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„НОВОСТИ” ИСТРАЖУЈУПриватнику метла а држави
вода
З. Радовић - С. Булатовић
Којим ће комуналним делатностима у нашој земљи убудуће моћи да се баве и приватна
предузећа. Изузети водоснабдевање, тролејбуски и трамвајски саобраћај и гробља.
Пијачари страхују од нових газда
ЈАВНА и већински државна предузећа ће остати неприкосновени управитељи водоснабдевања,
канализације, тролејбуског и трамвајског саобраћаја, сахрањивања и одржавања гробља.
Свим осталим комуналним делатностима, попут депоновања и одношења смећа, одржавања
зеленила, управљања пијацама и паркинзима моћи ће да се баве и приватне фирме, предвиђа
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима. У појединим
делатностима упозоравају да би приватни власници могли да занемаре интерес грађана.
Потрошачи, кажу стручњаци, могу да се надају - вишим ценама.
Председник Синдиката запослених у стамбено-комуналној делатности Србије, Милан Грујић,
сматра да држава мора бити обазрива приликом увођења приватника у овај сектор.
- Мађарско искуство говори да не треба ићи у неконтролисану приватизацију - напомиње
Грујић. - Они сада поново подржављују предузећа. Проблем је одржати квалитет услуге. Наш
циљ је да она буде што квалитетнија, али и што јефтинија и да је доступна свима. А приватни
сектор је скупљи за онолико колики профит жели, док државна предузећа послују
непрофитно.
Нацрт закона предвиђа лиценцирање оних који могу да обављају ту делатност. Џеп корисника
услуга требало би да заштити методологија утврђивања цена. За њено састављање биће
надлежна Влада.
- Цене више неће бити социјална категорија, али су и потрошачи заштићени од самовољног
подизања - објашњава председник синдиката. - Било ко да тражи поскупљење мораће да
докаже да су порасли трошкови, а о захтеву ће одлучивати локална самоуправа. Тражили смо,
међутим, рок у коме морају да се изјасне. Уколико то не ураде, рачунаћемо да су одобрили
поскупљеље. С друге стране, општине ће морати већ приликом потписивања уговора са
комуналним предузећем да предвиде колико грађана ће имати субвенционисану цену и како
ће то надокнадити.
Какву ће услугу грађани добијати и по којој цени, одлучиваће градови и општине
додељивањем уговора. Баш зато, напомиње Лазар Крњета, секретар пословног удружења
комуналних предузећа КОМДЕЛ, на локалним самоуправама је велика одговорност. Морају
опрезно и пажљиво да бирају коме ће поверити послове.
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РАЗЛИЧИТА ИСКУСТВАЗЕМЉЕ окружења већ имају разна искуства у овој области. Према
речима Лазара Крњете, у Аустрији, срце система држи државно предузеће, а приватници раде
по периферији. - Они који су ишли грлом кроз јагоде, прошли су ко боси по трњу - каже
Крњета. - Најгоре је, чини се, у Бугарској. Они су добили лоше, а прескупе комуналне услуге.
Уговори су додељивани уз доста корупције.
- Укупно су 24 локалне самоуправе повериле приватницима одвожење смећа, а постоје и
четири приватне депоније - прича Крњета. - Ми, међутим, о тим пословима не знамо много. Не
можемо да кажемо ни да су добри, нити лоши примери. Више је индиција да су лоши. Сада су
популарна и приватна партнерства у јавној расвети, али и пословима дезинсекције и
дератизације. У пракси могу да се јаве проблеми. Актуелан је случај Гроцке, где је приватник
преузео одвожење смећа, а памтимо када је у Зајечару нестало грејање усред зиме. Тешко је
сада рећи ко је ту крив. Све зависи од тога шта пише у уговорима. И зато се ти послови морају
поверавати обазриво.
