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Просечна зарада у децембру 46.923 динара 

БЕОГРАД –Просечна нето зарада у Србији у децембру 2012. године износила је 46.923 динара 
и реално је већа за 11,1 одсто у односу на претходни месец, саопштио је Републички завод за 
статистику. 

Просечна децембарска бруто зарада износи 65.165 динара, што у односу на просечну бруто 
зараду исплаћену у новембру 2012. представља реално повећање за 11 процената. 

Просечна бруто зарада исплаћена у децембру 2012. у односу на просечну зараду исплаћену у 
децембру 2011. године, реално је мања за пет одсто. 

У децембру 2012. године, просечна зарада без пореза и доприноса у односу на просечну нето 
зараду исплаћену у децембру 2011. реално је мања за 4,7 одсто 

Републички завод за статистику је навео да је просечна бруто зарада исплаћена у периоду 
јануар-децембар 2012. године у односу на просечну зараду исплаћену у периоду јануар- 
децембар 2011. реално већа за један одсто. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар- децембар 2012. у односу 
на просечну зараду у периоду јануар- децембар 2011. реално је већа за 1,1 одсто. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kisne-ili-susne-ali-sve-inflatorne.sr.html 

Кишне или сушне, али све инфлаторне 

Србија спада у малу групу држава, које и у годинама економске стагнације, каква је била 

прошла, има високу инфлацију 

По инфлацији од 12,2 одсто Србија је и у 2012. година била рекордер у Европи. Многи су 
прошлогодишњу високу инфлацију (о)правдали сушом. Истине ради, лане је у Србији родило 
за 17,5 одсто мање него претходне године, што нас је, према неким проценама, коштало око две 
милијарде долара. И садашњи гувернер Јованка Табаковић је за прошлогодишњу високу 
инфлацију окривила сушу. Недавно је казала да ,,наша инфлација има потпуно прецизне 
елементе, који утичу на њен раст, а то је пре свега висока зависност од цена хране.” 

У Србији су године кишне или сушне – али су увек инфлаторне, рекао би легендарни 
„Политикин” афористичар Влада Булатовић Виб. 

Суша је у 2012. харала и у комшилуку, али је инфлација у Бугарској лане била свега три одсто. 
Нижа је него у 2011. години, када је износила 4,2 процента. У Мађарској је прошлогодишњи 
раст цена био пет процената, Хрватској 4,4, БиХ 3,1. 

Чињеница је, међутим, да је цена хране прошле године у Србији највише поскупела. Према 
извештају Светске банке за југоисточну Европу, од октобра 2011. до истог месеца 2012. цене 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-zarada-u-decembru-46_923-dinara.sr.html
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хране у Албанији и на Косову порасле су око три одсто, 5,9 у Македонији, 6,8 у Црној Гори, а у 
Србији – чак 13 процената. 

Финансијски консултант Небојша Катић указује да Србија спада у малу групу немоћних 
држава, које и у годинама потпуне економске стагнације, каква је била прошла, имају високу 
стопу инфлације. А стагфлација, како се овај феномен назива „један је од најгорих економских 
светова”. 

Зашто нам се то дешава? 

– Многи су се питали како то да Србија има рецесију, а да цене стално расту. Али, ми имамо и 
монополске структуре, а и велике разлике цена хране у пољопривреди, индустрији и трговини 
– објашњава Стојан Стаменковић, један од аутора месечника Економског института 
„Макроекономске анализе и трендови”. 

Уредник МАТ-а Владимир Вучковић сматра да ће, иако следи повећање цена под контролом 
државе, инфлација у 2013. години бити приближно упола мања него у 2012, па ћемо, изгледа, и 
догодине бити рекордери. Очекивани раст цена о овој години у Србији могао би да буде чак 
троструко већи од просечног у 17 држава „еврозоне”. Наиме, европска Централна банка очекује 
да ће просечни раст цена у 2013. у тим земљама бити само око два одсто. 

Додуше, кретање инфлације у последња два прошлогодишња месеца 
доказује тврдњу представника централне банке да кретање цена хране у Србији заиста битно 
утиче на укупан раст цена. Што не треба да чуди ако се зна да просечно домаћинство за храну 
издваја око 40 одсто укупних примања. 

Владимир Вучковић је прошлог уторка указао да је инфлација, после убрзавања у претходна 
три месеца по просечној стопи од 2,3 одсто, у новембру била на нули, а у децембру је износила 
минус 0,4 одсто. Захваљујући томе раст цена у 2013. није премашио очекиваних 13 процената. 

