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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:418228-Ove-godine-80000-novih-penzionera 

Ове године 80.000 нових пензионера 
Б. СТЈЕЉА  

У Пензионом фонду рачунају да ће крај 2013. године дочекати са 0,9 одсто више 

корисника. На исплате ће отићи 584,2 милијарде динара, односно 30,8 милијарди 

више него лане 

Најмање 80.000 радника у овој години постаће - пензионери 

Најмање 80.000 радника у овој години постаће - пензионери. У Републичком Фонду ПИО тврде 

да би готово 90 одсто предмета могло да буде решено у законском року, чиме би био оборен 

апсолутни рекорд у исписивању решења. 

- Пројекције су да би у 2013. години укупан број пензионера могао бити увећан за 0,9 одсто, јер 

се у рачуницама пошло од податка да Фонд ПИО годишње обустави исплате на око 60.000 

адреса, углавном због смрти корисника - објашњава Иван Мимић, финансијски директор 

Фонда ПИО и додаје да се у овом часу пензије исплаћују на 1.700.140 адреса широм Србије. 

Он, међутим, подсећа да је у 2012. години дошло до својеврсног преседана јер је овом фонду 

припојен војни који је у том часу имао тачно 47.114 пензионера са чиновима. 

- Преузимањем обавеза некадашњег Фонда СОВО нагло је скочио број нових корисика у Фонду 

ПИО, и то за 3,8 одсто у односу на 2011, што је било значајно увећање, али је реч о изузетку који 

нема утицаја на већ устаљене трендове - сматра Мимић. 

Драгана Калиновић, директорка Фонда ПИО, каже да ни нови ни стари пензионери немају 

разлога да брину о томе да ли ће у наредних 12 месеци бити довољно новца за све исплате, јер 

је он - обезбеђен: 

- Све пензије ће се исплаћивати редовно, с тим да ће у овој години пољопривредни пензионери 

подизати своје чекове из једног дела, уместо из два. 

У Дирекцији рачунају да ће тако, у 2013. години, на исплате свих пензија бити потрошено 584,2 

милијарде динара, односно 30,8 милијарди више него што је био случај у претходној. 

- Очекивани приходи од доприноса су 302,4 милијарде динара, а остатак, односно 47 одсто, 

биће покривен из буџета - каже Калиновићева и уједно додаје да засада нема никаквих речи да 

би држава могла да приштеди на најстаријима смањивањем дотација упркос оптужбама да 

управо пензије чине највећи расход државног буџета: 

ЗАОСТАЈУ ЗА ПЛАТОМПет година раније пензионери у Србији су у просеку подизали чек од 

17.639, а радници плату од 32.746 динара. Крај 2012. најстарији су дочекали са примањима од 

23.563 динара, док су се просечне републичке зараде ”попеле” на 42.395 динара. 

- У питању је заправо игра бројкама, јер се 70 одсто пензија покрива од доприноса, док држава 

за ову намену дотира само 30 одсто. Преосталих 17 одсто је намењено за друга медицинска и 

социјална давања, као што су туђе неге и помоћи. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:418228-Ove-godine-80000-novih-penzionera
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СВЕ СЕ РЕШАВА ЗА ДВА МЕСЕЦА 

СлуЖбеници Фонда ПИО су у току прошле године примили 470 разних захтева - за старосну, 

инвалидску и породичну пензију, туђу негу и помоћ, исплату погребних трошкова. Тврде да је 

85 одсто решено како закон ”наређује”, односно за најдуже два месеца, чиме је ефикасност у 

раду подигнута за 25 одсто у односу на период пре три године. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/366093/MK-grupa-kupuje-kompleks-Fontana 

МК група купује комплекс Фонтана 

ФоНет  

"МК група" једина се јавила као заинтересована за куповину имовине Хотелско-туристичког 

предузећа (ХТП) "Фонтана", потврдио је данас, након разговора са представницима "МК групе" 

и Агенције за приватизацију, председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић. 

Према његовим речима, локална самоуправа је, преко Агенције за приватизацију, пре два 

месеца покренула поступак проналажења стратешког партнера који треба да испоштује 

одговорајуће услове. 

