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Veća potrošačka korpa nego plata
D. Marinković
Za pokriće osnovnih troškova, koji su u decembru iznosili 65.000 dinara, potrebno 1,3
zarade
STANDARD graĊana i dalje je u debelom „minusu“ i pored izvesnog pozitivnog pomaka krajem prošle
godine. Poslednje merenje „statistike“ iz decembra 2013. pokazuje da je za pokriće proseĉne
potrošaĉke korpe u Srbiji bilo potrebno 1,28 proseĉnih zarada, odnosno 65.025 dinara, a za
minimalnu bilo je dovoljno 0,67 proseĉnih plata ili 33.919 dinara.
Kupovna moć minulog decembra, kako se navodi u analizi Ministarstva trgovine, bila je veća,
zahvaljujući pre svega povećanju proseĉne meseĉne neto zarade. MeĊutim, zadnji mesec u godini
nikako ne moţe biti merilo rasta standarda, jer je to period kada se u koverte graĊana slije u proseku
za petinu više novca. U novembru lane, poreĊenja radi, za troškove potrošaĉke korpe bilo je potrebno
1,47 proseĉnih zarada.
Meseĉna decembarska zarada od 50.820 dinara dovoljna je za pokriće minimalne, ali ne i proseĉne
korpe od osamdesetak stavki, uglavnom hrane i usluga, pokazuje istraţivanje Republiĉkog zavoda za
statistiku.
- Proseĉna potrošaĉka korpa krajem prošle godine bila je skuplja za 0,49 odsto, ili 318 dinara u
odnosu na prethodni mesec, dok je minimalna koštala 0,28 odsto više, ili 268 dinara nego u
novembru - istiĉu u Ministarstvu trgovine.
Struĉnjaci istiĉu da u narednom periodu ne treba raĉunati sa nekim većim oscilacijama vrednosti
korpe i zarada. Izvesno je da će za njeno pokriće i dalje biti potrebno da se izdvaja više od jedne
proseĉne srpske plate.
- Ljudi su osetljivi na cene i planiraju gotovo svaku kupovinu - kaţu trgovci. - I oni sa dubljim dţepom
racionalnije kupuju, a njihove navike sigurno će da se prenose i kasnije, u vremenu nakon krize.
Uzreĉica da „svaka roba ima svog kupca“ sve manje vaţi, a sve je teţe prodati je, jer su nam izdaci sve
veći.
U decembru su kupovnu moć iznad proseka Republike imali Novi Sad, Beograd, Panĉevo i
Kragujevac. U ostalim gradovima koji se statistiĉki prate proseĉna meseĉna zarada je pokrila
minimalnu potrošaĉku korpu, ali je bila nedovoljna za „teţu“ potrošaĉku korpu.
DECEMBARSKA POSKUPLjENjA
POTROŠAĈKE cene proizvoda i usluga su u decembru u odnosu na novembar u proseku bile više za
0,2 odsto. Došlo je do sezonskog rasta cena odeće i obuće za 1,1 odsto, komunikacije su poskupele 0,7
procenata, a alkoholna pića i duvan imaju skok po 0,3 odsto. Cene transporta porasle su za 0,2 odsto.
Jedini pad cena zabeleţen je za usluge stanovanja, vode, struje, gasa za minimalnih 0,01 odsto.
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Sindikati Ţeleznice prete blokadom pruga
Tanjug
Predstavnici Sindikata izvršnih sluţbi srpskih ţeleznica i Unije sindikata srpskih
ţeleznica ponovo su danas zatraţili smenu generalnog direktora Ţeleznica Srbije
Dragoljuba Simonovića
BEOGRAD - Predstavnici Sindikata izvršnih sluţbi srpskih ţeleznica i Unije sindikata srpskih
ţeleznica ponovo su danas zatraţili smenu generalnog direktora Ţeleznica Srbije Dragoljuba
Simonovića i najavili blokadu pruga u više gradova i podnošenje kriviĉnih prijava za malverzacije u
poslovanju tog preduzeća.
Oni su na konferenciji za novinare najavili da će saĉekati još desetak dana da vide da li će vlada nešto
preduzeti povodom njihovih zahteva, kao i da neće objaviti kada će organizovati blokadu da se ne bi
vršio pritisak na radnike.