– Појефтињење само једне петине потрошачке корпе неутралисало је поскупљење готово три 
петине потрошачке корпе – рекао је Вучковић, прецизирајући да је реч о појефтињењу свежег 
меса, што је последица масовнијег клања стоке после суше, као и јужног воћа и горива за 
возила – међународне цене на које ми немамо утицај. 

Гувернерка „признаје” да су велике осцилације цена пољопривредних производа последица 
некоординисане политике између НБС и Владе Србије. Јер, рекла је, не може се инфлација 
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држати под контролом само мерама монетарне политике. Када је о 2012. реч, Табаковићева 
додаје да је на инфлацију у највећој мери утицало прекомерно трошење у изборној години. 

Невоља је у томе што се не арчи само уочи избора. 

– Кад би проблем српске инфлације могао да се сведе само на последице велике летње суше, 
Србија би била срећна земља – каже Небојша Катић. – Ценовни удар би једнократно утицао на 
раст инфлације, а потом би, без великих траума, био амортизован мерама економске политике. 
Српска инфлација, међутим, од друге је врсте. Србија превише троши, а премало штеди и 
инвестира. 

Поред тога што се превише задуживала, а олако и погрешно трошила, држава је била и 
нередовни платиша. Тако је, поред монополиста у трговини, производила неликвидност 
привреде. Приморавала је да се привреда додатно скупо задужује и тако додатно гурала 
инфлацију. 

Коначно, обавезала се Законом о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама 
да ће од 31. марта све своје рачуне плаћати у року до 45, док ће предузећа и предузетници своје 
обавезе за преузету робу и пружене услуге морати да измире до 60 дана. 

Али, најновија искуства говоре да и погрешна и претерана штедња може и те како да шкоди 
народу. Неки наши економисти, насупрот „неолибералима”, годинама указују да ће нам 
наопака монетарна политика доћи главе. Сваким даном нас је све мање, а свуда смо вишак. 

– Централне банке САД и Велике Британије најављују велики заокрет у вођењу монетарне 
политике – каже Катић. – Уместо досадашњег фокусирања на висину стопе инфлације, акценат 
ће се померити на стимулисање запослености и на привредни раст. Стављајући проблем 
незапослености у први план, све велике економије жртвују до јуче владајућу монетарну 
доктрину. То је огромна, тектонска промена. Српска економска политика се, међутим, не мења. 
Она остаје непоколебљиво неолиберална, правоверна, чврста и истрајна – до потпуне 
економске пропасти. 

Ипак, има наде. Гувернерка је више пута поновила да Народна банка неће робовати мантри о 
невидљивој и непогрешивој руци тржишта. Нешто слично изрекао је и министар финансија и 
привреде Млађан Динкић. Заједно са владом бринуће о стабилности цена, али и о 
запослености и привредном расту. 

Додуше, раст запослености је најављен тек за 2014. годину. 

Александар Микавица 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izmedju-strepnje-i-nade-u-Zelezari.sr.html 

Између стрепње и наде у Железари 

Руски партнер треба до 28. фебруара да се изјасни да ли преузима смедеревску челичану, али 

први дим из пећи видеће се тек маја месеца ако све буде договорено како треба 

 

Док високе пећи смедеревске железаре „тихују”, гласници њене будућности повремено „пале” 
наду међу радницима да још није све пропало. Пре неколико дана, преко менаџмента и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izmedju-strepnje-i-nade-u-Zelezari.sr.html
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синдиката фабрике, из Владе Србије послато је још једно уверавање да ће руски 
„Уралвагонзавод” доћи у Смедерево. Остало је, кажу, да се прецизира будући однос. Или ће УВЗ 
постати једини власник Железаре или ће му држава бити партнер. То су опције о којима се воде 
финални преговори, а до истека више пута продужаваног тендера, требало би да буду 
окончани. 

– Не очекујемо проблеме у вези са доласком руске фирме, то је веома извесно у овом тренутку. 
Ако се постигне договор око будућег власништва, до 28. фебруара очекујемо да УВЗ достави 
коначну понуду, изјавио је за „Политику” члан Скупштине Железаре, Зоран Мишељић. 

Синдикатима је обећано продужење колективног уговора који истиче паралелно са тендером.  

– Било који модел бољи је од овог стања. За државу је ипак боље да Руси буду једини власници, 
јер би као партнер морала да уложи део новца за покретање производње, сматра лидер 
синдиката „Слога”, Жељко Веселиновић. 

Ни за пет хиљада радника који примају 60 одсто од плате и живе у неизвесности, власнички 
модел фабрике није главна тема. Њима је најважније да фабрика ускоро проради. Међутим, 
без обзира на то да ли ће руска компанија бити власник или партнер, из високих пећи дим се 
неће видети пре маја,сазнаје „ Политика” у Железари. 