  

"Они се, пре свега, односе на заштиту статуса садашњих радника, захтев за улагање купца у 

девастиране објекте и на измиривање обавеза које предузеће има према локалној 

самоуправи",навео је Ђуровић. 

  

Он је додао да се на списку услова које будући власник мора да испуни налазе и завршетак 

објекта хотела "Звезда 2", који се већ 20 година налази у сивој фази изградње и останак 

ресторана "Швајцарија" у власништву локалне самоуправе. 

  

ХТП Фонтана има око 150 радника, дуговања предузећа према локалној самоуправи су око 205 

милиона динара, али ће локална самопурава, према речима Ђуровића, бити спремна на 

компромисе због тога што жели озбиљног купца са 

референцама, какве "МК група" већ има на Копаонику. 

  

Он је рекаода је локална самоуправа упутила писмо и "Данубиус групи", али да они нису 

показали заинтересованост за пакет куповине из које је садашња локална самоуправа, како је 

рекао, показујући озбиљност, изузела Специјалну болницу "Меркур" и могућност коришћења 

бањских термоминералних извора, паркова и купатила. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/366093/MK-grupa-kupuje-kompleks-Fontana
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Ђуровић је појаснио да Врњачка Бања тражи купца за оно што је девастирано, а од виталног је 

значаја. 

  

Предлог локалне самоуправе је да се купац 25 и више година обавезно бави туризмом и 

улагањем у туризам. 

  

"Ми ХТП Фонтана ми не можемо изместити, она је на самој променади, па се развојем тог 

предузећа развија цела бања, због чега смо заинтересовани за заједничка улагања са озбиљним 

инвеститором, после којег очекујемо да привучемо и друге са којима бисмо заједно могли да 

вратимо Врњачкој Бањи епитет краљице континенталног туризма", навео је Ђуровић. 

  

"МК групу" представљао је Никола Аврам, генерални директор "МК Моунтаин ресорт" који је у 

"МК групи" задужен за област туризма, али он није имао овлашћење власника "МК групе" 

Миодрага Костића за обраћање медијима. 

  

У саставу ХТП Фонтана, која се после две неупешне приватизације, од 2008. године налази у 

процесу реструктурања, налазе се хотели Слобода, Фонтана, Звезда 1 и недовршени Звезда 2, 

вила Сан, ресторани Швајцарија и Бели извор на Гочу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/366121/Naucnici-Instituta-Kirilo-Savic-rade-bez-plata 

Научници Института "Кирило Савић" раде 
без плата 

М. Радовић  

Запослени у научноистраживачком Институту „Кирило Савић” у Београду траже смену 

генералног директора Мирољуба Јевтића јер, како су навели, нису примили плате од октобра 

прошле године пошто је рачун Института у блокади, као и због „катастрофалног биланса за 

прошлу годину и дуга који је 2,5 пута већи од капитала Института”. 

Ове податке изнели су на јучерашњој конференцији за новинаре председник синдикалне 

организације ове установе Зоран Мартиновић и председница синдиката науке Ђурђица 

Јововић. 

 

Према речима Мартиновића, од 2009. године, доласком Јевтића на место генералног 

директора, који је пре тога био заменик генералног директора Железнице Миланка 

Шаранчића, Институт који је до тада успешно пословао на тржишту Србије и региона, почиње 

систематски да се урушава. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/366121/Naucnici-Instituta-Kirilo-Savic-rade-bez-plata
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- Довео је 70 нових људи у фирму која је тада већ имала 120 запослених, и то без конкурса и 

углавном без искуства када су у питању послови Института, а примали су плате изнад просека. 

Те исте људе постављао је на руководећа радна места, а смењивао тадашње успешне 

руководиоце - каже Мартиновић, и додаје како се чак један број особа са платног списка 

уопште није појављивао на својим радним местима.  

  

- У синдикату се налазе спремачице, а председник је грађевински техничар. Овај синдикат су 

злоупотребили бивиши руководиоци Института који желе да преузму управљање. Прошле 

године смо узимали кредите да бисмо премостили период у коме Институт није имао довољно 

посла - рекао је Мирољуб Јевтић. Он је прецизирао да је у предузећу кад је дошао затекао 135 

запослених, а сад их је 174. Како каже, нови радници имају лиценце и референце. 