Predsednik Sindikata izvršnih sluţbi srpskih ţeleznica Nebojša Nikić je zatraţio od prvog
potpredsednika vlade Aleksandra Vuĉića da prepispita poslovanje Ţeleznice. Nikić je kazao da će u
narednih nekoliko dana biti podnete kriviĉne prijave protiv odgovornih za nanošenje štete Ţeleznici i
zaloupotrebu poloţaja.
On je naveo da su Ţeleznice Srbije prošle godine imale oko 15 milijardi dinara gubitka, kao i da ukupni
kumulativni dugovi ţeleznice iznose 1,2 milijarde evra. Nikić je optuţio Simonovića da je naneo štetu
Ţeleznicama Srbije poslom rashodovanja starih vagona za staro gvoţĊe za 65 miliona dinara, kao i da
je navodnim štednjama o kojima priĉa Simonović ugroţen ţelezniĉki saobaćaj.
On je podsetio na dve saobraćajne nesreće u prethodnih nekoliko dana, kod Sopota Kosmajskog i
Zajeĉara.
Predsednik Unije sindikata srpskih ţeleznica Branislav Petrović je rekao da Simonović vodi ţeleznice
"na pogrešan kolosek" i da će se sindikati boriti da se oĉuvaju radna mesta. Petrović je rekao da će
zbog najavljenog restrukturiranja Ţeleznice biti ugroţeno od dve do sedam hiljada radnih mesta.
Simonović je ranije izjavio da se protiv njega najviše bune oni sindikati kojima je najviše ukinuo
privilegije i da velika većina ţelezniĉara podrţava njegov obraĉun sa pojedinim sindikalcima.
Simonović je, takoĊe, rekao da je u poslu sa kasacijom vagona spreĉio pljaĉku ţelezniĉke imovine i da
Ţeleznice Srbije licitacionom prodajom 431 rashodovanog teretnog vagona, kao starog gvoţda, ne
samo da nisu napravile štetu već su zaradile 76 miliona dinara.
Ţeleznice Srbije imaju 28 sindikata i u tom preduzeću je zaposleno oko 18.300 radnika, a Simonović
kaţe da neće biti otpuštanja, već da će radnici biti rasporeĊeni u i tri posebna preduzeća - kontrolno i
dva zavisna: za ţelezniĉku infrastrukturu i prevoz robe i putnika.
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Fantomske firme guše privredu
Z. Radović
Registar nesavesnih menadţera trebalo bi da bude osnovan do početka 2015. godine
VLASNICI firmi koje su u blokadi mogu nesmetano da otvaraju nova preduzeća. Ĉak i direktori koji su
upropastili fabrike u kojima su šefovali mogu pokrenuti novi biznis. Da bi se spreĉila ovakva praksa,
neophodno je uspostavljanje registra diskvalifikovanih lica, koji bi Srbija trebalo da dobije do kraja
godine.
Pod kojim će, taĉno, uslovima vlasnici i direktori firmi dobijati privremenu zabranu i biti upisani u
ovaj registar, odnosno stavljeni na "crnu listu" biće propisano zakonom za ĉiju izradu je formirana
radna grupa sastavljena od više institucija.
- Ustav Srbije, domaći zakoni i meĊunarodni standardi propisuju slobodu preduzetništva. Poslovanje
se moţe izriĉito i privremeno ograniĉiti samo posebnim zakonima - istiĉu u Agenciji za privredne
registre. - Prethodna vlada je u decembru verifikovala zakljuĉak i po sporazumu sa Vladom Norveške,
dobili smo finansijsku podršku za uspostavljanje ovog registra. VoĊenjem javne evidencije spreĉićemo
vlasnike firmi i radnji ĉiji su raĉuni u blokadi da za to vreme otvaraju nova preduzeća. Isto vaţi i za
osobe prema kojima je sud izrekao meru ograniĉenja poslovanja.
U APR objašnjavaju da Agencija nije zakonodavni organ i podsećaju da su u poslednjih šest meseci
promenjena dva ministra privrede i formirane dve radne grupe za izradu zakona, a uskoro će biti
osnovana i treća.
- Prvi nacrt zakona postoji, ali on mora da proĊe javnu raspravu, a potom i proceduru u Narodnoj
skupštini - napominju u APR. - Moguće je da će se pojaviti i nove inicijative, za preventivno
reagovanje, s obzirom na to da u radu radnih grupa sve vreme uĉestvuju predstavnici Poreske uprave,
MUP-a, Narodne banke Srbije, pravosuĊa i više resornih ministarstava. Budući da smo u izbornom
ciklusu, ne moţemo licitirati datum njegovog donošenja, ali nadamo se da će do toga doći najkasnije
do poĉetka 2015.