Како би могле да се крећу цене у будућности, може се наслутити из анализе тренутних
тарифа. Крњета објашњава да су сада најпотцењеније услуге које финансирају саме локалне
самоуправе - одржавање зеленила, чишћење улица, јавна расвета, зоохигијена...
- Највише се исплате акумулиране услуге, паркинг-сервиси и пијаце у већим местима - сматра
секретар КОМДЕЛ-а. - Грејање се дефинитивно покрива, а ни изношење смећа нема губитака.
Мораћемо, међутим, да улажемо у ту област и да озбиљније третирамо смеће због заштите
животне средине и зато ће ова услуга вероватно поскупети.
С друге стране, од ефеката нових закона страхују пијачари. Марко Арсенијевић, из
новосадског ЈКП "Тржница", каже да они нису против докапитализације, већ да инсистирају на
томе да се очува златна акција, 51 одсто, односно да држава и локалне самоуправе остану
већински власници ових предузећа.
- Прехрамбена сигурност је темељ независности сваке државе, а пијаце су важан канал
дистрибуције пољопривредних производа и зато се не сме дозволити да оду у руке некоме ко
није заинтересован за ову делатност - сматра Арсенијевић. - Пијачна делатност и њен развој
морају бити део аграрне политике државе. Јер, ако подстичете пољопривреду, морате водити
рачуна где ће се производи које ти људи направе продавати. Свесни смо да пијаце морају да
се модернизују и да се прилагоде времену. Нама је зато важно да се потенцијални партнер
државе укључи због унапређења делатности, а не због локације.
И Саво Дувњак, извршни директор Удружења пијаца Србије, сматра да држава треба да остане
већински власник тржница.
Водоснабдевање остаје у власништву државе
- Не мислимо да су јавно-приватна партнерства лоша, већ да већински део треба да остане под
контролом локалне самоуправе - каже Дувњак. - Држава би требало да заштити пијаце. Врло
добро знамо да ће за приватизацију бити највише заинтересованих првенствено због локације,
док је нама битно да то буде због унапређења делатности. Ако би се то десило, снабдевање би
ишло другим током и по ко зна којим ценама.
У Министарству саобраћаја, грађевине и инфраструктуре напомињу да се овај закон не бави
приватизацијом. Јована Атанацковић, помоћник министра, истиче да је у нацрту закона
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предложено да одвођење атмосферских и отпадних вода, превоз путника тролејбусима и
трамвајима могу обављати искључиво јавна предузећа или привредна друштва у којима је
већински власник од најмање 51 одсто република или локална самоуправа.
ПЛАФОН ЗА ЦЕНОВНИКЕ
ЈЕДНА од новина у Нацрту закона о комуналним делатностима је и нова методологија
формирања цена, која би требало да заштити потрошаче.
- Стална конференција градова и општина већ има урађен предлог и он није лош - каже Лазар
Крњета. - Питање је шта ће Влада на крају урадити, јер ће то бити подзаконски акт. Једно од
пет начела те методологије је приступачност услуга. Значи да цене не могу вртоглаво да
расту, већ имају горњу границу. То штити интерес потрошача. На пример, Уредба о ценама
грејања тренутно нема то начело, већ само економска начела.
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Српски менаџери дали 150 идеја за улагање 8008.000 евра од отпремнине
Танјуг
Српска асоцијација менаџера спремила је 150 предлога за започињање сопственог посла
за раднике предузећа у реструктурирању, који су уз отпремнине остали без посла
Српска асоцијација менаџера (САМ) спремила је 150 предлога за започињање сопственог посла
за раднике предузећа у реструктурирању, који су уз отпремнине остали без посла, али и за
било кога другог ко на располагању има од 800 до 8.000 евра.
Узгајање вишеродне малине на површини од 200 метара, захтева почетно улагање од 1.700
евра, а жалфије на једном хектару 1.200 евра. Примери идеја које су наведене у приручнику
САМ-а су рецимо и производња пластичних кеса за коју је у старту потребно уложити око 7.000
евра, или производња плетене жице за коју је потребно уложити 2.500 евра у старту.
