимо за превознике.
У међународном саобраћају, према важећим прописима, дозволе издаје Министарство
саобраћаја и услов је да превозник три године послује у Србији и да има три аутобуса у
власништву. На основу тога добија дозволу за линију за коју је аплицирао. Наравно, мора да
поштује ред вожње. У домаћем саобраћају издаје се дозвола ако фирма има три аутобуса за
линијски или један, ако жели само ванлинијски саобраћај а то су возила за туристичке туре.
- Постоје грађани, који имају регистровано возило и њиме обављају превоз без реда вожње и
дозволе - истиче Алексић. - Међутим, има и оних који раде са дозволом, али не пријављују
приходе, односно штампају дупле карте и то је такође велики проблем на који указујемо
надлежнима.
ИНСПЕКЦИЈА
ПРЕМА речима Милета Никитовића, начелника у Инспекторату за друмски саобраћај у
Министарству саобраћаја, месечно се из саобраћаја искључи десетак аутобуса. За два узастопна
прекршаја приликом инспекцијског прегледа одузима се дозвола за превоз путника на
међународним линијама и те дозволе се после додељују другом превознику, који испуњава
услове.
- Страно возило немамо право да искључимо из саобраћаја већ га враћамо назад у земљу из
које долази и можемо да забранимо улазак у Србију - наводи Никитовић.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:445846-Punije-koverte-u-junu

Пуније коверте у јуну
Д. М.
У Србији просечне зараде прошлог месеца достигле 44.394 динара. Највеће плате у
Лазаревцу - око 620 евра, док су на зачељу Ћићевац и Мало Црниће са 210 евра
ЈУНСКА просечна зарада достигла је 44.394 динара, односно око 400 евра, и у односу на такву
зараду у мају реално је већа за 5,1 одсто. У јунским ковертама се нашло 2.573 динара више него
пре месец дана. Поређење са јунском зарадом из прошле године, према подацима Републичког
завода за статистику, показује пад за 4,5 одсто.
За место рекордера по платама у јуну изборио се Лазаревац са чак 69.850 динара, односно 620
евра. На другом месту је Сурчин са 68.254, Лајковац са 67.047 динара, а потом следе Костолац,
Вршац, Панчево...
Зарадама већим од 46.000 динара у јуну могу да се похвале скоро све београдске општине,
осим Сопота и Барајева, док становници Младеновца имају чак 14.000 динара мање од просека
у престоници.
У јунској коверти становника Ћићевца или Малог Црнића, међутим, било је свега по 24.000
динара, односно 210 евра. То је чак за око 20.000 динара мање од просечне плате у Србији.
Само 2.000 динара више зарадили су радници у Врањаској Бањи, просечних 26.000 динара.
Када се мери по делатности, први по платама су, као и прошлог пута, били радници запослени
у услужним делатностима у рударству. Они су кући однели по 103.766 динара или два и по пута
више од републичког просека. И нафташи су добро прошли прошлог месеца, њихова коверта у
просеку "тежи" по 91.957 динара, док су дуванџије овог пута прошле са "просеком" од 86.043
динара. За четврту позицију по висини плата "туку" се банкари и радници у ваздушном
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саобраћају са 84.333, односно 84.418 динара месечном зарадом. Они који раде у управљачким
делатностима и саветовању у јуну су добили по 82.635 динара.
Најмању јунску плату од свих грана у Србији примили су радници запослени у телевизијској и
музичкој продукцији, свега 21.165 динара. За 2.000 динара прошлог месеца боље су прошли
конфекционари, обућари и радници који припремају и послужују храну.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395527/Opet-obavezna-clanarina-za-Privrednu-komoru

Опет обавезна чланарина за Привредну
комору
Фирме у Србији ускоро ће опет имати обавезу плаћања чланарине Привредној комори Србије,
сазнаје “Блиц”. Измене закона кога би на јесен требало да усвоји и Скупштина, предвиђају и
централизацију комора, односно укидање регионалних привредних комора.
Планирана централизација значи да се плаћа само једна чланарина. До скора се она плаћала
на више места, односно републичкој, али и регионалним и градским коморама.
На идеју о укидању регионалних комора дошло се јер је у претходном периоду долазило до
конкуренције између регионалних комора. Сада ће све, па и новац, ићи с једног места, док ће
на локалу постојати канцеларије. Изменама закона о коморском систему биће омогућено да
Привредна комора финансира конкретна предузећа, посебно у неразвијеним подручјима, што
до сада није било могуће.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395313/Radnici-bez-zastite-od-bahatih-gazda