Према његовим речима, Институт је дизао кредите како би се створио привид успешног 

пословања, а резултат тога је катастрофалан биланс за прошлу годину и дуг који је 2,5 пута 

већи од основног капитала Института. 

  

- Укупни приходи Института за 2012. били су око 206 милиона динара, а расходи око 458, што 

је губитак од 251 милион - каже Мартиновић.  

  

Јевтић је рекао за „Блиц” да је синдикат одржао ову конференцију у име девет запослених и 

ниједног научног радника, и одбацује оптужбе које су му упућене, наводећи да су 3. децембра 

запослени примили други део октобарске плате. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smederevo-bez-rafinerije.sr.html 

Смедерево без рафинерије 
„Комико оил”, несуђени инвеститор, до јуче није уплатио новац за закуп земљишта на обали 

Дунава па је уговор с градом раскинут 

Смедерево – У поноћ је истекао рок да „Комико оил” уплати Смедереву новац за закуп 
земљишта за рафинерију, а од пара на градском рачуну нема ни трага. Према судском 
поравнању, од данас се уговор о закупу, потписан у априлу прошле године, сматра раскинутим 
без икаквих обавеза за уговорне стране. Овим би требало да је стављена тачка на 
четворогодишњу борбу „за” и „против” нафтних постројења на обали Дунава, јер је несуђена 
инвестиција, чак и за укус њених поборника, имала много пропуштених шанси. 
Најпре је кочила опозиција причама о екологији, плашећи народ да ће пола града оболети. 
Потом је прича заглавила на Врховном суду, јер је опозиција затражила оцену законитости 

 

Злоупотреба 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smederevo-bez-rafinerije.sr.html
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одлуке о градњи нафтних постројења. Рафинерија је потом „ растурила” градску власт, чиме је 
прерасла у политички проблем. Уз потписе око дванаест хиљада Смедереваца, опозиција је 
издејствовала расписивање референдума на који је потом изашло једва десет одсто грађана, а 
лопта је поново враћена у локални парламент. Уговор је прво одбијен, па је у новом „руху”, у 
другом кругу ипак прошао тест у завађеној и подељеној скупштини. А онда је закочио 
инвеститор. Због финансијских проблема потписивање уговора је одложено, а појавио се и 
проблем око пренамене земљишта. Убрзо, Влада Србије проглашава рафинерију у Смедереву 
пројектом државне важности чиме је град „преко ноћи” ослобођен плаћања великих намета за 
пренамену. 

Уговор је помпезно потписан у Вили Обреновића, баш усред смедеревских винограда чију је 
пропаст најављивала опозиција ако рафинерија дође у тај крај. Од тада је све било у рукама 
инвеститора, иако је у међувремену са власти отишао главни поборац рафинерије, тадашњи 
градоначелник Предраг Умичевић. 

Нова градоначелница Јасна Аврамовић никада није крила да нијеодушевљена да се у 
Смедереву гради рафинерија, али је накнадну сагласност правдала интересом града и новим 
радним местима које је инвеститор обећавао. Како је време пролазило, расле су и сумње да ће 
„Комико оил” уплатити новац за закуп. Најпре је у јуну истекао први рок из уговора. Онда је 
уследила опомена јавног правобраниоца и нови рок од осам дана. Пошто ни тада нису легле 
паре, град је пресавио табак и тужио „Комико оил”, тражећи раскид уговора. Уследиле су 
међусобне оптужбе и препуцавања у медијима, а онда је по трећи пут одговорност пребачена на 
одборнике да одлуче хоће ли дати зелено светло да се град и „Комико оил” судски поравнају. 
Скупштина се сагласила са текстом поравнања, дала нови рок за уплату који инвеститор на 
крају није испоштовао. 

Да ли су се тиме обистиниле приче смедеревске опозиције на рачун озбиљности конзорцијума 
или је заиста у финалу дошло до сукоба међу акционарима „Комико оверсиза”, како је јуче 
пренела „ Политика”, показаће време. 

