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Крстић: Бољи стандард крајем следеће године
Тањуг
Министар финансија изјавио је данас да ће се ефекти економских мера које влада
спроводи осетити на побољшању животног стандарда грађана крајем наредне и у
2015. години
БЕОГРАД - Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да ће се ефекти економских
мера које влада спроводи осетити на побољшању животног стандарда грађана крајем наредне
и у 2015. години, а да ће истовремено бити промењен начин на који функционише привреда.
"Свакако неће бити повећања запослености у јавном сектору, и било би сулудо то очекивати
имајући у виду цифре. Биће повећања запослености у приватном сектору, и тамо где за то
постоји економска потреба вођена профитом", истакао је Крстић у интервјуу Тањугу.
Он је навео да је, према последњим подацима, у јавном сектору у Србији запослено 560.000
људи, а 740.000 рачунајући и јавна предузећа.
Крстић је истакао да је процес прикупљања података о броју запослених у току, и да је тачна
евиденција предуслов за подизање транспарентности и повећавање ефикасности државног
система.
Према октобарским подацима, просечне плате у јавном сектору, са јавним предузећима, износе
око 70.000 динара бруто, односно 55.000 динара нето, што је 26 одсто више од републичког
просека и чак 50 одсто више од званичних плата у приватном сектору.
"Када се посматрају просечне плате у појединачним институцијама, ту постоје огромне
аномалије", рекао је он истичухи да је рецимо у Агенцији за страна улагања и промоцију извоза
(СИЕПА) просечна бруто плата око 250.000 динара.
Крстић је поручио да је неопходно увести корпоративно управљање и у државну управу, и
увести платне разреде - тако би неко са истом стручном спремом и истим послом, било где у
Србији, зарађивао исто.
"Све друго су политички компромиси и утицаји које себи не можемо да дозволимо", додао је
министар.
Оценио је и да је лоше што су синдикати одлучили да иступе из преговора о Закону о раду и
позвао их да се поново укључе у преговоре, како би до краја године био готов текст измењеног
закона.
"Закон о раду нам је јако битан, али нам је такође битно да га усвојимо кроз социјални дијалог
и онолики консензус колики је могућ између владе, привреде и, пре свега, радника чија су
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права дефинисана тим законом", рекао је Крстић.
Према његовим речима, Министарство финансија, иако није директно надлежно за тај закон,
спремно је да се укључи у те преговоре "јер је за просперитет земље и реални део привреде,
како у државном, али и у приватном власништву, од суштинског значаја да се тај закон
модернизује".
"Ти разговори треба да теку тако што ће сви седети за столом и покушаћемо да усагласимо
ставове тамо где је могуће, а тамо где није да на техничком нивоу дефинишемо која су питања и
проблеми да бисмо онда на највишем политичком нивоу са руководствима синдиката могли да
седнемо и видимо како то решити", истакао је Крстић.
Он је напоменуо и да је у буџету за наредну годину предвиђено 20 милијарди динара за
Транзициони фонд, како за исплату отпремнина за раднике у предузећима реструктурирању,
тако и за превремено пензионисање, али и активне мере запошљавања и друге социјалне
програме.
Крстић је прецизирао да је фонд направљен на основу предвиђања да ће између 15.000 и
20.000 радника остати без посла, а сагледаваће се индивидуално свако предузеће да би се
видело да ли је и колики део предузећа здрав и могао би да функционише када се са тих
предузећа скину све обавезе.
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:465503-Zrenjanin-Direktorka-JP-Gradske-stambene-agencije-zlostavljaradnike