Радници без заштите од бахатих газда
Катарина Марковић
Радници којима послодавци не уплаћују порезе и доприносе, а таквих је у Србији преко
100.000, немају готово никакав механизам заштите од бахатих газда, осим да туже државу, јер
није на време гонила несавесне послодавце. Упућени саветују раднике и да не прихватају
социјалне програме док им газде не повежу радни стаж.
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Кликни за увећање (+)

- Једино решење за раднике је да покрену судски спор против државе због тога што Пореска
управа није на време гонила њихове послодавце који нису уплаћивали порезе и доприносе.
Људи углавном или не знају за ту могућност или не желе да ангажују адвокате јер мисле да им
се то не исплати- прича за “Блиц” Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије. Он додаје да је
обавеза порезника да на време врши контролу и да не само запослени, већ и синдикати имају
могућност да покрену судски спор.
- У законима јасно пише ко је надлежан за контролу пословања фирми. Како је могуће да се
некима толеришу милијарде дуга, а други блокирају и за ситну суму. Синдикати би требало
више да користе ову могућност - тврди Рајић. Он објашњава да запослени могу да туже и
послодавце истовремено ако процене да би имали из чега да се наплате.
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, каже за “Блиц” да
синдикати користе овај механизам и да се такве пресуде углавном добијају у корист радника.
- Има ефеката од тужби, али су то углавом парцијални случајеви, јер синдикат покреће тужбу
за пар људи који у одређеном тренутку одлазе у пензију. Један од механизама заштите радника
је одбијање социјалног програма док им се не исплате доприноси. Овом решењу су тренутно
прибегли запослени у фирми Радници аутомнобили, којима је понуђен социјални програм наглашава Савићева.
Највећи дужници за доприносе су, према подацима до којих је дошао „Блиц“, фирме купљене у
процесу приватизације.
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Богићевић држава мени дугује
Власник Фармакома Мирослав Богићевић тврди да ова
фирма има потраживање од државе од 142 милиона динара
и да су им дугови мали, у односу на то колико потражују.
Богићевић додаје да је Фармаком до сада држави дао 72
милиона евра за дооприносе и порезе, 90 милиона за
личне дохотке радницима и 130 милиона банкама за
камате.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395453/Najvece-zarade-u-Lazarevcu-najmanje-u-Arilju

Највеће зараде у Лазаревцу, најмање у
Ариљу
Бета
Највише просечне зараде за јун у Србији исплаћене су запосленима у Лазаревцу - 69.850
динара, а најниже у Ариљу - 23.449 динара, показали су подаци Републичког завода за
статистику (РЗС).
У врху по висини плата у јуну после Лазаревца, следи Сурчин са 68.254 динара, затим Лајковац
- 67.047 динара, Костолац - 65.296 динара, као и београдска општина Стари град - 65.055
динара.
Медју општинама са најнижим платама, осим Ариља, су Прибој са 24.052 динара, Ћићевац 24.829, Мало Црниће - 24.849 динара и Жабари - 25.245.
Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у услужним
делатностима у рударству - 103.766 динара, а најмање запослени у производњи осталих
саобраћајних средстава - 20.958 динара.
У врху по висини плате су и запослени у производњи кокса и деривата нафте - 91.957 динара,
експлоатацији сирове нафте и природног гаса - 88.874 динара, производњи дуванских
производа - 86.043 динара и ваздушном саобраћају - 84.418 динара.
Међу онима са најнижим зарадама су и запослени у у кинематографској, телевизијској и
музичкој продукцији - 21.165 динара, изнајмљивању и лизингу - 22.192 динара, преради дрвета
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и производа од дрвета, осим намештаја - 23.203 динара и делатности припремања и
послуживања хране и пића - 23.426 динара.
Просечна нето зарада исплаћена у јуну у Србији је износила 44.394 динара и у односу на мајску,
номинално је већа за 6,2, а реално за 5,1 одсто, саопштио је данас РЗС.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_gura_geneks_u_stecaj.4.html?news_id=264981

