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Pržulj: Radna snaga u Srbiji znatno jeftinija nego u 

Evropi 
Tanjug  

Troškovi radne snage u ukupnim troškovima poslovanja u Srbiji iznose oko 33 odsto, što je 

znatno manje od razvijenih zemalja gde to učešće dostiže i 64 odsto, kao što je slučaj u 

Holandiji 

 
BEOGRAD - Troškovi radne snage u ukupnim troškovima poslovanja u Srbiji iznose oko 33 odsto, što 
je znatno manje od razvijenih zemalja gde to učešće dostiţe i 64 odsto, kao što je slučaj u 
Holandiji, izjavila je prof. dr Ţivka Prţulj sa Beogradske bankarske akademije. 

Prţulj je, uoči regionalne HR (ljudski resursi) Konferencije o zaradama i modelima nagraĎivanja, 

koja će biti odrţana u Beogradu 28. i 29. maja, rekla da u većini firmi ne postoje jasni kriterijumi 

za merenje učinka zaposlenih, već te kriterijume proizvoljno odreĎuju menadţeri ili vlasnici. 

 

"To značajno demotiviše zaposlene koji korektno rade i ţele da njihov rad bude nagraĎen", navela 

je Prţulj, koja je panelista na predstojećem skupu.  

 

Prţulj je naglasila da je dobar sistem zarada od izuzetnog značaja, kako za poslodavce, tako i za 

zaposlene. 

 

"Ciljevi dobrog sistema zarada mogu da se klasifikuju u tri grupe: efikasnost, jednakost i 

pridrţavanje zakonskih okvira", navela je Prţulj.  

 

Zaradama i modelima nagraĎivanja na ovom području pristupalo se uglavnom kao pravu zaposlenih 

u skladu sa zakonskim odredbama i kolektivnim ugovorima na sasvim pojednostavljen način koji je 

baziran na koeficijentu u odnosu na cenu rada, školskoj spremi ili diskrecionom pravu poslodavca 

da ugovori visinu zarade sa zaposlenim pojedinačno, podsetila je Prţulj.  

 

Posledice takvog načina kreiranja sistema zarada, dodala je Prţulj, izraţene su u vidu niske 

produktivnosti, slabe konkurentnosti i visokih troškova rada preduzeća, ali i nezadovoljstva i 

apatije zaposlenih, koji rade za male i neredovne plate. Prţulj je precizirala da se u Srbiji zarade 

utvrĎuju uglavnom kao fiksna (nepromenjiva) kategorija na osnovu zakonski definisanih minimalnih 

pretpostavki (najčešće utvrĎenih koeficijenata i školske spreme) i beneficija kao zakonske 

kategorije.  

 

Nedavno istraţivanje na uzorku od 208 ispitanika pokazuju da je takva praksa prisutna u više od 60 
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odsto preduzeća u Srbiji. Prema nedavno objavljenim podacima, u Srbiji oko 650.000 zaposlenih 

prima platu sa zakašnjenjem, a oko 50.000 ne prima platu skoro nikako. Svega oko 170.000 

zaposlenih u privatnom sektoru prima platu na vreme u dan.  

 

Visoka plata ne obezbeĎuje bezuslovno visoku motivaciju, ali suviše mala i nesigurna plata utiče na 

apatiju i nemotivisanost zaposlenih, a zarada ispod egzistencijalnog minimuma ne moţe obezbediti 

posvećenost i produktivnost zaposlenih, primetila je Prţulj. 

 

Zvanična statistika pokazuje da je prosečna neto zarada u januaru iznosila 39.285 dinara, dok je 

prosečna potrošačka korpa istog meseca koštala čak 65.936 dinara. Tako je bilo potrebno 1,68 

prosečnih zarada za prosečnu korpu.  

 

"U Srbiji su zarade najčešće tajna iza koje se krije moć, voluntarizam i favorizovanje pojedinaca, 

tako da zaposleni često ne znaju na osnovu kakvih kriterijuma im se obračunavaju primanja", 

upozorila je Prţulj.  