Зрењанин: Директорка ЈП „Градске стамбене
агенције“ злоставља раднике?
Сл. Пашић
Директорка решена да дугове истера на чистац. После прозивке због опструкције у
наплати кирије, уследила тужба против Јоване Љиљак
ЗРЕЊАНИН - Нема мира у ЈП "Градска стамбена агенција" у Зрењанину, где је "прашину
подигла" в. д. директора Јована Љиљак, чврсто решена да истера на чистац дуговања закупаца
локала у власништву града, која су у овом тренутку достигла скоро 150 милиона динара.
После прозивке најближих сарадника због нерада, чак опструкције у обављању посла наплате
кирије, у понедељак су се огласили репрезентативни синдикати ГСА. Саопштили су да је
против директорке Љиљак поднета тужба Основном суду у Зрењанину, а због злостављања на
раду Радислава Ристића, помоћника директора за економско-финансијске послове.
- Мој пакао почео је када сам конкурисао за место директора ГСА. Након тога, Јована Љиљак
ме вређа, виче на мене, омаловажава ме и понижава, прети отказом... Даје ми налоге који нису
у опису мог радног места. Затим, оперативне послове који спадају у надлежност других радних
места, немогуће кратке рокове... Иако извештаје уредно предајем, тврди да касним, да нису
добри и поново захтева њихову израду - саопштио је Ристић, уз тврдњу да је током
дугогодишњег рада у ГСА увек имао добру сарадњу са директорима.
Још износи да Љиљак на састанцима виче, лупа рукама о сто, баца оловке, назива све
сараднике безобразнима... Говори да ће им душа горети у паклу, да немају морала, оптужује их
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за неистините ствари... Захтевала је, тврди Ристић, и да отпуштају људе и запошљавају на
њихова места неке друге...
ШТРАЈК И ПРИЈАВАДВА синдиката ГСА позвала су у понедељак Скупштину града да заштити
права радника Агенције. В. д. директора Љиљак поручили су да почне озбиљно да ради свој
посао, или да поднесе оставку, а у противном најављују штрајк. Истовремено, Љиљак је у
понедељак поднела кривичну пријаву ПУ Зрењанин против више неименованих особа у ГСА.
Сумњичи их да су злоупотребом положаја омогућили другима и себи незакониту корист.
- Говори нам да смо неспособни и да од нас нема никакве вајде. Због свега тога, а уз подршку
колектива, одлучио сам да потражим законску заштиту и станем на пут свакодневном
злостављању. Причам у име већине, која је у страху - изјавио је Ристић, најављујући да ће, ако
не престане шиканирање у ГСА, ићи до Стразбура.
Одмах је реаговала в. д. директорка, објашњавајући да се "злостављање" састоји у томе што од
радника у ГСА захтева да раде свој посао и тако зараде плату. Посебно да поспеше наплату
кирије за пословни простор. Јер, док дуговања достижу скоро 150 милиона динара, с друге
стране, због недостатка пара, пропадају многи локали у центру. Наводи да је просечна плата у
ГСА у септембру износила 67.994 динара.
- "Злостављани" уместо да раде, као да се придружују оркестрираној кампањи дужника који
захтевају моју смену. А међу дужницима највећи су неки функционери владајуће странке одговара Јована Љиљак, наводећи да се на удару њеног иснистирања да плати кирију нашао и
близак пријатељ важног градског функционера.
Раније је Јована Љиљак прецизирала и понављала јавно више пута да је реч о Ненаду
Карапанџи, приватном бизнисмену, високом функционеру СНС и куму Горана Кнжевића.
Карапанџа за коришћење градских локала дугује астрономску кирију, која се мери милионима,
а досад су остали без успеха сви покушаји ГСА да наплати дуг.
ПАРТИЈСКА ЗАШТИТА
БЛАГОНАКЛОНОСТ градских челника према, како истиче "радницима" и "стручњацима" у
ГСА (и још додаје - који су научили редовно да примају плату, а радни учинак им је
катастрофалан), Јована Љиљак приписује владајућој СНС. Она је, иначе, за в. д. директора
постављена као кадар СПО, коалиционог партнера напредњака.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422314/Najniza-inflacija-a-zivot-sve-tezi

Најнижа инфлација, а живот све тежи
Г. Авалић
Ове 2013. Србија ће имати најнижу инфлацију у последњих десет година, али се грађанима
чини да ишчекивање сваког првог у месецу никада није деловало дуже. Само за просечну
потрошачку корпу потребно је око 65.000 динара, а чак 682.715 запослених не зарађује толико.
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Кликните за увећање (+)