Чак и да Руси дођу половином фебруара, како нам је незванично најављено, од обнављања 
производње нема ништа пре маја или јуна. Ми немамо сировине, нити су поручене. Од 
требовања до испоруке прође најмање месец до месец и по дана, а пред нама су и већи мразеви, 
када је доток руде отежан. Ни паљење пећи није тако брз процес”,каже наш извор у фабричком 
менаџменту. 

У прилог томе иде и вест да је шефовима погона достављен план по коме је и цео фебруар 
нерадан. Већина радника и даље је на плаћеном одсуству, а само десетак одсто обезбеђује 
фабрику.На недавном састанку у Влади Србије, поручено је да ће по доласку УВЗ-а,првих десет 
месеци Железара радити са једном, а потом ће потпалити и другу високу пећ, додаје наш извор 
у фабрици. 

Долазак руског партнера спасао би Смедерево од колапса. Ипак, од некадашњег „америчког 
благостања”, нема говора, јер је руска концепција  рада сасвим другачија,сматрају у синдикату 
Слога. 

– Ни систем пословања, нити плате неће бити „америчке”, али је важно да неће бити 
отпуштања радника из производње. Најважније је да плате буду редовне и веће од садашњих, а 
ако фабрика буде добро пословала, све ће бити боље. Међутим,доћи ће до великих кадровских 
промена, што је добро за фабрику, каже Жељко Веселиновић. Он сматра да ће између државе и 
руског партнера доћи до директне погодбе, те да је тендер служио само за куповину времена, 
због чега је и продужаван више пута. 

Тендер за стратешко партнерство у Железари Смедерево истиче 28. фебруара и незванично, 
неће више бити продужаван. Руски „Уралвагонзавод” једини је откупио документацију. 
Почетком децембра у фабрици је боравила делегација стручњака економског Института 
челичне индустрије „Чермет” из Русије, да сагледа стање српске челичане за потребе УВЗ. 

О. Милошевић 
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На посао чека 2.314 лекара и 13.000 

медицинских сестара 

БЕОГРАД –  На евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно се налази 2.314 
лекара и чак 13.000 техничара и виших медицинских сестара, који после вишегодишњег 
безуспешног чекања на посао у Србији користе сваку прилику за одлазак у иностранство. 

Са друге стране, према подацима Министарства здравља, српском здравству тренутно недостаје 
око 450 лекара и 1.000 медицинских сестара, али због мањка новца у буџету установе нису 
добиле сагласност за запошљавање нових кадрова. 

Како је недавно изјавио директор Клиничког центра Србије др Миљко Ристић, само овој 
здравственој установи недостаје 97 лекара и 550 медицинских сестара. 

Лекари и медицинске сестре највише одлазе у Либију и Немачку, а у Националној служби за 
запошљавање кажу да влада велико интересовање за недавно потписан споразум са Немачком, 
који ће омогућити да посао у тој држави ове године добије 250 медицинских техничара из 
Србије. 

Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић рекла је Танјугу да се установе оправдано 
жале, јер раде са мањим бројем здравствених радника него што стандарди прописују. 

„Знамо шта би било идеално, али државно здравство мора функционисати у складу са 
финансијским могућностима. Зато мислимо да је плаћање урађених здравствених услуга, врло 
добар параметар за балансирање финансијског потенцијала и постојећег кадра”, нагласила је 
министарка здравља. 

Она је додала да организовани одлазак наших стручњака у Немачку, али и друге земље, 
представља болну чињеницу, али да ће они бити и амбасадори доброг медицинског знања и 
вештина које се стичу у нашим школама и на факултетима. 

„Разговарала сам са министром просвете и ове године посебно ћемо се позабавити уписном 
политиком на медицинским факултетима, да се види које су то потребе државе. Покушаћемо 
да школујемо онолико лекара, колико је Србији потребно”, истакла је Дејановић. 

Директор НСЗ Дејан Јовановић рекао је Танјугу да је прошле године уз посредовање ове 
службе запослено 18 медицинских техничара у Немачкој, а да ће недавно потписан споразум са 
немачком службом за запошљавање омогућити да запослење у овој земљи пронађе значајнији 
број медицинских техничара из Србије. 

„Ако држава и ово друштво не могу тим људима да понуде посао у Србији, онда им треба дати 
шансу да се запосле у иностранству. Уосталом, једног дана када будемо чланица ЕУ, ми ћемо 
бити део јединственог тржишта рада, а мобилност радне снаге јесте једна од врхунских 
европских вредности”, нагласио је Јовановић. 