NIJE NAŠ SPECIJALITET
PREDUZEĆA bez zaposlenih nisu specifiĉnost Srbije i ne moţe se tvrditi da su sve firme bez
zaposlenih ujedno i "fantomske". Nedavno su objavljeni podaci Ameriĉkog zavoda za statistiku i
Ameriĉke uprave javnih prihoda po kojima je SAD 2012. godine imao više od 21 milion privrednih
subjekata bez zaposlenih. Vlada Velike Britanije iznela je procenu da je 2012. godine u ovoj zemlji bilo
3,5 miliona biznisa bez zaposlenih, što je ĉinilo 74 odsto od svih privatnih biznisa u Velikoj Britaniji.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:479246-Postignut-dogovor-o-otpremninama

Postignut dogovor o otpremninama
J. Ţ. Skenderija
Radna grupa za zakon o radu u četvrtak usaglasila neke stavove. Naknada samo kod
jednog poslodavca, ali se ne zna iznos
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PRVI koraci ka usaglašavanju stavova oko izmena Zakona o radu izmeĊu Vlade, sindikata i
poslodavaca postignuti su u ĉetvrtak na sastanku Radne grupe. Grupa je delimiĉno definisala kako bi
trebalo da izgledaju odredbe koje se tiĉu rada na odreĊeno vreme i otpremnina, pa je na taj naĉin
posle nekoliko meseci razmimoilaţenja konaĉno postignut prvi dogovor.
Zoran Mihajlović iz Samostalnog sindikata Srbije objašnjava da su radniĉki predstavnici traţili da se
rad na odreĊeno vreme limitira na petinu zaposlenih u jednoj firmi, ali da je dogovoreno da u
novoosnovanim preduzećima to ne vaţi.
- Traţimo da se spreĉi produţavanje ugovora unedogled što je ĉest sluĉaj u mnogim firmama u Srbiji kaţe Mihajlović. - Poslodavci su zastupali stav da im je potrebno više vremena u preduzećima koja se
tek osnivaju, što smo mi prihvatili. Saglasili smo se da se u konaĉno rešenje uvrsti da otpremnina
moţe da se dobije samo kod jednog poslodavca. MeĊutim, nesuglasice su nastale oko utvrĊivanja
njene visine. Naime, naš zahtev je da se ona obraĉunava kroz proseĉnu, dok su poslodavci i Vlada
zastupali stav da se krene od osnovne zarade. O ovome ćemo razgovarati i sledeće nedelje.
Stavke koje se tiĉu definisanja minimalne zarade, kaznenih mera i kolektivnih ugovora nisu ni stigle
na dnevni red. Što se tiĉe otkaza ugovora o radu sindikalci naglašavaju da njima ne bi trebalo da se
bavi Zakon o radu, već pravilnici u firmama, dok poslodavci zauzimaju suprotan stav.
- Nećemo pristati ni na ukidanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora kao što je predviĊao nedavno
povuĉeni nacrt - kaţe Mihajlović. - Ukoliko bi na to pristali ukinuli bi socijalni dijalog u Srbiji.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije, meĊutim, naglašava da sindikati kupuju vreme u drţavi
koja propada.
- Dva sastanka smo potrošili na utvrĊivanje protokola, što pokazuje svu neozbiljnost sindikata - kaţe
Rajić. - Njihova glavna briga je kako da zaštite radnike u drţavnim preduzećima koja su odavno
propala i predstavljaju stalni trošak budţeta. Sindikati su stopirali ne samo zakon o radu, već i o
planiranju i izgradnji i steĉaju.
PREGOVARAČKI TIM
VLADA je imenovala tri svoja pregovaraĉa za Zakon o radu. U timu su Zoran Martinović, drţavni
sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, resor finansija zastupa Boris Dragović,
dok je Ministarstvo privrede zastupao drţavni sekretar Radoje Savićević.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/444293/Rajic-Radna-grupa-razgovarala-o-radu-na-odredjeno-vreme

Rajić: Radna grupa razgovarala o radu na
odreĎeno vreme
Beta
Direktor Unije poslodavaca Srbije Dragoljub Rajić izjavio je da je na današnjem sastanku Radne grupe
za izmene Zakona o radu razgovarano o radu na odreĊeno vreme i otpremninama.