 

U Srbiji primarnu odgovornost za raspodelu zarada imaju menadţeri (prema istraţivanju CRANET 

instituta iz Velike Britanije čak 73 odsto, za razlku od na primer MaĎarske u kojoj menadţeri na 

zarade utiču sa 58 odsto učešća). Ujedno, to je funkcija na koju menadţeri kada su u pitanju 

ljudski resursi imaju najveći uticaj. U ostalim evropskim zemljama taj uticaj je znatno manji.  

 

Zarade menadţera u Srbiji najčešće se utvrĎuju individualno, a ostalih zaposlenih na osnovu 

kolektivnog ugovora i pravilnika organizacije. Prema nedavnom istraţivanju koje je obuhvatilo 208 

ispitanika, manje od 50 odsto malih, srednjih i velikih preduzeća u regionu vrši redovno ocenjivanje 

radne uspešnosti zaposlenih na osnovu unapred utvrĎenih kriterijuma i sistema vrednovanja.  

 

Veoma su retke kompanije koje koriste rezultate procene radne uspešnosti za materijalne 

stimulacije i druge vidove nagraĎivanja, to su po pravili strani investitori u zemljama jugoistočne 

Evrope i neke od većih domaćih kompanija u zemljama regiona. Njihov procenat varira od dva do 

pet odsto u odnosu na ukupan broj preduzeća, najviši je u Hrvatskoj (blizu pet odsto), najniţi u BiH 

(oko 2,2 odsto). 

Rusija: Izvoz srpskog Fijata u okviru uzajamne kvote 
Tanjug  

Ruska zvaničnica Jelena Laškina izjavila je da bi mogao biti omogućen ograničeni bescarinski 

uvoz vozila „fijat” iz Srbije, ali u okviru uzajamne kvote. Srbija nema zvaničnog uvoznika 

ruskih vozila 

Rusija bi mogla da podrţi zahtev Srbije da joj se omogući ograničeni bescarinski uvoz putničkih 
vozila marke "fijat", ali u okviru uzajamne kvote, rekla je danas pomoćnica ruskog ministra za 
ekonomski razvoj Jelena Laškina. 
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"Uzimajući u obzir obraćanje Srbije da joj se u okviru vaţećeg reţima slobodne trgovine omogući 

ograničeni bescarinski uvoz putničkih vozila marke 'fijat' srpske proizvodnje u Rusku Federaciju, 

odgovarajući ruski resori smatraju da je moguće podrţati zahtev u okviru uzajamne kvote", navela 

je ona u pisanoj izjavi za sajt Sputnjik Srbija. 

Laškina je dodala i da realizacija zahteva Srbije traţi dodatnu razradu sa drţavama-članicama 

Evroazijskog saveza, podsećajući da je to pitanje izneto na razmatranje Evroazijskoj ekonomskoj 

komisiji. 

Sputnjik podseća da je ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić nedavno izjavio da bi prvi kontingent 

"Fijatovih" vozila proizvedenih u Kragujevcu mogao da bude izvezen u Rusiju već ovog meseca, ili 

početkom juna. 

"Svaka od zemalja-članica Carinske unije mora da da svoju saglasnost, tako da to nije jednostavno 

pitanje i traje neko vreme, ali imamo naznake da bi prvi kontingent mogao veoma brzo, recimo već 

u toku maja, eventualno početkom juna da bude odobren", rekao je Sertić. 

On nije ţeleo da licitira o kom broju vozila bi se radilo u tom prvom kontigentu, rekavši da je u 

odnosu na taj broj znacajniji politicki okvir i spremnost Carinske unije da prema Srbiji "pokaţe 

takvu vrstu paţnje i otvori mogucnost" da jedan deo automobila proizvedenih u Kragujevcu ode na 

to trţište, podsetio je Sputnjik. 