Он је додао да се мора водити рачуна и о националним интересима, односно да држава људима 
које је школовала омогући да раде у Србији и са друге стране да не школује људе за које 
сигурно зна да неће моћи дуго да се запосле. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Na-posao-ceka-2_314-lekara-i-13_000-medicinskih-sestara.sr.html
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Директор НСЗ сматра да не треба дозволити да у иностранство одлазе лекари специјалисти, а 
таквих је 84 на евиденцији НСЗ, већ им треба дати шансу да раде у Србији како би знање које су 
стекли применили у нашој земљи. 

Наглашавајући да НСЗ редовно издаје билтене који садрже податке о броју људи на евиденцији 
по профилима, он је додао да се из Министарства просвете периодично распитује који су 
тражени профили и којих профила има на евиденцији. 

„Верујем да Министарство просвете анализира те податке када прописује одређене квоте и када 
креира уписну политику, било за упис у средње школе, било на факултете”, закључио је 
Јовановић. 

Лекари на евиденцији Националне службе за запошљавање у просеку на посао чекају 20 
месеци, док медицински техничари и више медицинске сестре чекају у просеку две и по године. 

Танјуг 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lose-gazde-potopile-vojvodjanska-brodogradilista 

Лоше газде потопиле војвођанска 
бродоградилишта 
 
Председник Савеза самосталног синдиката металаца Војводине Владо Мињуш 
изјавио је за наш лист да је у војвођанским бродоградиолиштима пре 
приватизације радило око 1.500 радника, а данас их је тек око 300. 

Остали су колатерална штета приватизације, која је готово свим бродоградилиштима донела 
катанац на капије након стечаја или банкрота. Колика је то штета за привреду Војводине и 
раднике који су остали без посла, тешко је израчунати. 

Бродоградилиште Бачки Моноштор је након приватизације отишло у стечај и судбина му је 
неизвесна. Већински власници с 93 одсто капитала били су  Ненад Голијан, бивши одбојкашки 
репрезентативац Југославије и Владимир Шекировски, остало је припадало развојном фонду. 
Када су радници видели шта им се сперма, како немају ни посла, ни зарада, сами су сакупили 
паре и платили аванс стечајном већу, надајући се да ће тако стати на ноге, присећајући се како 
су некада добро радили, највише за Холанђане. Међутим, ништа није било од тога, 150 људи је 
остало без посла, новац који су уплатили су изгубили, а данас је све напуштено и запарложено. 

Бродоградилиште Бездан је такође у стечају. Њега је својевремено купио Војин Лазаревић, 
заједно с остала два бродоградилишта у Апатину и Сремској Митровици, која су исто у стечају. 
Након приватизације бродоградилиште је радило око две године, чим је истекао уговор с 
Агенцијом за приватизацију, предузеће је отишло у стечај због неисплаћених дугова и зарада. 
Било је око 250 радника, у Апатину око 400, а Сремској Митровици око 400 запослених... 

Опширније у нашем штампаном издању... 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lose-gazde-potopile-vojvodjanska-brodogradilista
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-birou-hiljadu-banacana-manje 

На бироу хиљаду Банаћана мање 
 

По подацима Национале службе за запошљањање, у Средњобанатском округу 
крајем децембра 2012. године посао је тражило 18.537 лица, што је 991 лице мање, 
или 5,07 одсто, у поређењу с крајем 2011. године. 

У округу, који чине Град Зрењанин и четири неразвијене општине Житиште, Нова Црња, 
Сечањ и Нови Бечеј, по последњем попису било је 187.000 становника. 

Филијала НСЗ-а је саопштила да је највеће смањење броја незапослених 2012. године 
забележено у Зрењанину. У том граду је лањске године било 10.130 незапослених, или 8,6 одсто 
мање него годину дана раније. 

Четири одсто мање незапослених је у општинама Житиште и Сечањ, док је у новобечејској 
општини број грађана без посла повећан 2,7 посто. Од укупно 18.535 незапослених у средњем 
Банату, чак 1.092 је с дипломом факултета. Статистика бележи и то да посао тражи и 4.633 
радника с више од 50 година живота.Од купног броја незапослених, пет до десет година посао 
тражи 1.631 радник, а више од деценије без запослења је 1.138 Банаћана, саопштила је 
зрењанинска филијала НСЗ-а. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-male-firme-porastu-pasce-nezaposlenost 

Кад мале фирме порасту, пашће 
незапосленост 
 

У Србији послује 130.000 малих и средњих предузећа. Када би свако од њих 
запослило бар једног радника, проблем незапослености код нас био би знатно 
мањи. Нажалост, мали су се тешко носили с кризом од почетка. 