- Ministarstvo rada Srbije je predloţilo da rad na odreĊeno vreme bude na dve godine, poslodavci su
predloţili tri, dok su sindikati predloţili jednu godinu - rekao je Rajić.
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Kako je dodao, sindikati su izneli stav da bi pristali na kompromis od dve godine, ukoliko bi
poslodavac imao 20 odsto zaposlenih na odeĊeno vreme.
Rajić je ocenio da je to za poslodavca teško prihvatljivo i da je to "besmisleno uslovljavanje
preduzetnika".
On je napomenuo da su se na današnjem sastanku Radne grupe za izmene Zakona o radu uglavnom
iznosili stavovi, ali da nije postignut nikakav dogovor.
Na sastanku je bilo reĉi i o otpremninama, rekao je Rajić i naveo da je predlog Ministarstva rada da se
otpremnine isplaćuju samo za godine provedene kod poslednjeg poslodavca, sa ĉim su se poslodavci
sloţili, ali ne i sindikati.
- Isplata otpremnina za sve godine radnog staţa ne postoji ni u jednoj zemlji sveta i to je ostatak
komunizma. Moramo po propisima da budemo izjednaĉeni sa Evropom - rekao je Rajić.
Za današnji sastanak Ministarstvo rada je predloţilo pet odredbi koje se odnose na rad na odreĊeno
vreme, isplatu otpremnina, kriterijume za isplatu minimalnih zarada, regulative kod otpuštanja i
definisanje kolektivnih ugovora.
Novi sastanak Radne grupe odrţaće se sledećeg ĉetvrtka, 27. februara.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/444200/Kraljevo-Vagondzije-bez-dogovora-sa-Mirovicem-pregovori-ce-bitinastavljeni

Kraljevo: Vagondţije bez dogovora sa
Mirovićem, pregovori će biti nastavljeni
N. Boţović
Radnici Fabrike vagona nisu postigli dogovor o prekidu štrajka s ministrom regionalnog razvoja i
lokalne samouprave Igorom Mirovićem koji ih je posetio u Kraljevu.
Nema novca za ĉetiri minimalca: Mirović na pregovorima sa štrajkaĉima
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Mirović je posle sastanka zatvorenog za javnost izjavio da izvestiti Vladu Srbije o zahtevima štrajkaĉa i
da će se nastaviti pregovori.
- Prvo ćemo morati da u Fabriku vagona uputimo jednu kontrolu da bi se videlo kako je ranije trošen
novac dobijen od projekata. Najveći problem u ovom trenutku je veliki broj neisplaćenih plata. Iako je
drţava pomagala u isplati u ranijem periodu, nemamo odgovor u ovom trenutku našta su ta sredstva
potrošena. Moraće da se napravi i plan restrukturiranja fabrike

- rekao je Mirović.

Goran Vujanac iz štrajkaĉkog odbora Fabrike vagona je rekao da nije postignut dogovor i da je
ministru dat rok do kraja februara da isplati još ĉetiri minimalca na ruke ili će se “blokade
saobraćajnica radikalizovati”.
- Ministar nam je rekao da nema novca u budţetu Fonda. Onda nam je predloţio da nam se isplati
jedan minimalac do kraja februara, a drugi u martu. Ali, štrajkaĉki odbor je ostao dosledan zahtevima.
Traţimo do kraja februara ĉetiri minimalca na ruke - rekao je Vujanac.
Na sastanku u Fabrici vagona iz Kraljeva, kojem su prisustvovali i gradonaĉelnik i drugi gradski
ĉelnici, nije postignut dogovor ni o overi zdravstvenih knjiţica i povezivanje radnog staţa, a pregovori
se nastavljaju u petak.
- Ministar nam je rekao da će nam knjiţice biti overene i povezan staţ kada se formira nova vlada kaţe Vujanac.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/444194/Zajednicka-proizvodnja-14-oktobra-i-italijanskih-firmi

Zajednička proizvodnja 14. oktobra i
italijanskih firmi
Beta
Detalji zajedniĉke proizvodnje traktora kruševaĉkog "14. oktobra" sa italijanskim firmama "Sai" i
"Euromat" biće poznati poĉetkom marta, najavio je danas generalni direktor "14. oktobra" Dragi
Nestorović.
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On je u razgovoru sa novinarima objasnio da bi udeo u tom poslu trebalo da bude po pola, kako bi
traktori mogli po povoljnim uslovima da se prodaju i u Rusiji.