НАША ПРИЧА - Бивши и садашњи радници остају без 200 евра по години стажа

Држава гура Генекс у стечај
АУТОР: Љ. БУКВИЋ
Београд - Уместо 200 евра по години стажа за сваког бившег и садашњег радника компанија
Генереалеxпорт и ИЦГ, држава је припремила нешто друго - отпремнине за оних 150 који већ
11 месеци нису примили плате и стечај од 1. септембра. Прошло је четири године откад држава
дугује радницима више од 20 милиона евра, односно 200 евра по години стажа за готово 5.000
запослених. Судећи према последњим дешавањима, тешко је очекивати да ће држава испунити
обећање на које се обавезала уговором.
Генексова имовина вредна више од две милијарде евра распродата је за 170 милиона евра Блок 20 Мирославу Мишковићу, а Копаоник Миодрагу Костићу. Услов да се радницима
исплати новац предвиђен социјалним програмом био је управо продаја ових целина, Блока 20
и Копаоника, што је урађено крајем маја 2009. Међутим, радници новац још нису добили. Да
ствар по њих буде гора, не што држава нема намеру да им исплати отпремнине, већ је, како
тврде радници, одлучила да до краја овог месеца исплати отпремнине за 150 радника који су
остали у фирми и да већ 1. септембра прогласи стечај.
- То је најновија ствар коју хоће да ураде. Да дају отпремнине за 150 радника, прогласе стечај, а
од 200 евра по години стажа нема ништа. Ми не тражимо ништа да нам се да из буџета, већ
новац од продаје делова фирме. Услови за то су испуњени још пре четири године - каже за
Данас један од бивших радника Срђан Милошевић.
Последње што им је речено у Министарству финансија, напомиње он, јесте да они
(Министарство) нису добили налог да исплате паре и да не знају са ког рачуна? Нашем листу у
Министарству није одговорено на питање где је новац за раднике Генекса и када ће им бити
исплаћен.
Раније је Данасу, као и радницима Генекса, у Агенцији за приватизацију речено да се чека
„сагласност Министарства финансија“, као и да „исплату координира Министарство
финансија“. У јануару смо, најпре, од Агенције добили одговор да „нису испуњени сви услови
да би се новац исплатио“, односно да је „услов био да се прода сва имовина и да се из тога
исплате сва дуговања фирме“. На наше питање шта још треба да се прода да би били испуњени
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услови за исплату радника, у Агенцији нам је речено да „није продата још главна Генексова
кула“.
Међутим, пет месеци касније, у Агенцији за приватизацију Данасу је речено супротно - да су
„услови за исплату социјалног програма створени оног тренутка када је држава продала Блок
20 и Копаоник“. „Након што су продате имовинске целине Блок XX и Копаоник, Агенција за
приватизацију се обратила надлежним министарствима, а имајући у виду да је као услов за
исплату дефинисана и сагласност на исплату од стране Министарства финансија, али одговор
од стране надлежних министарстава није добила“, истакли су у Агенцији.
Потврда да у овом случају нису чиста посла, стигла је недавно и од Уставног суда, који је
потврдио да Апелациони и Први основни суд у својим пресудама у корист државе нису
„правично судили“. „Уставни суд је оценио да се штетне последице учињене повреде права могу
отклонити једино поништајем пресуде Апелационог суда и налагањем да поново одлучи о
жалби подносилаца и осталих тужилаца поводом пресуде Првог основног суда“, наводи се у
одлуци Уставног суда од 30. маја ове године.
Како је Данас већ писао, Генекс је у јануару на рачуну Комерцијалне банке имао 13,9 милијарди
динара, Агробанке 2,5 милијарде динара, док је на рачуну у Управи за трезор на име средстава
уплаћених од камате на депозите, имао неких 790 милиона динара. Новац који је био на рачуну
Агробанке, која је отишла у стечај, није завршио у стечајној маси већ је пребачен у Поштанску
штедионицу.
Иначе, Блок 20, са тениским теренима, малом кулом, апартманима и енерганом која има
капацитет да греје цео Нови Београд продат је Мирославу Мишковићу јуна 2008, а годину дана
касније Миодраг Костић је купио на рате хотел Гранд и Конаке на Копаонику, да би од тога,
како тврде радници, исплатио свега две рате.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nis-ce-otvoriti-nova-radna-mesta