Radiotelevizija Srbije (RTS) je danas objavila tekst da u Srbiji još ne postoji zvanični uvoznik za 

ruska vozila. 

S obzirom na to da je u pitanju izvoz u okviru uzajamne kvote, najavljeno je da će ruska vozila na 

našem trţištu biti jeftinija 15 odsto i očekuje se da mogu da budu ozbiljni konkurenti u klasi do 

10.000 evra, naved RTS. 

Da bi se ovaj posao razmene automobila izmeĎu nas i Rusije odvijao bez zastoja, ostaje proces 

usaglašavanja sa standardima za oba trţišta, što znači da se takva vozila ne mogu skinuti sa lagera, 

već se moraju naknadno po specifikacijama napraviti tako da obe strane imaju puno posla, 

navodeneo je u tekstu. 

Podseća se, takoĎe, da su ruske fabrike automobila do sada kod nas bile poznate po jeftinim i 

pouzdanim automobilima zastarele tehnologije. Poslednjih sedam godina, veliki giganti kao što je 

"Autovaz" dobili su zadatak od predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina da naprave jeftine, 

dizajnerski prihvatljive i tehnološki napredne automobile, naveo je RTS. 

Da bi se to uradilo u što kraćem roku, angaţovani su veliki strani koncerni kao što su "Dţeneral 

motors" i "Reno Nisan grupacija", pa će tako ove godine na trţište biti lansirano nekoliko modela 

koji se mogu i kod nas uvoziti po izuzetno konkuretnim cenama, navedeno je na sajtu RTS. 
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Novi Sad: Komunalci u tihom štrajku 
N. SUBOTIĆ  

Zaposleni u noovsadskom Javnom komunalnom preduzeću "Stan" obustavili rad zbog 

neisplaćenih zarada. Ogorčeni zbog neizmirenih dugovanja od januara 

ZAPOSLENI u JKP "Stan" i juče su obustavili rad, nezadovoljni time što zarade nisu dobili još od 
januara. Radnici se nisu odlučili za klasičan štrajk, već za nešto blaţi, "beli" štrajk, koji 
podrazumeva da sede na radnim mestima, ali besposleni. 

Radnici su, kako navodi Zoran Radosavljević, predsednik Samostalnog sindikata radnika komunalnih 
delatnosti Novog Sada, ogorčeni što je i pored smanjenja broja zaposlenih sa 400 na 270, izostala 
redovna isplata zarada i loše stanje u preduzeću se ne popravlja. 
- Imamo situaciju, u kojoj i pored odlaska 130 radnika i smanjenja troškova preduzeće nije počelo 
da radi kako treba - navodi Radosavljević. - Smatram da bi ovaj problem morao da reši osnivač, 
odnosno, gradska vlast, jer samo oni mogu preduzeću da obezbede nove poslove. 
"Stanu" je za isplatu zarada potrebno oko 20 miliona dinara, ali najveći deo novca koji preduzeće 
zaradi, odlazi na otplatu ranije stvorenih dugova, pre svega za poreze i doprinose, jer su ta 
dugovanja reprogramirana i ako se rate ne izmiruju redovno, moţe da bude blokiran ne samo račun 
"Stana", već i račun grada Novog Sada. 
NEREŠENA OSTAVKAJanko Čobrda, direktor JKP "Stan", podneo je ostavku posle protesta odrţanog 
pre više od mesec dana, ali još nije formalno smenjen na sednici Skupštini grada. Inače, medijima 
je sam potvdio da ne moţe ništa da preduzme oko isplate zarada, da je preduzeće platilo doprinose 
za prethodne mesece, ali da nema novca za drugi deo januarske, kao i februarsku, martovsku i 
aprilsku platu. 