Kruševaĉko preduzeće će u zajedniĉku proizvodnju uloţiti imovinu, a inostrani partneri raĉunaju na
podsticaje drţave.
Nestorović je najavio i formiranje Konzorcijuma mašinogradnje za izradu projektne dokumentacije za
BTO (bager,transporter, odlagaĉ) sisteme, koji su interesantni za površinske kopove Kolubaru i
Kostolac.
- EPS je inicirao osnovanje konzorcijuma u koji će, pored '14. oktobra', ući i 'Goša' i 'Kolubara metal', a
cilj je da moţemo ravnopravno sa inostranim partnerima da uĉestvujemo na tenderima - rekao je
Nestorović.
Industrija mašina i komponenti "14. oktobar" trenutno ima ugovorene poslove u vrednosti 120
miliona dinara, a za njihovo sprovoĊenje je, kako je dodao, potrebna kreditna podrška drţave.
Govoreći o socijalnom programu, za koji se prijavilo 620 radnika, Nestorović je kazao da je njegovo
sprovodjenje odloţeno do sredine godine, do kada se oĉekuje usvajanje zakona o radu, steĉaju i
privatizaciji.
- U meĊuvremenu smo poĉeli program prekvalifikacije za koji se prijavilo stotinak radnika od onih
koji treba da ostanu u fabrici, jer je meĊu onima koji ţele da odu 150 radnika iz proizvodnje precizirao je on.
Nestorović je odbacio optuţbe sindikata da ne ţeli da sa njima razgovara, navodeći da su kontakti
stalni.
Fabriĉki Samostalni i sindikat "Nezavisnost" uputili su ove nedelje pismo premijeru i prvom
potpredsedniku Vlade Srbije u ostavci Ivici Daĉiću i Aleksandru Vuĉiću u kome su ukazali da fabrika
zapošljava 1.500 radnika na podruĉju Kruševca i još tri opštine, kojima se duguje 14 plata a nemaju
overene zdravstvene knjiţice.
Naveli su i da se isplata zarada svodi na minimalce od pozajmica koje daje drţava te da radnici ne
mogu više da izdrţe nemaštinu.
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Sindikati su naveli i podatak da su prihodi kompanije u prethodnih deset meseci bili oko 266 miliona
dinara, a 2010. oko milijardu i 40 miliona dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/444321/Direktor-PKB-iznenadjen-sto-se-nude-besplatne-akcije-radnicima

Direktor PKB iznenaĎen što se nude besplatne
akcije radnicima
FoNet
Kao direktor PKB Korporacije, iznenaĊen sam da se danas nude besplatne akcije radnicima, saopštio
je Dragiša Petrović, reagujući na informacije o "podeli 10 odsto akcija radnicima PKB".
"Da je to iskreno bila ţelja", objasnio je Petrović, "vrlo je verovatno da se to moglo sprovesti u
prethodnom periodu, kada je doneta i odluka o isplati bonusa menadţmentu PKB Korporacije".
"Bonus je trebalo da bude isplaćen u situaciji ugroţene likvidnosti preduzeća", podsetio je Petrović u
pisanoj izjavi i dodao da je, "zahvaljujući zahtevu Privremenog organa, odluka o bonusima ukinuta".
Kompaniju smo zatekli u velikim dugovima, koji su iznosili skoro 10 milijardi dinara, ukazao je
Petrović.
Prema njegovim reĉima, "PKB Korporacija je 31. oktobra 2013. godine imala skoro milijardu dinara
neplaćenih dospelih obaveza, a samo u ovoj godini kompanija je bankama trebalo da plati oko 12
miliona evra".
Za poreze i doprinose PKB Koroporacija, i danas duguje oko 600 milona dinara, naveo je petrović, a
prošle godine je otpisano više od tri milijarde dinara.
Petrović istiĉe da je PKB Korporacija ozbiljna kompanija koja ima svoje mesto na trţištu,
konkurentnu proizvodnju, dugogodišnje odnose sa svojim partnerima i nema potrebe da se o njoj i
njenoj vrednosti govori paušalno, niti da se to koristi u dnevno-politiĉke svrhe.
On smatra da će vrednost kompanije, na kraju krajeva, najbolje odrediti trţište i njeni poslovni
rezultati.