За разлику од „велике привреде”, која се често могла ослонити на државу, оној „малој” стизале 
су с те стране само већ намети и компликованије административне процедуре. Помак напред 
предстваља најава да ће надлежни ове године из буџета издвојити 600 милиона динара за 
субвенционисање камата. Банкама ће то омогућити да одобре сто милиона евра кредита по 
стопама које ће за тај сектор бити далеко повољније него комерцијални. 

За мала предузећа превиђени су зајмови од 30 милиона динара док ће средња моћи рачунати 
са зајмовима до 200 милиона динара. Кредити ће се одобравати на годину и по уз камату од 3,5 
посто за индексиране зајмове и 11,5 за динарске. У комерцијалној понуди та брашна је 
принуђена на то да плаћа 12 посто за зајмове везане за евро и 20 посто за динарске, све на 
годишњем нивоу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-birou-hiljadu-banacana-manje
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-male-firme-porastu-pasce-nezaposlenost
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О томе колика ће то помоћ бити координатор Заједнице предузетника при Привредној комори 
Србије Александар Грачанац каже: 

– То је сектор којем је свака помоћ добродошла. Истина, ради се о доста малој суми. Тек треба 
да се све озваничи и да видимо све детаље програма – наглашава он. – То нису и једине паре 
која би ове године требало да стигну до тих компанија, а под повољнијим условима. Имамо и 
линију од 500 милиона евра, која треба да дође преко Европске банке за обнову и развој, 
такође под условима повољнијим од оних који уобичајено важе на нашем финансијском 
тржишту. Сектор малог и средњег бизниса константно има тешкоћа: кубуре с ликвидношћу и с 
обртним средствима. Новац који би ове године могао стићи до њих под повољнијим условима 
знатно би им олакшао пословање у овој години, за коју сви унапред знамо да ће бити тешка. 
При том, мали сектор и те како заслужује помоћ јер преко њега иде чак 40 одсто укупног 
српског извоза. 

Сектор МИС, како се популарно зове, као пожељног клијента виде и банкари. 

– Програм субвенција које је држава припремила долази у прави час за банке и мислим да ће 
добрих понуда за њих бити још – каже директор главне филијале АИК банке за Војводину 
Слободан Рацић. – Кредитирање великих предузећа није се баш показало сигурним. Због 
проблема у том сегменту привреде много новца је банкама заробљено у резервама. Ми 
припремамо понуду баш за мали бизнис, а мислим да ће баш та мања предузећа и 
предузетници бити у фокусу банка у наредном периоду. Мали и средњи који су успели да до 
сада преживе кризу могу се сматрати добрим будућим клијентима. Чак и када дођу у тешкоће, 
код њих је увек ангажовано мање новца па се тешкоће лакше реше. 

У Опортјунити банци, која је специјализована баш за мали бизнис, сматрају да је свака 
финансијска помоћ добродошла. Али код таквих програма банке готово ништа не зараде. 

– Ми смо до сада учествовали у таквим програмима па ћемо то, највероватније, учинити и овог 
пута – каже први човек у тој кући Владимир Вукотић. – Другим речима, ми ту немамо зараду, 
али се понашамо као друштвено одговорно предузеће. 

А шта још учинити да тај сегмент привреде, о чијем се развоју више причало него радило, 
добије одговарајућу помоћ? 

– Држава ту може да уради још доста. Привреда код нас плаћа веће трошкове за струју, гас, 
ПТТ-услуге и све комуналне. То важи и за сектор МИС – они морају добити ниже цене. Почело 
је и укидање непотребних прописа и администрирања, али ту има још доста посла. Затим, 
треба преиспитати и укинути и бројне таксе – објашњава међународни консултант Милан 
Ковачевић. – Преиспитивањем свих тих ставки ослободила би се додатна драгоцена средства. 
За државу би чак било и боље да размишља о том сегменту јер онда не би морала да нуди 
субвенционисане зајмове. 

Д. Вујошевић 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364705/Tabakovic-Uspeh-NBS-ce-se-meriti-povecanjem-zaposlenosti 

Табаковић: Успех НБС ће се мерити 
повећањем запослености  
Танјуг  

Циљ Народне банке Србије (НБС) није да једина и сама буде успешна, већ да њен успех буде 

мерен бољим животом и вишим стандардом, који је једино могућ ако буде повећан број 

запослених, рекла је Јоргованка Табаковић, гувернер НБС. 

- То није наш директан посао, али индиректно јесте наш циљ, поред оног основног - да у 

средњем року држимо инфлацију у границама четири плус минус 1,5 одсто, а колатерална 

последица тога јесте и стабилност курса који није фиксни, али не смемо да дозволимо да 

његове осцилације буду оштре - рекла је она. 