"Трудили смо се да све идеје буду изводљиве на целој територији Србије, а затим да оне буду
у распону почетног капитала од рецимо 800 евра, па до 5.000 или евентуално 8.000 евра.
Толико је, наиме, процењено да ће радници добијати по основу отпремнине", рекла је за
Тањуг извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић.
Према њеним речима, идеје које захтевају нешто већа улагања у старту, могу да се реализују
и тако што ће се више колега удружити и заједно покренути посао.
"За сваког има по нешто. А у свом приручнику смо навели уз сваку идеју, шта је све потребно,
на коликој површини или просторији може да се ради, да ли је неопходна куповина машина.
Такође, пише и колико је минимално почетно улагање, даља улагања, како регистровати
предузетничку радњу, предузеће или пољопривредно газдинство, колико људи је потребно
ангажовати...", објашњава Булатовић.
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Како је навела, предлози су сврстани по категоријама "трговина", "производња", "услуге" и
"пољопривреда".
Булатовић објашњава да су идеје за започињање малог бизниса део пројекта "Шанса за нови
почетак", који САМ спроводи заједно са ДНА цоммуницатионс, а уз подршку УСАИД-а.
Пројекат, који подразумева базу шанси, намењен је подстицању предузетништва а посебно
радницима који ће кроз процес реструктурирања и стечаја остати без посла.
"Пошли смо од тога да ти радници годинама раде и имају искуства, а ми смо дали предлоге, за
случај да им недостају идеје, како да то своје искуство искористе и крену у предузетничке
воде сами, са својим породицама или удружени с колегама", рекла је Булатовић.
Она је навела да је у оквиру тог пројекта САМ организовао и предузетничке сајмове. До сада
их је, додаје, било три - у Нишу, Крушевцу и Суботици.
"У наредних шест месеци организоваћемо још пет сајмова. Идеја је да свако ко дође на
предузетнички сајам добије и књигу са идејама о којој смо причали", рекла је Булатовић.
Према њеним речима, сајмови су такође шанса да се ти радници упознају и са свим
организацијама који се у конкретном региону баве подстицањем предузетништва.
"Идеја нам је да ти људи који се одлуче на предузетништво имају и помоћ након што уђу у
сопствени бизнис", поручила је.
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ПЛАТА КАО ЛАСТИШПросечна породица троши више
од 67.000 рсд месечно
Д. Маринковић
Само за исхрану и пиће потребно 47 одсто примања, плус око 30 одсто за комуналије
ЖИТЕЉИ Србије и даље издвајају гомилу пара за месечне рачуне. Да би подмирила
најосновније потребе, набавила храну и платила комуналије, српска породица мора да
потроши плату и по! Према последњем "вагању" куповне моћи, за покриће основних трошкова
(овог септембра) било је потребно издвојити 67.481 динар.
Трошкови просечне статистичке корпе за годину дана скупљи су за 0,5 одсто, а "минималне",
која је износила 35.248 динара, за 0,8 одсто. А према подацима Републичког завода за
статистику, просечна зарада тада је износила 43.925 динара.
- За покриће просечне потрошачке корпе у септембру 2015. било је потребно 1,54 просечних
плата, а "минималне" 0,8 зарада - указује Весна Ковач, државни секретар Министарства
трговине. - Куповну моћ изнад просека Републике имали су само Београд и Смедерево, а на
нивоу "просека" били су Нови Сад, Ужице и Крагујевац. У свим градовима који се статистички
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прате просечна месечна зарада покрила је минималну корпу, није била довољна за покриће
просечне.