- "Stan" bi mogao da se izvuče, kada bi za to postojala volja odgovornih - tvrdi Radosavljević. - 
Grad im je već obezbedio poslove za dimničare i obavljanje hitnih intervencija, ali bilo bi jako 
dobro, kada bi dobili i da odrţavaju škole i obdaništa, čime bi dodatno povećali prihode. 
Naš sagovornik, takoĎe, objašnjava da gradske vlasti ne bi smele da trţištu sasvim prepuste 
odrţavanje tri miliona kvadratnih metara velikih zgrada. 
- Mora se uzeti u obzir da ni u socijalizmu radnici nisu hteli da rade bez plate - kaţe Radosavljević. 
- Ni sada, kada smo u kapitalizmu, to ne bi prošlo. Zato, treba omogućiti radnicima "Stana", pre 
svega, da zarade dovoljno za plate i otplatu dugova, koji su zaostali odranije. 

 

Niš: Hitna pomoć pred kolapsom? 
N. Marković  

Muke niških zdravstvenih radnika kojima nisu isplaćene zarade zbog blokade računa. Potrošni 

materijal ponestaje. Stomatolozi bez zarada duže od godinu dana 

NIŠ - Zbog teških uslova u kojima rade, neisplaćenih zarada i višemesečne blokade računa, radnici i 
članovi sindikata Zavoda za hitnu medicinsku pomoć još jednom apeluju i mole gradsko rukovodstvo 
da spasi ovu ustanovu, kako kaţu, sigurne propasti. Za utorak je zakazan sastanak na kome bi 
zaposleni trebalo da odluče o daljim koracima u borbi za svoju egzistenciju. 
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Prema podacima NBS, račun Hitne pomoći je u blokadi gotovo dva i po meseca. Od skoro sedam 
miliona dinara, više od 90 odsto spada u potraţivanja neugovorenih radnika kojima nisu isplaćivane 
plate i doprinosi.  
Iako je Grad ranije obećao finansijsku pomoć za zarade, nije uplaćen ni dinar od obećanih deset 
miliona. Zaposleni tvrde da nemaju čime da rade i da su uslovi očajni, jer im potrošni materijal 
polako ponestaje, a pojedini radnici na čelu sa stomatološkom sluţbom nisu primili platu duţe od 
godinu dana. 
- Mi smo 31. marta podneli krivičnu prijavu Osnovnom javnom tuţilaštvu, protiv N. N. lica, jer neko 
mora da odgovara zašto se dugovanje i blokada svakog dana uvećavaju sve više - ističe Zoran 
Golubović, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Zavoda za hitnu 
medicinsku pomoć. 
Bivši direktor Saša Milutinović, koji je pre više od dva meseca iz ličnih razloga podneo ostavku, ali i 
dalje formalno radi jer novi rukovodilac još nije izabran, tvrdi da se traţi rešenje koje bi bilo 
povoljno za sve. 
 

- Naši neugovoreni radnici iskoristili su svoje zakonsko pravo da tuţe za svoje plate. Postoji volja da 
se reši njihov status, ali zaista sam siguran da samo funkcionisanje ustanove i usluga koje pruţamo 
graĎanima nikako nije dovedeno u pitanje, jer vam je glavni dokaz za to da smo u blokadi 60 dana, 
a da radimo uobičajeno - ističe Milutinović. 
 

ODLOŽEN IZBOR DIREKTORA 
NA poslednjem zasedanju gradskog parlamenta trebalo je da bude izabran novi direktor, ali je 
Odbor za imenovanje, dan ranije tu tačku skinuo sa dnevnog reda. Zoran Perišić, gradonačelnik 
Niša, kaţe da nije postignut konsenzus o predlozima kandidata, ali da bi to trebalo da bude rešeno 
na narednoj sednici. 
 

PROTEST PO ZAKONU 
ZAPOSLENI u hitnim sluţbama, po zakonu, nemaju pravo da štrajkuju, ali će prema rečima 
sindikalista pronaći način kako da izraze svoje nezadovoljstvo. 
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Sertićevi ljudi došli da privatizuju BIP 

SlaĎana Vukašinović  

Aleksandar Tomić već dva meseca obavlja funkciju v. d. direktora „Beogradske industrije piva“, 

iako tamo nije zaposlen, već i dalje prima platu kao savetnik ministra privrede Ţeljka Sertića, 

saznaje “Blic”. 