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Naša trenutna preokupacija je konsolidacija i unapreĊenje poslovanja PKB Korporacije, izmirenje
zateĉenih obaveza prema poveriocima, kao i dalji razvoj kompanije, zakljuĉio je Petrović.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/444089/Lekari-besni-zbog-solidarnog-poreza-na-plate-Manje-cemo-da-operisemo

Lekari besni zbog solidarnog poreza na plate:
Manje ćemo da operišemo
S. Todorović
Ako drţavu to ne brine, neće ni nas - kaţe za “Blic” jedan od beogradskih hirurga.
Nezadovoljstvo meĊu hirurzima je ogromno jer će novac uzimati onim ljudima koji više i rade.
Kada su u utorak primili prvi deo plate, većina hirurga raznih grana medicine ostalo je u šoku jer im je
u proseku smanjena plata za deset do petnaest hiljada dinara.
Osim osnovne plate, solidarni porez naplaćen im je i na dodatak na platu koji dobijaju kada deţuraju
ili rade prekovremeno. Zbog toga planiraju da smanje obim posla, odnosno da u bolnicama ne ostaju
preko radnog vremena.
Porez na plate iznad 60.000
Solidarni porez uveden je od 1. januara na sve plate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara. MeĊu
oporezovanim su i zdravsteni radnici kojima se osim plate oporezuje i dodaci koje dobijaju kroz
deţurstva.
- Na godišnjem nivou uzeće nam jednu celu platu, oko 130.000 godišnje. Pitam se da li smo to
zasluţili. Kardiohirurška operacija u proseku traje po šest sati. U Klinici smo smanjili liste ĉekanja,
povećali smo obim posla za 150 odsto zato što smo bili motivisani. Sada je svima pao elan i velika
većina više neće ţeleti da radi kao pre. Vrlo je moguće da se ponovi priĉa kao u Hrvatskoj, gde je jedan
kolega na pola operacije tarţio da ga zameni drugi hirurg, jer je njemu prošlo radno vreme, a nije
ţeleo da radi prekovremeno - priĉa jedna od kardiohirurga Kliniĉkog centra Srbije, kojem će biti
oduzeto od plate oko 13.000 dinara.
Prof. dr Miljko Ristić, direktor Kliniĉkog centra Srbije, kaţe da će ovakav potez samo izazvati
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nezadovoljstvo meĊu hirurzima, jer ovako ispada da će se više novca uzimati onim ljudima koji više i
rade.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije juĉe su se pridruţili potpisnicima inicijative za ocenu ustavnosti
solidarnog poreza koju su pokrenuli profesori Pravnog fakulteta.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-skuplja-potrosacka-korpa.sr.html

Све скупља потрошачка корпа
Док британска статистика стално мења списак артикала због навика купаца, код нас се осим
раста цена ништа не мења од 2011.
С падом стандарда и просечна потрошачка корпа недостижна
За покриће просечне потрошачке корпе у Србији у децембру прошле године било је потребно
1,28 просечних зарада или 65.025 динара, показала је анализа Министарства спољне и
унутрашње трговине.
Потрошачке цене производа и услуга су у децембру у односу на новембар у просеку биле више
за 0,2 одсто.
Раст цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,1 одсто, комуникације за 0,7 процената, у
групама храна и безалкохолна пића, као и алкохолна пића и дуван за по 0,3 и у групи
транспорт за 0,2 одсто. Пад цена забележен је у групама стан, вода, електрична енергија, гас и
друга горива за 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
У децембру су куповну моћ изнад просека Републике имали Нови Сад, Београд, Панчево и
Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је
покрила минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне
потрошачке корпе.
Кад год стигну статистички подаци јавност се по ко зна који пут запита шта садржи просечна
корпа и да ли она одражава реално стање и потребе становништва.
Тако се, на пример, у званичној потрошачкој корпи у Србији за месец дана налази пола
килограма бурека, 200 грама меда, 200 грама чоколаде, 200 грама шунке, пола килограма
сланине, а од рибе ослић и сардина. Да не говоримо о томе да је за гардеробу за једно трочлано
домаћинство за месец дана предвиђено нешто више од 3.000 динара, а за изласке у ресторане
око 700 динара. Чак и овако скромну корпу, далеко од реалности, која вреди више од 65.000
динара не покрива просечна зарада ни у једном граду у Србији.