  

Она је рекла да би све мере економске политике требало да буду усмерене на повећање 

привредне активности и да у Србију дође што више директних, "гринфилд" инвестиција. 

 

- НБС ће томе допринети најбржим могућим давањем свих решења, дозвола, лиценци и одлука 

свима онима чије привредне активности иду преко било које службе централне банке - 

нагласила је Табаковић. 

 

- Подржавање свих пројеката са које год стране долазили, ако су добро осмишљени и ако 

дугорочно дају ефекте су наш заједнички посао и није важно ко у којој институцији ради, како 

се презива и каква му је страначка припадност - додала је она. 

 

Она је напоменула да се из њеног одговора препознају "примедбе онима којима смета то што ће 

неко доћи да засеје њиву која је запарложена годинама" и "што ће неко платити закуп 

земљишта на које неко није годинама плаћао закуп". 

  

Гувернер НБС је оценила и да је за Србију изузетно важно да добије нови аранжман са 

Међународним монетарним фондом (ММФ). 

 

- Тај договор не мора и не треба да значи ново задуживање код те међународне финансијске 

институције - оценила је Табаковић и објаснила да би сарадња са ММФ-ом, у виду аранжмана 

из предострожности, требало да покаже да та институција има увид у све билансе државе и да 

допринесе побољшању кредитног рејтинга и нижим трошковима задуживања Србије. 

 

Она је најавила и да ће ММФ пружити подршку НБС тако што ће заједнички организовати 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364705/Tabakovic-Uspeh-NBS-ce-se-meriti-povecanjem-zaposlenosti
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конференцију под називом Београдска иницијатива, највероватније крајем фебруара, на којој 

ће бити речи о изазовима које криза поставља пред банкарски сектор у Србији. 

 

Резултати фискалне консолидације коју спроводи Влада би, према њеним речима, заједно са 

системским решењима у аграрној политици и сарадњом са ММФ-ом и бољим кредитним 

рејтингом земље, требало да помогну Народној банци у њеном основном послу, а то је очување 

стабилности цена. 

 

Гувернер је нагласила да би пре повећања цена под контролом државе свуда где је могуће 

требало спровести уштеде "јер сви знамо колико се и како комотно троши новац који се стиче 

сигурном наплатом струје, гаса, комуналија, паркинга". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/364537/Potpisan-novi-kolektivni-ugovor-u-Zelezari 

Потписан нови колективни уговор у 
Железари 

Бета  

У Железари Смедерево два репрезентативна синдиката и послодавац потписали су нови, трећи 

анекс колективног уговора који ће важити од 28. фебруара до 30 априла. 

Претходни уговор важио је до 15. децембра 2012. Првим анексом продужена је важност до 15. 

јануара 2013, другим до 28. фебруара. 

 

Све што је важило по колективном уговору, примењиваће се до краја априла, укључујући 

зараду која ће се и 15. маја исплатити по колективном уговору, рекла је новинарима Снежана 

Косановић, заменик председника Самосталног синдиката у Железари Смедерево. 

 

Косановић је рекла да очекује да ће до тада бити јаснија будућност посла Железаре с руским 

"Уралвагонзаводом" за шта има "сигнала о веома позитивној атмосфери". 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/364537/Potpisan-novi-kolektivni-ugovor-u-Zelezari
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/364452/Zarade-zaposlenih-u-vrticima-nece-biti-smanjene 

Зараде запослених у вртићима неће бити 
смањене 

И. Г.  

Плате у предшколским установама Србије, које су биле веће по ранијим прописима, неће бити 

смањиване, саопштено је данас из Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије. 

Зараде запослених остаће на нивоу децембарских;: Из једног од вртића 

Постигнут је договор да се текст Уредбе, која је ступила на снагу 6. јануара, допуни посебним 

чланом, наведено је у саопштењу. 

 

Сагласност у вези са допуном договора постигли су представници министарстава просвете, 

рада и финансија, Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије и 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту Београда, на састанку одржаном у среду у 

ресорном министарству. 

 

Допуна уредбе је усвојена на седници Владе Србије у четвртак, саопштено је из синдиката. 

 

Уредба није предвиђала смањење плате васпитачицама и медицинским сестрама, већ осталом 

техничком особљу. 