Pored njega, u prvom ešalonu nekada čuvene pivare je i Stojanka - Cica Radoičić, šefica kabineta 

ministra Sertića, koja je nedavno imenovana u Nadzorni odbor te firme, što joj je treće 

postavljenje u upravne organe kompanija u restrukturiranju. Izvor “Blica” iz BIP-a tvrdi da su i 

Tomić i Radoičićeva ljudi od najvećeg poverenja ministra privrede i da su dovedeni da bi po svaku 

cenu skinuli pivaru sa drţavnih jasli. 

  

- Na to nas upućuje i činjenica da direktor Tomić uopšte nije na platnom spisku BIP, već platu 

prima u Ministarstvu privrede. On je faktički volonter u BIP i to je pravni apsurd. Radnici misle da 

sve ove vratolomije sugerišu da se sprema stečaj jer se BIP neće naći na spisku 17 kompanija koje 

će biti povlašćene nakon 31. maja. Ako je tako, mi već od 1. juna moţemo da budemo izloţeni 

prinudnoj naplati poverilaca, što moţe da bude katastrofa - objašnjava sagovornik iz BIP. 

  

Za Stojanku - Cicu Radoičić kaţu da je alfa i omega cele operacije.  

 

Ko je Cica gimnazijalka 

Stojanka - Cica Radoičić je šef kabineta ministra privreda Ţeljka Sertića, iako ima samo diplomu 

srednje škole. Za to mesto, prema pisanju medija, prima 70.000 dinara, a pored toga, ona kao 

svoja primanja knjiţi i zaradu od članstva u tri upravna odbora, za šta prima po 45.000 dinara. 

  

- Cici gimnazijalki, kako je od milošte zovu, ovo je treće članstvo u nadzornim odborima, pa tako 

ona mesečno, pored plate, prima još 135.000 dinara. Ona i Tomić su dobili nalog da u naredna tri 

do četiri meseca po svaku cenu završe privatizaciju BIP-a. Da li je legalno da Tomić vodi te 

pregovore i da li je normalno da o sudbini BIP-a odlučuje ţena koja ima samo gimnaziju i kojoj je 

pivo poznato samo iz kafane? Čini se da su Sertićevi ljudi dovedeni da pokupe penu sa piva, a nama 

će ostati prazne krigle - tvrdi izvor “Blica”.  
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Predsednik NO BIP-a Čedomir Stojković potvrĎuje saznanja “Blica”. 

  

- Tačno je da je Skupština akcionara BIP-a nedavno imenovala Stojanku - Cicu Radoičić za člana 

NO. Ne ţelim da komentarišem to što su oni iz kabineta ministra Sertića - kaţe Stojković za “Blic”. 

  

Za razliku od njega, Stojanka - Cica Radoičić, iako nam je obećala izjavu, do zaključenja broja nije 

se javila. 

  

Zatekao katastrofu 

Aleksandar Tomić kaţe da u BIP-u ne prima platu jer bi ona 

bila oko 300.000 dinara: 

- Kao savetnik u Ministarstvu privrede primam oko 90.000 

dinara, a ponašam se u skladu sa merama štednje Vlade 

Srbije. U BIP-u sam zatekao sam katastrofalno stanje. Uprkos 

tome traţimo kupca ili strateškog partnera. 

 

Vulin: Na proveri preko 30.000 rešenja za 
invalidske penzije 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da će 

resorno ministarstvo, kao potencijalno sumnjive, proveriti preko 30.000 rešenja za invalidsku 

penziju. 

On je naveo da je do sada obraĎeno više od 3.000 invalidskih penzija, od toga je oduzeto preko 300 

invalidskih penzija i podneto 16 krivičnih prijava. 