Градски челници јуче су дан провели у заседањима у вези са рафинеријом. Заменик директора 
„Комико оила”, Радомир Радивојевић, лично их је обавестио да та фирма неће уплатити 
закупнину. 

Међутим, власт се није званично огласила уз образложење да чекају да истекне рок у поноћ. 

Без нове шансе 
„Комико оил” јуче није затражио нову шансу од Смедерева. Међутим, постоје индиције да ова 
фирма намерава да окупи нове инвеститоре и да поново затражи исто земљиште које је српска 
влада својевремено наменила за нафтну делатност. До тада је парцела од 113 хектара уз 
дунавску обалу слободна само захваљујући измени прве верзије уговора којом је искључено да 
се инвеститор укњижи пре него што плати закуп. 

Оливера Милошевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rade_samo_dve_firme_i_fudbalski_klub.4.html?news_id=255356 

Већина зависних предузећа и друштава која су продата уз Сартид америчком Ју ес стилу 

завршила у ликвидацији или стечају 

Раде само две фирме и фудбалски клуб 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Када је Ју ес стил за 23 милиона долара купио смедеревски Сартид 2003. године, 

заједно са њим добио је и 26 зависних предузећа. Од свих њих, данас раде само три. Све остале 

фирме су или у стечају или су већ ликвидиране, а већина се више ни не води у Агенцији за 

привредне регистре. 

 
Три правна лица која су опстала до данас су фудбалски клуб Смедерево, који је до 2004. носио 
назив Сартид Смедерево и тренутно је на последњем месту Јелен суперлиге, затим Југотерм и 
фирма Сартид - Ронилачки радови. Према подацима АПР-а, ово последње предузеће са седам 
запослених прошлу годину је завршило са добити од 21.000 динара. Југотерм има 127 радника 
и добит од 357.000 динара, а фудбалски клуб Смедерево са 35 запослених има добит од 
118.356.000 динара, мада су му тренутно рачуни у блокади. 

Све остале некадашње Сартидове фирме данас су пропале. У Агенцији за приватизацију наводе 
да су они били надлежни за само шест предузећа из тог портфеља. У случају Ронилачких 
радова приватизација је обустављена, али је фирма на крају ипак нашла пут до приватних руку, 
будући да је данас у власништву групе физичких лица. 

Кристал Зајечар, некада један од најпознатијих произвођача из своје области на овим 
просторима, завршио је у стечају, а Агенција за приватизацију је разрешена позиције стечајног 
управника још 2007. године. 

У предузећу Сартид - Вељко Дугошевић, које се бавило производњом производа од камена, 
металуршког креча и кварца, приватизација је обустављена и предузеће више није у регистру у 
АПР-у. 

У Сартид Металцу (који нема везе са познатим произвођачем посуђа) стечај је закључен још 
2006. године. У Сартид Лимпродукту, који се бавио производњом металне амбалаже и у Сартид 
Фахопу који је производио профиле и цеви Агенција је констатовала да је приватизација 
немогућа. 

Ни остале фирме из некадашњег Сартидовог конгломерата нису прошле ништа боље. Сартид - 
Центар за испитивање водомера је у ликвидацији, Стара железара је избрисана из регистра, 
Сартид Станплан је у стечају, Сартид Институт за металургију је после стечаја такође избрисан 
из регистра, док је Сартид Прахал ликвидиран. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rade_samo_dve_firme_i_fudbalski_klub.4.html?news_id=255356
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Подсетимо, приватизација смедеревске железаре налази се на листи од 24 спорна случаја за 
које се интересује Европска унија, а први потпредседник владе Александар Вучић, недавно је 
изјавио да је истрага при крају и да ће расплет убрзо бити познат. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uplate_nece_biti_na_vreme.4.html?news_id=255357 

Рок за плаћање закупнине земљишта за изградњу рафинерије нафте у Смедереву истекао 

јуче 

Уплате неће бити на време? 
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд, Смедерево - Да ли ће Комико оил испоштовати рок и уплатити 652 милиона динара у 

градску касу Смедерева као накнаду за закуп земљишта за изградњу рафинерије нафте у том 

граду дефинитивно ће бити познато данас када ће надлежни из Скупштине града одржати 

конференцију за медије посвећену тој теми. Иначе, рок предвиђен споразумом о поравнању 

између Скупштине града Смедерева и америчке компаније Комико оил истекао је у поноћ. 