Прошле године Србија је имала двоцифрену стопу инфлације, док ове, према оцени
економиста, не би требало да премаши зацртаних 5,5 одсто. Тако ниска инфлација у Србији
није забележена у протеклој деценији, али обарање инфлације није донело, како су
најављивали економски стручњаци, и побољшање животног стандарда.
- Годишња стопа инфлације биће нешто испод пројектоване границе, што је највећим делом
резултат повољнијих климатских прилика у овој години - каже Саша Ђоговић, економиста
Института за тржишна истраживања.
Он истиче два разлога због којих ће „инфлација бити у границама пројектованих 5,5 одсто.
- Имали смо веома добар принос у пољопривреди, што је утицало на стишавање цена. Такође,
томе је допринео и релативно стабилан курс динара - подсећа Ђоговић.
Иако је ниској инфлацији у октобру претходио и септембарски пад цена, потрошачи у Србији
то нису осетили, јер им кесе које износе из продавница и даље показују да за исти новац из
месеца у месец могу да купе све мање производа и намирница.
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Смањена куповна моћ довела је и до тога да промет робе у трговинама падне на годишњем
нивоу за 8,6 одсто. Ова информација не чуди много када се узме у обзир да просечна зарада од
44.000 динара није довољна да подмири трошкове најосновније потрошачке корпе, за коју је
потребна плата и по.
Када се зађе по српским општинама и мањим градовима види се да један запослени тешко
може да прехрани трочлану или четворочлану породицу. Јер, просечна примања у педесетак
градова не достижу до износа неопходног ни за минималну потрошачку корпу.
Подаци Републичког завода за статистику показује да чак 46.201 запослених у нашој земљи,
иако ради, због тешког стања у фирмама месечно не прима ни динар.
Ситуација је посебно критична на југу Србије.
- Стално слушамо о просечној заради од четрдесетак хиљада динара, али смо ми на југу Србије
далеко од те зараде. Већина људи које познајем зарађује и мање од 30.000. Са толиким
примањима немогуће је прегурати месец. Давно смо се одрекли летовања, затим и нових
телевизора и веш машина. Последњих година принуђени смо да се одричемо нових чизама и
зимских капута, а сада смо почели да штедимо чак и на храни. Тако да месо имамо на трпези
једва два пута недељно – објашњава Мара Николић из села поред Лесковца.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422569/Radulovic-Potrebno-restrukturiranje-Galenike-i-Politike

Радуловић: Потребно реструктурирање
"Галенике" и "Политике"
Танјуг
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да ће бити донета одлука о покретању
реструктурирања у "Галеници" и "Политици", како би се та предузећа поставила на здраве
ноге.
- Влада Србије је донела, у складу са Законом о приватизацији, одуку о приватизацији
"Галенике" и "Политике", а уследиће одлука о покретању реструктурирања, како би се та
предузећа ослободила и да може да се спроведе план реструктурирања - рекао је Радуловић.
Он је оценио да је реструктурирање једини начин да се та предузећа поставе на здраве ноге.
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Према његовим речима, приватизација ова два предузећа биће спроведена у складу са новим
Законом о приватизацији, који би требало да удје у Скупштину почетком децембра и да буде
изгласан.
- Ни "Галеника", ни "Политика" неће бити приватизоване буд зашто, нити дате било коме. Нас
интересује бренд "Политике" и њени производи, као и будућност "Галенике" са њеним
производима - нагласио је Радуловић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422503/Avramovic-Do-kraja-2013-zavrsetak-pregovora-za-Zelezaru