Највећи "удар" на домаћинство сваког месеца су куповина хране и безалкохолних пића, на шта
оде и до 47 одсто прихода. Ипак, фиксни рачуни све више оптерећују породице. Јер, према
званичним подацима, на стан, воду, струју, гас и остале енергенте треба да издвојимо више
од 20 одсто од укупних примања домаћинства. Телефонирање, интернет и кабловска ТВ
"поједу" још око пет одсто прихода, а за превоз дамо чак осам одсто од свега што зарадимо.
ПОЧЕК ЈЕ СПАСТРГОВЦИ се прилагођавају потрошачима - све чешће организују акцијска
снижења, а и храну понекад нуде на почек од чак годину дана. За многе, једино решење је
исписивање чекова. Ако постоји нешто добро што су купци извукли из овог периода, то је да су
научили да траже максимум за свој новац.
- Плата и сваки динар веома се брзо потроше - каже Београђанка Марија П., и истиче да су
приходи недовољни да се подмире сви издаци. - Само трошкови за стан од 50 квадратних
метара износе више од 15.000 динара, а на то треба још да додам и рачуне за мобилне
телефоне, вртић и градски превоз. Оде буквално цела плата на те трошкове, а они морају да
се плате сваког месеца. А када се додају и издаци за храну, немогуће је живети без минимум
плате и по. Невоља је, међутим, што је за многе и просечна зарада недостижна.
У потрошачким организацијама објашњавају да то што већ годинама чим поменемо потрошачку
корпу причамо једино о храни и комуналним услугама, показује да само "покривамо"
елементарне потребе.
- Све што зарадимо, потрошимо како бисмо платили струју, грејање, телефон, напунили
фрижидер - тврди Петар Богосављевић, председник Покрета за заштиту потрошача. Задуживање је најчешће начин да се "закрпи" разлика између плате, "корпе" и да се прегура до
1. у месецу. Остали трошкови су срезани колико је то могуће, а хтели или не, грађани су
принуђени да штеде на сваком кораку.
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СВАКИ ТРЕЋИ ДИНАР ОД ПЕНЗИЈЕ
* СРПСКА домаћинства су, према последњем мерењу, у трећем кварталу ове године
располагала, у просеку, са 58.331 динара месечно.
* НАЈВЕЋИ део примања потиче од запослених у сталном радном односу - 46,8 одсто, али зато
трећину породица финансира - пензионер.
* УДЕО пензија у укупним приходима износи 30,7 одсто, од пољопривреде је 6,8 одсто,
социјалног осигурања 3,3 одсто...
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582388-Vulin-U-socijalnoj-zastiti-nema-viskazaposlenih

Вулин: У социјалној заштити нема вишка запослених
Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
вечерас, на додели награда, "Човек године", да у систему социјалне заштите не постоји
вишак запослених и поручио да су они најбољи део Србије
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
вечерас, на додели награда, "Човек године", да у систему социјалне заштите не постоји вишак
запослених и поручио да су они најбољи део Србије.
"У самој социјалној заштити неће бити смањивања запослених, али има смањивања у
Министарству, дакле у нашој бирократији, у ПИО Фонду и Националној служби за
запошљавање", рекао је Вулин на свечаности у Народном позоришту.
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Он је казао да је у социјалној заштити запослено око 14.000 људи, који брину о више од 3,3
милиона корисника.
Награде су додељене у пет категорија: запосленом у центру за социјални рад или органу
старатељства - Зорану Миросављевићу из Београда који је руководилац Одељења Обреновац у
оквиру Градског центра за социјални рад Београд, запосленом у установи социјалне заштите за
смештај деце и младих - Драгану Роловићу који је директор Завода за васпитање деце и
омладине Београд, као и запосленом у установи социјалне заштите за смештај одраслих и
старијих лица - Владици Станојевићу који је директор Завода за смештај одраслих лица "Мале
пчелице" из Крагујевца.
Такође, појединцу који је пре одласка у пензију био запослен у систему социјалне и породичне
заштите - Радмили Митровић из Неготина и хранитељу - Јелени Аметовић из Бојника.