  

Запослени у вртићима раније су најавили протест за сутра испред Владе Србије, али су сада 

одустали од такве намере. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/amerikanci_dogovorili_stecaj_sartida.4.html?news_id=254874 

Бивши министар привреде потврдио да је као грађанин дао изјаву полицији у вези са 

продајом смедеревске железаре америчком Ју-ес стилу 

Американци договорили стечај Сартида? 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Бивши министар за привреду и приватизацију Александар Влаховић потврдио је 

Данасу да је дао изјаву радној групи Министарства унутрашњих послова која води истрагу о 

продаји Сартида америчком Ју-ес стилу, у оквиру провере 24 приватизације које Европска 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/364452/Zarade-zaposlenih-u-vrticima-nece-biti-smanjene
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/amerikanci_dogovorili_stecaj_sartida.4.html?news_id=254874
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унија сматра спорним. „Дао сам изјаву као грађанин, али ме закон спречава да вам кажем било 

шта детаљније од тога“, рекао је Влаховић за Данас. Он је у раније датим изјавама негирао да 

има било какве везе са продајом Сартида, јер је то и учињено из стечаја и преко Трговинског 

суда у Београду.  

 
Како сазнајемо, и други учесници у том послу били су саслушани, а окосница интересовања 
истражних органа је у томе да докуче ко је узео и колику „провизију“ за овај посао, будући да је 
амерички гигант смедеревску железару купио за само 21,3 милион долара, по већини процена, 
далеко испод цене. При том је купац ослобођен и плаћања 1,7 милијарди долара дугова 
Сартида, које је држава преузела на себе. Заправо, будући да је Ју-ес стилу продата само 
имовина Сартида који је био у стечају, повериоци, међу којима су осим домаћих банака били и 
велики немачки кредитори, остали су практично у потпуности без свог новца и могућности да 
из стечајне масе наплате потраживања. Уз то, према незваничним информацијама, сам уговор 
сачињен је у складу са америчким, а не српским законима. 

Према Меморандуму о разумевању, који су пре куповине потписали Министарство привреде и 
приватизације и Ју-ес стил, а који се налази у поседу Данаса, Влада Србије и америчка 
компанија међусобно су се договориле о томе да Сартид оде у стечај, да буде ослобођен свих 
дугова и обавеза и тек тада продат Ју-ес стилу. Сам Меморандум не дефинише обавезу Владе да 
Сартид отера у стечај, али то наводи као једину опцију која испуњава све захтеве Американаца. 
Затим се износе услови под којима ће продаја бити обављена, без тендера, то јест директним 
међусобним договором, када се железара нађе у стечају. 

Између осталог, Влада Србије је по Меморандуму била дужна да Сартид ослободи свих дугова и 
одговорности у Србији и ван ње и преузела је обавезу да Ју-ес стилу надокнади све трошкове, 
односно штету која би могла настати због угрожавања животне средине или било којих других 
разлога који су настали пре саме куповине. Држава је била обавезна да Ју-ес стилу обезбеди и 
све дозволе и одобрења за коришћење зграда, земљишта и водних путева у склопу Сартида, а 
ако би због мањкавости таквих дозвола Ју-ес стил био кажњен, Влада би морала да му 
надокнади штету. Такође, Влада је пристала и на то да Сартид може неометано да управља 
зградама, земљиштем и водним путевима чак и у случају да нема потребне дозволе за то, све 
док се те дозволе не прибаве (што је обавеза Владе). Влада је гарантовала Ју-ес стилу да ће 
једини порез који ће морати да плати на купопродајну трансакцију износити пет одсто од 
продајне цене. 

С друге стране, Ју-ес стил се обавезао да у року од пет година инвестира 150 милиона долара у 
Сартид, од чега половину у облику капиталне потрошње. Међутим, Ју-ес стил није био чврсто 
обавезан на ове инвестиције, јер је, између осталог, могао да од њих одустане „у зависности од 
тржишних услова“, што значи да Влада није могла бити сигурна да ће америчка компанија 
испунити начелну обавезу да инвестира 150 милиона. 

Уз то, од дела од 75 милиона долара, колико је морало да се уложи путем капиталне потрошње, 
40 милиона је зависило од тога да „комерцијалне операције, токови новца и одрживост 
Сартида буду довољни да оправдају такве инвестиције“. Укупно узев, Влада је у Меморандуму 
пристала да Сартид очисти од свих могућих обавеза и да га прода за само 21,3 милиона долара 
(цифра се не наводи у Меморандуму), али за то није добила ни близу једнаке гаранције да ће 
Ју-ес стил извршити свој део погодбе и уложити 150 милиона долара. 
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Као део договора, амерички произвођач челика се обавезао да у року од три године не отпушта 
раднике, да им обезбеди програме обуке, здравствене заштите и безбедности на раду, да у 
добротворне и спортске сврхе уложи пет милиона долара у прве три године и да у истом 
периоду уложи 1,5 милиона долара у „активну промоцију економског развоја Републике 
Србије“. 

На крају, Ју-ес стил је навео и да ће „без да се тиме правно обавезује“, размотрити да уложи и 
додатних 200 милиона долара у Сартид. 