Аврамовић: До краја 2013. завршетак
преговора за Железару
Танјуг
За Железару Смедерево заинтересована су два инвеститора, изјавила је данас градоначелница
Смедерева Јасна Аврамовић и изразила очекивање да ће преговори бити завршени до краја ове
године.
- Инвеститори преговарају са Министарством привреде. Они су већ дуго у Србији и разматрају
ситуацију у Железари, доста података су прикупили, направили су своје студије, врло су
озбиљно наступили и сад је ствар у рукама министарства - рекла је Аврамовић.
Она није могла да открије о којим је компанијама реч, иако са представницима владе учествује
у тим разговорима, јер, како је рекла, Министарство привреде и влада морају о томе да
одлучују.
Уз то, ни један инвеститор, како је рекла, не жели да се о њему говори, пре него што та прича не
буде завршена.
- Оптимиста сам да се види решење проблема железаре и мислим да ће се наћи стратешки
партнер за то предузеће. Жеља свих Смедереваца је да се проблем Железаре реши, јер би
његовим затварањем 5.000 људи остало без посла, што би за град Смедерево био велики
велики проблем - напоменула је Аврамовић.
Она је оценила да ће преговори са заинтересованим инвеститорима бити тешки, јер није лако
наћи тако великог инвеститора, с обзиром на то да знамо каква је ситуација на тржишту
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челика.
То што у буџету за следећу годину нема субвенција за Железару може да се објасни и тиме што
влада рачуна да ће наћи инвеститора за то предузеће, оценила је Аврамовић.
Она је рекла и да већ сада око 1.000 запослених испуњавају неки од услова за одлазак у пензију.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422456/Prosecna-plata-u-oktobru-43615-dinara

Просечна плата у октобру 43.615 динара
М.К.
Просечна плата у октобру, укључујући порезе и доприносе, износила је 60.102 динара, док је
просечна нето зарада износила 43.615 динара, саопштио је Републички завод за статистику.
У поређењу са просечном зарадом исплаћеном у септембру ове године, октобарска бруто плата
је номинално већа за 1,6 одсто, а реално за 1,4 одсто.
Нето плата, без пореза и доприноса, номинално је већа за 1,7 одсто, а реално за 1,5 одсто.
Према подацима РЗС, и у односу на претходну годину бележи се раст зарада. Просечна бруто
плата у октобру 2013. у односу на октобар 2012. номинално је већа за 4,1 одсто, а реално за 1,9
одсто.
Просечна нето зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2013. у односу на октобар
2012. номинално је већа за 4,9 одсто, а реално за 2,6 одсто, саопштио је РЗС.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sest-hiljada-evra-po-radniku-koji-vec-radi.sr.html

ИСТРАЖИВАЊЕ „ПОЛИТИКЕ”: КАКО СУ ПРОДАВАНИ „ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ” (2)