 

У прес-служби Скупштине града Смедерева јуче нам је речено да никаквих изјава неће бити до 

одржавања данашње конференције за новинаре, на којој ће званичници Града изнети свој став 

који ће зависити од тога да ли ће Комико оил уплатити договорену суму или не. У Комико оилу 

такође нису желели ништа да коментаришу, уз образложење да се још увек одржавају састанци 

посвећени томе. Међутим, надлежни у тој компанији су поручили да ће се званичним 

саопштењем јавности огласити у току дана. 
Како Данас незванично сазнаје у изворима блиским Скупштини града Смедерева, новац 
највероватније неће бити уплаћен до истека рока. Медији су ових дана спекулисали да Комико 
оил неће платити закуп због „неслагања у руководству те компаније“. 

Подсећања ради, Комико оил је са претходним градским властима више од три године 
преговарао о условима за доделу земљишта на коме би била изграђена савремена рафинерија 
нафте. Било је планирано да у Смедереву изгради модерну рафинерију вредну 250 милиона 
долара за годину и по дана и да у њој запосли 700 радника. Преговори су често били прекидани 
па настављани због противљења групе одборника који су тражили чвршће гаранције од 
компаније. На челу те групе била је садашња градоначелница Јасна Аврамовић. Договор је 
коначно постигнут непосредно пред прошлогодишње изборе, 25. априла, али у року који је 
унет у уговор Комико није успео да исплати цену за закуп земљишта. Градска власт је потом 
покренула парницу за раскид уговора, али су одборници Скупштине града у децембру 
изгласали поравнање са том компанијом у коме је прецизирано да ће она уплатити новац за 
закуп земљишта до 4. фебруара, а ако се то не деси, уговор ће бити раскинут. 

Нови члан 
Комико оил је за наступ на српском тржишту основан пре пет година као америчко холандски 
конзорцијум Комико оверсиз, а чиниле су га фирме Брајан Мареј, инвестициони фонд из 
Њујорка, затим Бејзик еквипмент који се бави производњом опреме за рафинерије и 
Глобалгас енерџи груп, нафтна компанија која има своје бушотине у у Нигерији и бившим 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uplate_nece_biti_na_vreme.4.html?news_id=255357
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совјетским републикама. До проблема са уплатом за посао који је конзорцијум уговорио у 
Србији дошло је због сукоба међу чланицама, а као могуће решење помиње се могућност да се 
уведе нови члан који би реализовао уговор са смедеревским властима, а због тога би био 
затражен нови продужетак рока. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_otpremnine_od_200_evra_po_godini.4.html?news_id=255355 

Бивши радници угашеног трговинског предузећа тужили компанију Делез 

Траже отпремнине од 200 евра по години 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Бивши радници Трговинског предузећа „Србија“ из Крагујевца, које је угашено 

крајем прошле године, тужили су доскорашњег послодавца, компанију Делез, захтевајући да 

им се исплате веће отпремнине. 

 
Прекобројни радници ТП „Србија“ који су, у децембру прошле године, кад је овде затворено 
пет последњих „Србијиних“ продавница, остали без посла, тврде да су од послодавца, у оквиру 
социјалног програма, добили отпремнине од по 70 евра по години стажа, иако је на снази био 
колективни уговор потписан са ранијим пословодством фирме, којим је била предвиђена 
отпремнина од 200 евра по години. Тужбе суду, са захтевом да им се исплате раније уговорене 
отпремнине поднела су 102 некадашња радника ТП „Србија“, који се после гашења фирме 
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Из менаџмента Делеза су раније на 
ове и сличне захтеве „Србијиних“ радника одговарали да је социјални програм за запослене у 
ТП „Србија“ урађен у складу са законима државе Србије. 