Мираз 
У Меморандуму о разумевању дат је и списак свих предузећа која ће Ју ес стил преузети 
заједно са Сартидом. На листи која броји 26 фирми, осим очигледних Сартидових 
подружница налазе се и Слободна зона Смедерево, МКС - Фабрика шавних цеви Урошевац, 
Алба Смедерево, Југотерм Балканбелт Сува Река, Кристал Зајечар и Ронилачки радови. 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/260136/-resenje-za-radnike-u-vrticimasindikat-odustao-od-protesta.html 

Решење за раднике у вртићима,синдикат 

одустао од протеста 
Синдикат предшколства Београда одустао је од протеста који је био најављен за 

данас, пошто запосленима у београдским вртићима, захваљујући најновијој 

измени уредбе, неће бити смањене зараде. 

 

Како је рекла секретарка за образовање и дечју заштиту Љиљана Јовчић, изменом уредбе 

стављени су ван снаге коефицијенти чијом би применом плате биле смањене. 

Уредба, која гарантује да зараде техничком особљу у вртићима неће бити смањене, објављена је 

на сајту Владе Србије.     

Председница Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања 

Београда Љиљана Морачанин рекла је да је задовољна изменом уредбе и да тај синдикат 

одустаје од протеста који је требало да буде одржан испред Владе Србије.    

Уредба, која је ступила на снагу почетком јануара, није предвидјала смањење плате 

васпитачицама и медицинским сестрама, већ осталом техничком особљу и то до 15.000 

динара.    

Решење је надјено у сарадњи града Београда, Министарства просвете и Републике, рекла је 

Јовчић. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/260136/-resenje-za-radnike-u-vrticimasindikat-odustao-od-protesta.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=25&nav_id=680768 

"Покушаји распарчавања ПКБ-а" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

Београд -- Самостални синдикат запослених Пољопривредне корпорације Београд 

негодовао је због расписивања новог јавног огласа за давање у закуп земљишта у 

Зрењанину. 

 Из Синдиката су представницима локалне самоуправе у Зрењанину поручили да ће свих 2.000 

запослених у ПКБ "својим телима и механизацијом" спречити сваки евентуани покушај 

противзаконитог "отимања" било ког педља земље на који ПКБ -а полаже право. 

"Поручујемо локалним велепоседницима, паорима и латифундистима - даље шапе од наше 

земље, заобиђите је у широком луку", наводи се у саопштењу Синдиката и истиче да 

запослени ПКБ неће дозволити "даље разграбљивање и дезинтеграцију" те корпорације.  

 

Према њиховим наводима, након одлуке државних органа о уступању 5.000 хектара земљишта 

газдинстава ПКБ 7. Јули Сурчин компанији чији ће већински власник бити Ал Дахра из Абу 

Дабија настављају се покушаји распарчавања ПКБ.  

 

"Овај пут је актуелна намера локалне власти у Зрењанину, да спровођењем незаконитог 

поступка давања у закуп државног земљишта које се налази на подручју насеља Чента и 

Перлез, одузму од ПКБ-а око 1.500 хектара пољопривредног земљишта ", наводе у 

Самосталом синдикату запослених ПКБ -а.  

 

Како напомињу, у случају да ограни Града Зрењанина истрају у намери да ПКБ- у 

"одузму" то земљиште, на противзаконит начин, битно би била нарушена 

економска и технолошка одрживост, функционалност и даљи опстанак газдинства 

ПКБ Чента. 

Из Синдиката су указали да је одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у Зрењанину, између осталог и земљишта које користи ПКБ, први 

пут објављена средином 2012.  

 

ПКБ је након тога понудила да на име коришћења тог земљишта уплати износ једнак збиру 

почетних цена лицитације увећан за 30 одсто, што је више од 15 милиона динара, али одговор 

нису добили, додаје се у саопштењу.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=25&nav_id=680768


16 

 

Према оцени Синдиката, то би довело у питање статус 30 запослених житеља Ченте и околних 

насеља, који вредно раде и уредно примају просечну нето зараду од 48.000 динара, на коју им 

се обрачунавају и уплаћују порези и доприноси.  

 

Ти радници су, како се додаје, поново поносни што су део ПКБ Корпорације и не желе да буду 

жртве незаконитих "локалпатриотских малверзација усмерених на отимање земљишта од 

ПКБ-а како би се оно доделило паорима и велепоседницима које не занима њихова судбина".  

 

У саопштењу Синдиката се додаје да би индиректна последица "отимања" земљишта од ПКБ 

било смањење сточног фонда на суседном газдинству ПКБ Дунавац, која се прехрањују 

приносима са површина на подручју Ченте и Перлеза. 
 

 

 

 