НИС ће отворити нова радна места
НИС је у првом полугодишту ове године остварио нето добит од 19,1 милијарди
динара, што је 13 одсто мање него у истом периоду лане – изјавио је генерални
директор НИС-а Кирил Кравченко. – Пад нето добити НИС-а условљен је падом
цена нафте и гаса од почетка године
и растом пореских давања која су, укључујући акцизе, порез на профит и друга давања, била
већа чак 37 посто него у првом полугодишту прошле године и износила су 52,2 милијарди
динара.
Он је на конференцији за новинаре навео да је, без обзира на негативне макроекономске
услове, НИС сачувао темпо раста инвестиција, које су за првих шест месеци ове године
повећане и износиле су 24 милијарде динара.
Кравченко је рекао да, иако НИС често критикују у јавности због смањења броја запослених у
последње четири године, та компанија, када се урачунају радници ангажовани на лизинг,
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подизвођачи и остали партнери, има отприлике исти број запослених као и пре доласка руског
већинског власника у НИС.
Он је најавио повећање запошљавања шест до осам посто у наредне три године, током којих ће
та комапнија реализовати нове пројекте – наставак реконструкције рафинерија, ширење
мреже у региону и изградњу енергетских објеката за производњу струје.
Кравченко је рекао да је извоз НИС-а за првих шест месеци ове године порастао око 50 посто у
односу на прву половину прошле године и да је износио 160 милиона евра и нагласио да је
један од приоритета те компаније ширење мреже бензинских станица у региону, што ће
омогућити још већи извоз горива.
Дивиденде од августа
– Нафтна индустрија Србије исплатиће дивиденде акционарима крајем августа или почетком
септембра – изјавио је Кравченко.
Он је рекао да је НИС све припремио за исплату дивиденди, и подсетио на то да ће
акционарима по основу дивиденди укупно бити исплаћено 12,4 милијарди динара, односно
75,83 динара по акцији. НИС је раније донео одлуку да акционарима, по основу дивиденди,
исплати 25 одсто прошлогодишње нето добити, која је износила око 49 милијарди динара.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebaneta%E2%80%9D-od-likvidacije-spasava-stecaj

„Банета” од ликвидације спасава стечај?
Тазе вест из Привредног суда у Београду, кровне институције привредног
правосуђа у Србији, гласи да је на основу захтева београдске фирме “Феротехна
трејд” из Београда, као једног од већих поверилаца, отворен стечај над
Металопрерађивачком индустријом
Холдинг компанијом “Бане” из Сомбора. Том штуром вешћу започела је, по свему судећи,
последња фаза у процесу нестанка војвођанског металопрерађивачког гиганта који је у
“срећнија времена” запошљавао и до 3.000 радника, недвојбено започета још у време када је
“Бане”, као већинско власништво својих бивших и тада актуелних радника, продат такође
београдској фирми “Про галвано Микрометал”.
Тако је београдски Привредни суд, у свом званичном саопштењу, упознао јавност са
чињеницом да до отварања стечаја над МПИ “Бане” долази услед немогућности тог привредног
правног субјекта да измирује своје обавезе, а на захтев једног од поверилаца, “Феротехна
трејда”, власништво извесног Ивана Каталинића, који је, по доступним подацима Регистра
привредних друштава Агенције за привредне регистре Србије, и сам налази у стечају.
Претходне четири године сомборски “Бане” је био у поступку ликвидације, а стечај би
предузећу требало да омогући реорганизацију и наставак производње у једином преосталом
објекту, оном на Стапарском путу. Доносећи одлуку о покретању стечајног поступка над том
сомборском фирмом која има газду у Београду, Привредни суд у српској престоници се
руководио чињеницом да је она “презадужено предузеће с трајном неспособношћу плаћања” па
улазак у стечајни процес види као последњи покушај да предузеће регулише барем део својих
нагомиланих дугова. Сам подносилац захтева за покретање стечајног поступка, чукаричка
“Феротехна трејд”, у својој иницијативи за тај поступак наводи да је проглашење стечаја у
“Банету” једини начин да се намире дуговања предузећа Управи за јавне приходе и ино9

добављачу од укупно 39 милиона, што би био предуслов за излазак из ликвидације и
омогућавање МПИ Холдинг компанији “Бане” да крене у реорганизацију и покретање
производње. За стечајног управника именован је Ђорђе Јокић с Новог Београда, а на првом
поверилачком рочишту, заказаном за 22. август, биће презентован извештај о комплетном
стању у којем је некадашњи сомборски привредни гигант.
М. Миљеновић
(Цео текст можете прочитати у нашем штампаном издању од петка, 26. јула)

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/junska-plata-pet-posto-veca

Јунска плата пет посто већа
Просечна нето зарада исплаћена у јуну у Србији је износила 44.394 динара и у
односу на мајску, номинално је већа 6,2 посто, а реално 5,1. Просечна јунска нето
зарада била је номинално већа 4,9 посто, а реално мања 4,5 одсто него у истом
месецу прошле године.
Просечна исплаћена нето затада у периоду јануар–јун, била је номинално већа 6,1 процената, а
реално мања 4,6 одсто него у истом периоду лане.
Просечна бруто зарада у јуну износила је 61.399 динара и у односу на ону исплаћену у мају,
номинално је већа шест посто, а реално пет.
Јунска бруто зарада била је номинално већа 4,6 посто, а реално мања 4,7 одсто него у јуну 2012.
године.
Просечна бруто зарада, исплаћена у периоду јануар–јун, номинално је већа 5,9 посто, а реално
мања 4,8 одсто него у истом периоду прошле године.
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