Посебну захвалницу Министарство је доделило специјалисти за програм заштите деце у
УНИЦЕФ-у Кетлин Брашић.
Реч је признањима која Министарство за рад додељује установама и изузетним појединцима
који раде у систему социјалне заштите.
"Србија треба да се загледа у вас и види каква би требало да буде. Поносан сам што сам део
најбољег и најхрабријег дела Србије", поручио је Вулин.
Он је казао да се то министарство уклопило у максимално дозвољени број запослених у
социјалној заштити.
"У домовина за незбринуту децу и старе, ометене у развоју... нема вишка запослених и
ниједан радник у социјалној заштити неће бити отпуштен. Имаћемо ту мало другачију
рационализацију и гледати да тамо где нас има мало више то раширимо, а где нас има мање
додамо још неке људе", казао је Вулин.
Он је нагласио да је реч о људидма који сваки дан обилазе људе који су напуштени и тешко
живе.
Министар је захвалио Удружењу осигуравача Србије који већ другу годину подржавају
манифестацију "Човек године". Награђени су добили по 200.000 динара.
"То нису буџетска средства већ новац оних који хоће да поделе део свог профита и покажу
колико цене то што раде људи у социјалној заштити", навео је Вулин.
Он је нагласио да се посао у социјалној заштити не ради због новца и да ти радници немају
велика примања, али да они могу да кажу да су можда и најхрабрији део овог друштва.
Роловић је рекао да је та награда велико признање и да је доживљава као велики ветар у
леђа.

8

http://www.politika.rs/scc/clanak/345696/Kragujevac-po-platama-tek-na-38-mestu-Srbiji

Крагујевац по платама тек на 38. месту Србији
Аутор: Бране Карталовић
У граду у коме ради највећи српски извозник просечна плата 39.550 динара (Фото Б.
Карталовић)
Крагујевац – У првих десет месеци ове године крагујевачка привреда остварила је суфицит у
спољнотрговинској размени од 311 милиона долара. Извезено је робе за 1,3 милијарде, а
увезено за скоро милијарду долара. Нажалост, то је једини позитиван резултат од којег је у
Крагујевцу мало ко имао неку вајду. Ово је оцена овдашњих привредника који чине Привредни
савет града, а изречена је протекле недеље на последњој седници овог тела у овој години.
Крагујевачки привредници се суочавају са мноштвом проблема. Тешко им, како су рекли, пада
инертност локалне управе и незнање државних чиновника, такође и велики порески намети,
али највећи проблем је недостатак кадрова, посебно оних високостручних који у све већем
броју напуштају овај град. Прецизних података о томе нема, али је одлазак младих
образованих људи јасно видљив када се погледа тржиште рада, на ком крагујевачки
послодавци тешко налазе кадрове који испуњавају светске стандарде у погледу знања страних
језика и познавања савремених технолошких процеса.
Такав тренд никог не треба да чуди, каже власник „Гома лајна” Ненад Цветковић, поготово
ако се има у виду да се Крагујевац, град у коме ради највећи српски извозник – „Фијат”,
налази тек на 38. месту у Србији по висини просечне плате. У октобру ове године,
Крагујевчани су примили свега 39.550 динара, што је за око 5.000 динара мање од републичког
просека.
– Мене је због тога срамота – рекао је Цветковић, власник фирме која „Фијату” испоручује
гумене делове за аутомобиле.
– Ако се на том пољу нешто не промени, сви ће нам инжењери отићи у Немачку, Норвешку,
Канаду... – упозорио је овај привредник, напомињући да крагујевачка управа мора да буде
одлучнија и ефикаснија у привлачењу страних инвеститора.