Шест хиљада евра по раднику који већ ради
Истог дана када је предузеће регистровано, тадашњи министар финансија и привреде Млађан
Динкић потписао је одлуку о додели средстава привредном друштву „Гуан Нан Београд”
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Три месеца пре него што је уопште расписан јавни позив за продају дела имовине „Вршачких
винограда”, будућем купцу из Кине, који у том тренутку није имао предузеће регистровано у
нашој земљи, одобрене су субвенције од 1,4 милиона евра за отварање нових радних места.
Званичну одлуку о томе Министарство финансија и привреде донело је дан уочи расписивања
лицитације, премда планом реструктурисања предузећа није било предвиђено запошљавање
нових радника, већ је од купца очекивано да преузме запослене у„ Вршачким виноградима”,
без прекида радног стажа.
Требало би подсетити да је фирма „Гуан Нан” пре два дана навела да ова компанија „нема
потписан уговор са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза и од државе не добија
никакве подстицаје по радном месту”. Оваква реакција је уследила пошто је министар Саша
Радуловић најавио да ће тражити поништај поступка продаје „Вршачких винограда”, наводећи
као једну од нелогичности да сви запослени треба да добију отказе којима ће држава платити
социјални програм, а потом инвеститору дати субвенције да део тих радника запосли.
Међутим, увидом у документацију јасно је да је потенцијални инвеститор, предузеће „Ђеђијанг
Гуан Нан” из Кине, које се бави производњом памука, сомота, импрегнационог платна,
трговином вином и осталим пићима, поднео захтев за субвенције Агенцији за страна улагања и
промоцију извоза (Сиепи). Чудно је да пријава за доделу средстава за реализацију
инвестиционог пројекта „Куповина имовине предузећа Вршачки виногради у реструктурисању
и запошљавање 247 радника у општини Вршац” нема свој заводни број, печат и потпис
подносиоца. Уз то је приложила пословни план, који такође није оверен печатом, нити је
потписан.
Кинеска компанија је као свог заступника овластила Живка Михољчића, који је раније био
директор „Вршачких винограда”, именујући га за руководиоца пројекта. Осим њега, као
чланови тима за реализацију наводе се и Драган Мачкић, који је био запослен као бренд
менаџер у предузећу „Рубин Крушевац” који послује у саставу „Инвеја”, потом Тонг Ман Панг и
Виктор Пантовић.
Потом је 10. априла Комисија за оцену пријава Сиепе, коју чине председник Александар
Љубић, државни секретар Министарства финансија и привреде, Ивица Којић, државни
секретар истог министарства, и Божидар Лаганин, директор Сиепе, донела следећу одлуку:
„Привредном друштву Вршачко виногорје Гуан Нан д. о. о. Вршац, у оснивању, одобрава се
6.000 евра по новом радном месту. Односно укупно 1.482.000 евра за реализацију
инвестиционог пројекта Куповина имовине предузећа Вршачки виногради у реструктурисању,
реконструкција и изградња објеката и опреме за производњу производа од грожђа у Вршцу”,
којим се у основна средства у периоду од три године улаже најмање 16.370.000 евра и отвара
нових 247 радних места”, наведено је у записнику у који је „Политика” имала увид.
Занимљиво је да се подстицајна средства одобравају правном лицу које је у том моменту у
оснивању. Оно је у АПР званично регистровано тек 8. јула. Још је интересантније да оно није
поднело пријаву већ „Ђеђијанг Гуан Нан” из Кине. А према правилнику о садржини и обрасцу
пријаве за учествовање у поступку доделе средстава за привлачење директних инвестиција
прописано је да „пријаву подноси инвеститор регистрован у Републици Србији који самостално
реализује инвестициони пројект, односно домаћи или страни инвеститор који врши директно
улагање у друго привредно друштво регистровано у Србији...”
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Одлуку о додели средстава од 8. јула 2013. потписао је министар Динкић
Истог дана када је предузеће регистровано, тадашњи министар финансија и привреде Млађан
Динкић потписао је одлуку о додели средстава привредном друштву „Гуан Нан Београд”. Дан
касније у нашем листу је објављен јавни позив за учешће у јавном надметању за куповину
непокретне и покретне имовине предузећа „Вршачки виногради”.
У образложењу одлуке се констатује опредељеност инвеститора да у основна средства у периоду
од три године уложи најмање 16.300.000 евра и отвори нових 247 радних места. Међутим, из
документа који се односе на реализацију поступка приватизације види се опредељеност
Агенције за приватизацију да 247 радника пређе из „Вршачких винограда” у ново предузеће
које ће постати купац имовине субјекта приватизације. То указује да није реч о запошљавању
нових радника са евиденције Националне службе за запошљавање, већ се ради о преузимању
постојећих радника.
Уосталом, програмом реструктурисања „Вршачких винограда” је предвиђено да „купац
продајног пакета прими у радни однос на неодређено време запослене и то тако да нема
прекида у њиховом радном стажу”. Купац се такође обавезује да им три године не може
прекинути радни однос осим у случају споразумног раскида уговора уз исплату отпремнине.
Из купопродајног уговора, који је требало да буде потписан, такође се види да „ купац има
обавезу, најкасније за седам дана, да прими на неодређено време запослене који прихвате
наведену понуду, а према списку који садржи имена и презимена и радна места на којима су
радили код продавца”.
И на крају, то је наведено у Меморандуму о разумевању, који је требало да буде потписан и за
који је општинско веће Вршца у мају дало сагласност. „Ово друштво је обавезно да запосли
најмање 247 радника и то оних који су на дан продаје ’Вршачких винограда’ били запослени у
том привредном друштву, у року од највише осам дана од дана престанка њиховог радног
доноса у ’Вршачким виноградима’ те да остану у радном односу код новог послодавца најмање
три године”.
Нелогично је да се одлуком о додели средстава коју је потписао тадашњи министар привреде и
финансија тек регистрованом предузећу додељује 1,4 милиона евра, односно 6.000 евра по
новом радном месту, а да се у моменту доношења такве одлуке није могло знати да ли ће
инвестициони пројекат практично бити реализован јер је јавни позив тек тада расписан, а
лицитација заказана за 26. јул. Упркос чињеници да се унапред није могао знати исход
лицитације и проглашење победника, у образложењу одлуке коју је Динкић потписао се наводи
да је „инвестициони пројект освојио 142 бода, на скали од 0 до 200 у скалду са осам
критеријума Уредбе”. Према важећој Уредби о условима и начину привлачења директних
страних инвестиција бодовање у овом обиму је било од пресудног значаја за доношење одлуке
да подстицајна средства износе 6.000 евра за свако новоотворено радно место.
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Маријана Авакумовић
(Сутра: Влада мењала уредбу три дана пре продаје)