Подсетимо да је ТП „Србија“, некада највеће и најзначајније трговинско предузеће у 
централној Србији, са више десетина продајних објеката и око 2.000 запослених, 
приватизована у пролеће 2007, када ју је, на аукцији, за око 7,5 милиона евра, купила извесна 
београдска правница Ана Петковић. Она је нешто доцније пренела купопродајни уговор на 
Мирослава Мишковића, који је ту крагујевачку фирму, заједно са ланцем Макси, 2011. године 
продао белгијском Делезу. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjani-samo-u-decembru-preskocili-republicki-prosek 

Војвођани само у децембру прескочили 
републички просек 
 

Децембарска просечна српска плата, без пореза и доприноса, износла је 46.923 
динара, а војвођанска – 48.266 динара. Запослени у Вршцу прошлог месеца имали 
су најјаче плате у Србији. Зарадили су у просеку 65.718 динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_otpremnine_od_200_evra_po_godini.4.html?news_id=255355
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjani-samo-u-decembru-preskocili-republicki-prosek
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Мада децембарске зараде нису репрезентативне јер расту због исплате што заосталих плата, 
што тринаестих и бонуса, Војвођани могу бити задовољни јер су коначно, па макар једном у 
години, премашили републички просек. Децембарска просечна српска плата, без пореза и 
доприноса, износла је 46.923 динара, а војвођанска – 48.266 динара. 

Запослени у Вршцу прошлог месеца имали су најјаче плате у Србији. Зарадили су у просеку 
65.718 динара. Истовремено, Новосађани су коверте напунили с 59.599 динара, а српски просек 
су премашили и Панчевци с 56.234, запослени у Ковину са 48.937 динара... Поменимо, просек 
плата у Београдском региону, који иначе предњачи, у децембру је био 56.609 динара. 

Да подсетимо, просечна новембарска зарада у целој земљи износила је 42.395 динара, а 
војвођански просек је био 41.417. Октобарски републички просек био је 41.558 динара, што 
Војвођани нису „нагурали”, а у августу прошле године је, рецимо, просечна српска плата 
износила 42.122 динара, а у војвођанским општинама била је око три одсто мања – 40.979. 

Међутим, децембарске зараде искачу из реалних оквира па није на одмет осврнути се и на 
просечне зараде по глави становника, нарочито војвођанске, пошто су међу њима и највеће 
разлике. Најсвежије су октобарске, али с обзиром на то да децембарске плате не можемо узети 
као репер, те да су новембарске приближне платама у октобру, ти нам месеци могу дати слику 
из једног угла. Висине зарада само су један од социо-економских показатеља регионалних 
разлика, а када је о платама реч, најдрастичнији пример је у Војводини. Новосађани, наиме, 
зарађују чак десет пута више од становника Опова, и то је највећи распон зарада по глави 
становника у Србији. Одступање у зарадама по становнику Новог Сада и Опова је 9,9 према 
један. Новосађани, наиме, зарађују 160,9 евра, а Оповљани тек 16,3 евра.  

То су подаци објављени на порталу „Макроекономија”, који су послужили и за поређење зарада 
по глави становника у Србији и у региону, а наведене су плате у српским и црногорским 
општинама и градовима. Убедљиво најнижа је зарада у Опову, а највиша је у Будви, где сваки 
становник у просеку заради 268,2 евра. У Србији, по  становнику, најјаче су плате Новосађана, 
док Београђани зарађују 158,9 евра. Просечна нето плата у октобру у Београду је била 455,6 
евра, а у Новом САду 411,6 евра, али када се укупан фонд зарада подели на сваког житеља, 
Новосађани боље пролазе. Од војвођанских општина, Вршац је по платама по глави 
становника на другом месту – 93,9 евра. У Инђији је, рецимо, сваки становник зарађивао 54 
евра, у Пландишту 44,4 евра... 

„Макроекономија” примећује и да је у Србији Рача „искочила“ мерено платама по становнику 
са 136 евра, чиме је избила на четврто место, испод Новог Сада, Београда и Пожеревца (148 
евра по становнику). Након Раче су Црна Трава, Бор и Мајданпек, који веома зависе од 
субвенција и од јавних предузећа која се у њима налазе. 