– Код мене су били представници једне кинеске фирме која производи електроопрему. Питали
су ме имамо ли ми земљу и под којим условима можемо да је понудимо, како не би отишли за
Београд или Ниш. Хоће да запосле 1.300 људи. Имамо ли ми толико обучених кадрова? –
упитао је Цветковић представнике локалне власти, напоменувши да је неко од надлежних у
граду већ морао да разговора са овим потенцијалним инвеститором.
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На велики, готово непреместиви јаз између стварних потреба послодаваца када су у питању
такозвани људски ресурси и онога што нуди наш образовни систем указали су председник
Привредне коморе Крагујевац Зоран Лучић и професор на Факултету инжењерских наука
Бранислав Јеремић.
– Србија је постала земља диплома, а треба да буде земља знања. Тешке речи, али морамо да
погледамо истини у очи. Студенти кажу: „Шта мене може да научи професор који није био у
стању ништа да заради”. А страни инвеститори, с друге стране, нису заинтересовани за нашу
памет, него за нашу радну снагу – резигниран је био професор Јеремић.
Огроман проблем Крагујевца је и велика незапосленост. Око 22.000 људи је без посла, а то је
трећина радно способног становништва. Посао има 42.000 Крагујевчана, али велики број њих
има уговор на одређено време. Трећину незапослених чине млади до 35 година живота, а они
са више од 50 година тешко да могу да рачунају да ће се икад више запослити.
– Следећа година биће још тежа, биће нових отпуштања – упозорио је Цветковић.
Милојко Брзаковић, директор „Застава оружја”: „Неко нас је у држави, а то су они што у
животу нису један шраф завили, сврстао у јавни сектор и забранио нам да запошљавамо
људе. Мени људи требају и ја сам донео одлуку да запошљавам, а они нек ме вешају”.
Милојко Брзаковић, директор „Застава оружја” која је 2015. имала позитиван биланс, први пут
после 15 година, изразио је незадовољство због односа државних чиновника према овој
фабрици, а није могао да сакрије ни љутњу због медијских извештаја о пословању овог
предузећа.
– Неко нас је у држави, а то су они што у животу нису један шраф завили, сврстао у јавни
сектор и забранио нам да запошљавамо људе. Мени људи требају и ја сам донео одлуку да
запошљавам, а они нек ме вешају. И друго, нама је један пословни партнер уплатио 30 одсто
аванса, а онда су сви медији известили како смо ми највећи порески дужник у земљи. „Ми вам
дадосмо паре, а ви сте пред банкротом”, то ми је рекао тај наш партнер – пожалио се
Брзаковић.
Љубинко Мијаиловић, директор „Униор компоненти”, негдашње „Застава алатнице” коју су
купили Словенци, затражио је да се држави упути допис са захтевом да се на увезене машине
не плаћа ПДВ, а Привредни савет је закључио да привредницима треба помоћи и кад је реч о
наплати пореза на имовину. И у тој области је стање, благо речено, забрињавајуће.
– Око 30 одсто крагујевачких привредника није у стању да плати порез на имовину. Морамо да
им помогнемо и омогућимо да репрограмирају дугове, јер ако они угасе фирме проблем ће се
увећати. Много људи ће остати без посла, а онда град остаје без прихода по основу пореза на
зараде – констатовао је Небојша Здравковић, заменик градоначелника.
Од 2.707 основаних привредних друштава у Крагујевцу, данас је активно њих 1.811, а од више
од 15.000 предузетничких радњи, које су регистроване у АПР-у, „жива” је свега једна трећина
– 5. 603.

10

Највећи крагујевачки извозници су: „Фијат”, „Форма идеале”, „Агромаркет”, „Застава
оружје”, „Застава инпро”, „Тапацирница”, „Шумадија сировине”, „Вакер Нојзен”, „Униор
компоненте”, „Милановић инжењеринг”, „ПМЦ аутомотив”, али њихови добри резултати
утапају се у сивило једне шире слике о крагујевачкој привреди, поготово ако се погледа
колико овде има незапослених и какву цркавицу примају они који раде.
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