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zaboravili-da-prijave-2056-miliona-dinara-poreza.sr.html

„Заборавили” да пријаве 205,6 милиона
динара пореза
Пореска управа донела 841 решење за наплату пореза на доходак грађана онима који су
„превидели” да то ураде до половине марта
Обавезу да пријави годишњи порез на доходак грађана до 15. марта ове године „превидео” је,
према евиденцији Пореске управе, 841 порески обвезник чија су примања током 2012. године
била већа од 2.067.480. што је око 17.700 евра (по курсу од 113 динара).
Управо толико износи трострука просечна годишња плата зарађена у Србији прошле године
која се узимала као лимит за опорезивање.
Преведено, ови „заборавни” су покушали да избегну плаћање
пореза у износу од 205,6 милиона динара, што је око 1,9 милиона евра.
Упитани шта је показала пореска контрола колико је њих покушало да изврда закон и не
пријави годишњи порез на доходак грађана, у Пореској управи кажу, да је у законском року, до
15. марта поднето 19.654 пријаве.
После истека овог рока, објашњавају порезници, донето је 841 решење обвезницима за које је
утврђено да су лане имали већа примања од 2.067.480 динара. Пореска управа им је сходно
закону упутила позив да доставе пореске пријаве.
Према закону сви грађани који су месечно зарађивали толико да су стекли услов да плате
годишњи порез на доходак биће опорезовани по стопи од 10 одсто. Они који су зарадили шест
српских бруто просека биће опорезовани по стопи од 15 процената.
Онима који су зарадили овај новац, а нису доставили пријаву за плаћање, или су је погрешно
попунили наводећи нетачне податке о зарадама у 2012. години, закон прописује изрицање
казне од 5.000 до 50.000 динара. С тим што уз казну мора да се плати и годишњи порез.
Уколико, међутим, накнадном контролом порезници утврде да је неко покушао да утаји порез,
јер пријаву уопште није поднео, подноси се и кривичан пријава, а казна ће се прописати сходно
износу утајеног пореза.
Порез се плаћа на приходе из свих извора, с тим што сви ови порески обвезници имају и право
на одбитак. Реч је о одбитку од око 40 одсто годишње просечне плате што је прерачунато на
2.067.480 динара око 275.664 динара мање.
Уколико имају и чланове породице које издржавају, основица на коју се плаћа порез може да
буде умањена за још 103.374 динара, што је око 15 одсто годишње просечне плате у Србији. Сви
ови одбици, подсећају у Пореској управи, не могу да пређу 50 одсто дохотка који се опорезује.
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Уколико се догоди да супружници или нека друга два члана домаћинства имају приходе веће
од два милиона и подлежу плаћању годишњег пореза на доходак грађана, само ће један имати
право на одбитак за себе и издржаване чланове породице.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_ugovori_i_investicije.4.html?news_id=271795