Такође, наводи се да се само у Београду и Новом Саду  исплати  половина укупног фонда зарада 
у Србији, мада учествују с 27,7 одсто у укупном броју становника. Када је о запослености реч, 
„Макроекономија” у најновијој анализи наводи да је у 2012. години, не рачунајући запослене у 
Војсци и полицији, у Србији посао имало 1.727.138 људи, што је 19.090 мање него годину 
раније. Углавном су без посла остали запослени у предузетничком сектору, њих 17.312. У 
Војводини је број запослених лане пао са 460.588 на 447.963, у Београду је такође забележен 
пад, а остали региони су имали раст. Заједничко свим регионима је повећање броја запослених 
у државној управи и смањење у пољопривреди. 

С. Глушчевић 
  

Црногорци нас шишају за 40 евра 
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Србија има 11,5 пута више становника од Црне Горе, 10,3 пута више запослених и 7,9 пута већи 
фонд зарада. Просечна зарада у Србији (367 евра) мања је 23,6 одсто од просечне у Црној Гори 
(480 евра), а зараде по становнику (89 евра) мање су 31,5 одсто у односу на Црну Гору (130 
евра), наводи „Макроекономија”. 

Словенија има 71,1 одсто мањи број становника од Србије, 53,3 одсто мање запослених, 165,2 
посто већу просечну зараду, 23,9 посто већи фонд зарада и 4,3 пута веће зараде по становнику 
од Србије (382 према 89 евра). 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/cacanska-cipsara-pokrece-proizvodnju_368424.html 

Чачанска Чипсара покреће производњу 
Извор: Бета 

ЧАЧАК  

Чачанска фабрика за производњу чипса, пиреа и других прерађевина од 
кромпира, која је недавно други пут приватизована, расписала је конкурс за 
пријем нових радника, и планира да 18. фебруара почне производњу, речено је 
данас у градском већу Савеза самосталних синдиката Србије. 

Фабрика, коју Чацацни популарно зову Чипсара, на првом конкурсу запослиће 50 радника, а у 
плану је да у јуну прими још око 80.  
 
Председник градског већа Савеза самосталних синдиката Слободан Јелић рекао је за агенцију 
Бета да очекује да ће на првом конкурсу бити запослено око 35 старих радника фабрике који 
већ имају искуства, како би покретање производње било што успешније.  
 
Јелић је додао да је свечано отварање фабрике заказано за 18. фебруар, када ће бити покренута 
и производња.  
 
Чипсара је приватизована 2005. године када ју је купио београдски бизнисмен Славиша Пурић 
на београдској берзи, откупивши већину акција те фабрике, а у стечај је отишла пет година 
касније због Пурићевог дуга за порез од 443 милиона динара и дуготрајне блокаде рачуна од 
917 милиона динара.  
 
Око 130 радника који су месецима штрајковали захтевајући исплату заосталих дуговања за 
зараде и дивиденде, покретање производње и решавање њиховог статуса, остало је без посла 
крајем септембра 2010. године.  
 
У време када је приватизована фабрика је била најуспешније предузеће у Чачку, а своје 
производе, чипс, пире, флипс, смоки и друге прерађевине од кромпира извозила је у све земље 
бивше Југославије.  
 
Фабрика, која је основана 1962. године као "ПИК Чачак", чије је име Пурић променио у Слап 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/cacanska-cipsara-pokrece-proizvodnju_368424.html
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група, одузета му је 2011. године на основу закона о одузимању имовине стечене кривичним 
делом.  
 
Фабрика је поново продата у септембру 2012. године за милион евра конзорцијуму који чине 
београдски адвокат Томислав Бајевић, који је брат бившег фудбалера Душана Бајевића и 
бизнисмени из БиХ Влатко Барбарић из Читлука и Жарко Драгичевић из Гацка.  
 
Барбарић је власник винарије "Херцеговина продукт", етно-села у Међугорју и ланца трговина 
"Унионфоодс", док је Драгичевић власник предузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину 
"Термоградинг". 
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