Потрошачка корпа у Србији се, да подсетимо, од јануара 2011. обрачунава по званичној
методологији Евростата (статистичког завода Европске уније). У новој методологији просечно
домаћинство дефинисано је као трочлано уместо као четворочлано, јер према последњим
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подацима просечна породица у Србији има 3,1 члана. У потрошачку корпу убачени су поједини
производи којих до тада није било, попут неколико врста хлеба и пецива, бурека, кукурузног
брашна, конзервисаног поврћа, сувих шљива, чајне кобасице, сланине, виршли, шунке, али
свакако у недовољним количинама.
Међутим када се упореди овдашња са рецимо британском потрошачком корпом тек тада је
јасно да многе наше реалне потребе нису уврштене у статистику. Видимо такође и колико је
наш стандард драстично лошији.
Према нашем истраживању, из потрошачке корпе у Великој Британији прошле године је
избачен шампањац, а убачен мини компјутер. Избрисан је домаћи путер, а убачена боровница.
Место у британској корпи у 2013. години нашле су и топла чоколада, бели рум, „рисивер” за
дигиталну телевизију...
Британци у својој корпи имају најразличитију врсту хране (смрзнута пица и хамбургери, готове
торте, неколико врста хлеба, цереалија, сирева и качкаваља, млечне формуле за бебе, филете
рибе, лосос, туњевина...). Код нас не само да је реч о основним намирницама, него су и
количине минималне и нереалне.
Статистика се у развијеним земљама прилагођава променама у трендовима и потрошачким
навикама, па се и листа мења једном годишње
У Великој Британији се тако сваког месеца инфлација мери помоћу потрошачке корпе која је
испуњена уобичајеном робом и услугама које купује просечан купац, а код нас се у корпи од
2011. ништа није променило осим цена које расту.
Би-Би-Си је чак објавио вест да су технолошка открића утицала на измене у корпи, па су, на
пример, 2012. први пут у њу уврштени таблет рачунари.
И. Албуновић, Ј. Антељ

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=20&nav_id=814612

Rad na odreĎeno:Godinu, dve ili tri
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Na današnjem sastanku Radne grupe za izmene Zakona o radu razmatrane
su odredbe koje se odnose na trajanje rada na odreĎeno vreme.
Naredne nedelje biće nastavljen rad i u vezi s konkretnim rešenjima koja se odnose na druge odredbe,
koje je potrebno menjati, izjavio je Tanjugu direktor Unije poslodavaca Srbije Dragoljub Rajić.
Rajić je naveo da je stav predstavnika Ministarstva rada da bi rad na odreĊeno vreme trebalo da traje
dve godine, sindikati insistiraju da ostane odredba od godinu dana, dok je stav poslodavaca da on
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bude tri godine. Rajić, meĊutim kaţe da poslodavci imaju volju da pristanu da rad na odreĊeno traje
dve godine, ali da se dopuste odreĊeni uslovi, kao na primer, za firme koje su tek osnovane da se on
produţi na tri godine, ili one koje imaju odreĊene projekte da se postavi vreme trajanja projekta, ili za
osobe kojima recimo nedostaje pet godina da ostvare pravo na penziju.
"Videćemo na narednom sastanku da li se može postići dogovor i da li će neko od članova radne
grupe promeniti mišljenje", kazao je Rajić.
Resorno ministarstvo predlaţe da se, osim odredaba o radu na odreĊeno vreme, promene i odredbe
koje se odnose na naĉin isplate otpremnina, minimalne zarade, razloge i uslove za davanje otkaza, kao
i definisanje kolektivnih ugovora i pregovaranja.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je juĉe da će razgovor o
tim predlozima biti jednostavniji, jer je reĉ o 10 do 15 ĉlanova zakona, znatno manje nego što je ranije
predloţeno. Predstavnici sindikata ranije su ukazali da oĉekuju od predstavnika Ministarstva rada da
iznesu stav o tome šta je cilj i koji su konkretni razlozi za izmene zakona kako bi se utvrdilo koje
odredbe treba promeniti.
Prošli sastanak Radne grupe za izmene Zakona o radu bio je posvećen uglavnom definisanju
potrebnih procedura i ovlašćenja pre nego što se pristupi samim izmenama zakona.
Radna grupa, koju bi trebalo da ĉine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, trebalo bi da odluĉi
da li će se ići na izmene Zakona o radu ili će biti donet novi zakon. Cilj je da se do 1. maja pripremi
nacrt zakona, a da se on donese do 30. juna.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=20&nav_id=814654

Srbijagas blokirao Ţelezaru
IZVOR: BETA
Smederevo -- Kompanija Srbijagas pustila je menice od 6,3 miliona evra i blokirala
račun Ţelezare "Smederevo".