Успешно пословање фабрике „Први партизан“ у Ужицу

Нови уговори и инвестиције
АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ
Ужице - „За 85 година постојања фабрике, никада се више није радило“. Тим речима је
Добросав Андрић, директор фабрике „Први партизан“ у Ужицу, једне од најуспешнијих у
одбрамбеној индустрији, описао садашње стање у том предузећу, које готово комплетну
производњу комерцијалне, спортске и ловачке муниције пласира на инострано тржиште.
Обележавање јубилеја био је повод да директор Андрић потпише два уговора и то са
представником америчке компаније „ТР & З“ у вредности од 210 милиона динара, који ће бити
остварен у наредних седам година, као и са представником белгијске фирме „ФН Херстал“, у
вредности од 15 милиона евра, који ће бити реализован у наредне две године.
У току је велики инвестициони циклус који, како је Андрић појаснио, подразумева да се, од
2011. до 2015. године, у модернизацију предузећа уложи 25 милиона евра. У складу са тим, на
свечаности, којој је присуствовао и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша
Диковић, отворен је нови погон за производњу зрна за муницију, који захвата око 3.500
квадратних метара. Почела је и реконструкција некадашње хале предузећа „Гама“ од 10.500
квадрата, у којој би половином наредне године требало да почне производња чаура. Поред
тога, недавно је реновиран и погон за израду алата и машина, који се простире на око 6.000
квадратних метара,
- До сада смо укупно уложили више од осам милиона евра, од чега је највећи део обезбеђен из
текућег пословања, а део је кредит Фонда за развој од 2,5 милиона евра - истакао је Андрић и
додао да ће до 2015. године у потпуности бити заокружен планирани инвестициони циклус, те
да ће наредне године почети и изградња погона на Трешњици, недалеко од Ужица, у који ће
бити измештен садашњи подземни производни погон.
Истакавши да готово комплетну производњу пласира на тржишта 68 земља, те да домаћем
тржишту испоручује свега три одсто, он је навео да фабрика сервисира све обавезе према
држави и запосленима. До краја године, како је рекао, биће произведено 250 милиона
јединица, што је 10 одсто више од плана, па ће приход бити око 75 милиона долара.
У фабрици ради око 1.500 радника, од којих је 550 ангажовано на одређено време, односно по
уговорима о повременим и привременим пословима, а просечна зарада је око 55.000 динара,
што је изнад републичког просека.
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Подземни објекат
- У плану је да се делови муниције, чаура и зрно, производе на садашњој локацији Крчагово, а
да комплетирање муниције, као производњу која користи експлозивне материје (садашњи
подземни објекат у коме је 2009. године у експлозији барута погинуло седморо радника),
изместимо ван града, на локацији Трешњица, чиме ће се побољшати безбедност запослених и
подићи ниво заштите животне околине - рекао је Антић.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=25&nav_id=781579

14. октобар: 1.400 потписало уговор
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крушевац -- Од 1.536 запослених у ИМК "14.октобар" у реструктурирању , њих
1.400 су потписали уговоре који им гарантују исплату две минималне зараде из
Фонда за развој
Како је рекао председник самосталног синдиката Љубиша Велимировић према његовим
речима, уговори су рано јутрос проследјени Министарству привреде и у току дана се очекује
исплата прве минималне зараде.
"Иста процедура је примењена у Фабрици аутомобила (ФАП) из Прибоја, Петру Драпшину из
Младеновца и Желвозу из Смедерева", рекао је Велимировић. Он је објаснио да је реч о уговору
о зајму и да ће та средства фабрика вратити по камати од један одсто.
Радници ће добити 39.530 динара односно око 19.000 динара као аконтацију за новембар у
висини минималне зараде, а остатак као аконтацију за децембар.
"Суштина је да се помогне запосленима у превазилажењу социјалне кризе, имајући у виду да
смо 28. октобра примили од 2.000 до 3.000 динара”, рекао је Велимировић.
Он је додао да градска управа није наплатила таксу за оверу тих уговора која би "14.октобар"
коштала 3,5 милиона динара.
Велимировић очекује да ће 13 заосталих зарада бити исплаћено следеће године подсетвиши да
руководство фабрике има рок да до 30. новембра министарству привреде достави попис
имовине и податке о социјалном програму за који се јавило 654 радника.
Разлог за непотписивање уговора преосталих 136 радника, углавном, је било њихово одсуство и
они, како је објашњено, имају могућност да потпишу уговор који гарантује исплату два
минималца.
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