Time je onemogućena isplata dela februarske zarade zaposlenima, reĉeno je danas u sindikatu
Ţelezare.
Istovremeno je povuĉena tranša kredita od 30 miliona evra predviĊena za finansiranje proizvodnje
Ţelezare "Smederevo".
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Predsednik sindikata ASNS u toj ĉeliĉani Saša Ĉolić rekao je za agenciju Beta da je menadţmentu iz
nadleţnih ministarstava zabranjeno da koriste deo od 11 miliona evra kredita za isplatu
zarada.
Sredstva od 11 miliona evra dobijena su kao obrtna sredstva uz garanciju Fonda za razvoj.
Za sutra je zakazan sastanak tri reprezentativna sindikata (Nezavisni, Samostalni i ASNS) s
menadţmentom fabrike, naveo je Ĉolić. Ĉolić tvrdi da je menadţment Ţelezare "Smederevo" upozoren
da će biti kriviĉno gonjen ako sredstva za proizvodnju iskoristi za isplatu zarada.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=20&nav_id=814678

Radnici Keramike na autoputu
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Radnici fabrike "Keramika Mladenovac" danas su blokirali magistralni put
Mladenovac-Beograd, zbog čega je saobraćaj bio u prekidu od 12.00 do 13,00 časova.
Sutra će, kako je potvrĊeno veĉeras Tanjugu u Ministarstvu privrede, imati sastanak sa
predstavnicima tog ministarstva.
Radnici Keramike su, kako se navodi u saopštenju fabriĉkog sindikata Sloga, zbog problema oko
privatizacije fabrike i neisplaćenih zarada od juna 2012 godine, odluĉili da od danas zapoĉnu sa
radikalnijim protestima.
Oni najavljuju da će od nedelje svakog dana blokirati put kod NIS-ove pumpe u trajanju od dva sata.
Predsednik sindikata Sloga IGK "Keramika Mladenovac" Stojan Arsić kaţe da su se na ovaj korak
odluĉili, jer ne postoji drugi naĉin da se skrene paţnja na njihove probleme.
Vlasnici te fabrike, konzorcijum Intergas iz Beograda i "BG oil" iz Bugarske, zaposlenima nisu
isplaćivali plate od juna 2012. godine, a u meĊuvremenu je pokrenut i steĉajni postupak u firmi
Intergas, koja je jedan od vlasnika Keramike. Intergas je kao vlasnik Keramike tom preduzeću
pozajmio 4,5 miliona evra, a sada pošto je u steĉaju na osnovu izvršnog resenja steĉajnog sudije, traţi
preuzimanje imovine Keramike u toj vrednosti, objasnio je tada Arsić.
"Kako danas iz saobraćajne policije nikoga nije bilo da primi zahtev za javni skup, od nedelje pa na
dalje svakoga dana od 11.00 do 13.00 sati držaćemo u blokadi taj magistralni put sve dok nam se ne
ispune zahtevi", naveo je Arsić.
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On dodaje da su osnovni zahtevi radnika - smena steĉajne upravnice Dragice Jokić, zabrana otuĊenja
fabriĉke imovine, preispitivanje privatizacije, pokretanje proizvodnje, isplata zaostalih zarada od juna
2012, overa zdravstvenih knjiţica i povezivanje radnog staţa.
"Strpljenju je došao kraj i ne možemo samo da slušamo obećanja od kojih se ne živi i zbog čega trpe
naše porodice. Takođe, imamo najavu da će nam se od ponedeljka u blokadi puta pridružiti i
nezadovoljni radnici metalske fabrike 'Petar Drapšin' iz Mladenovca, koji su već u štrajku, ali u
krugu preduzeća", naveo je Arsić.
Tokom današnje blokade puta radnicima se obratio koordinator SNS za Mladenovac i odbornik u
Skupštini grada, Goran Spasojević, koji je, kako se navodi u saopštenju, rekao da je dosta toga već
predoĉeno Vladi Srbije i pozvao uĉesnike blokade da sa njim sutra u 10,00 sati odrţe sastanak u
Ministarstvu privrede sa predstavnicima ministarstva, na kojem bi se precizirali njihovi zahtevi u cilju
što brţe realizacije.
Zaposleni u "Keramici Mladenovac" zatraţili su 7. februara poništenje privatizacije te fabrike i isplatu
20 zaostalih zarada koje im vlasnici duguju.
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