 

- Od prošle, zaključno sa ovom godinom, mi smo drţavi uštedeli 86 miliona dinara - rekao je Vilin 

novinarima i podsetio da je postoji zakonska obaveza još od 2003.e godine, da se na svakih tri 

godine vrši revizija invalidskih penzija, koja nikada nije sprovedena.  

Ovo je prvi put da jedno ministarstvo ima hrabrosti da sprovodi reviziju invalidskih penzija, rekao 

je Vuilin i skrenuo paţnju da niko nije izgubio ni jedno pravo koje mu ne pripada, već su "izgubili 

ljudi, koji nisu ikada ni trebali da budu invalidski penzioneri". 
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Ministarstvo je podnelo 16 krivičnih prijava, ali zbog protoka vremena, mnogi lekari koji su 

dodeljivali pogrešne invalidske penzije, "ili da ne iskoristim neku teţu reč", više nisu čak ni meĎu 

ţivima, kazao je ministar. 

  

- Imamo onih koji su došli do starosne penzije, koji ne moţemo više ništa da im uskratimo. Ali, ono 

što je moţda i vaţnije za ubuduće jeste, što ćete se mnogo manji broj ljudi usuditi da pokuša 

prevaru sa invalidskim penzijama - naglasio je Vulin. 

 

On je dodao da se to već vidi na osnovu zahteva za invalidske penzije koje su mnogo bolje 

dokumentovane i mnogo reĎe se odbijaju. 

 

- Dolaze oni kojima je pomoć zaista potrebna i koji imaju pravo na invalidsku penziju - zaključio je 

Vulin. 

 

Dobili otkaze, a svaki dan dolaze na posao 

S. Aničić  

Četiri radnika novosadske „Informatike“ koji su otpušteni, a Inspekcija rada naloţila da se vrate na 

posao, svakodnevno dolaze u firmu i sede u kancelarijama, pošto čelnici preduzeća odbijaju da 

ispune zahtev inspekcije i vrate ih na radna mesta. 

Radnici "Informatike" protestuju već dva meseca zbog otpuštanja 

Radnici novosadskog JKP „Informatika“ protestuju već dva meseca jer je 19 zaposlenih u ovom 

preduzeću dobilo otkaz mimo zakona, pošto pri otpuštanjima nije konsultovan sindikat, ali ni 

obavešteno Gradsko veće kao osnivač. 

 

- Kolege koje je inspekcija vratila na posao dolaze svaki dan i sede u kancelariji, dok mi 

protestujemo ispred „Informatike“ u 15 sati, a sredom ili petkom u centru grada, jer se protivimo 

otpuštanju naših kolega – kaţe Zoran Antešević, predsednik Sindikata JKP „Informatika“. 

  

Po njegovim rečima, na sastanku sa rukovodstvom preduzeća je rečeno da radnici koji imaju 

inspekcijska rešenja neće biti vraćeni na posao, sve do sudske odluke o tome.  

  



10 

 

Radnici su javno dali „crveni karton“ rukovodstvu „Informatike“ jer traţe da se 19 njihovih kolega 

vrati na posao. Inspekcija je u meĎuvremenu donela rešenje da se četiri radnika vrate na posao.  

  

U „Informatici“ nismo uspeli da dobijemo komentar o slučaju otpuštenih radnika. 

 

 

 

Комплетира се управљачки тим железаре 

На највећем броју функција постављени словачки инжењери 

Смедерево – Након што су почетком маја изабрали три кључна човека за формално 
управљање „Железаром Смедерево”, Петер Камараш и Џон Гудиш, иначе главни партнери у 
послу са Србијом, допунили су управљачки тим „ХПК менаџмента”, сазнаје „Политика“. 
Потврђена су писања нашег листа да ће део тима бити Том Кели и Владан Михаиловић. Кели, 
некада први генерални директор „Ју-Ес стила Србија” у смедеревској фабрици, у новој 
расподели функција и задужења биће извршни директор за комерцијалне послове. 
Михаиловић ће се вратити на своју стару позицију генералног менаџера за примарну 
производњу где се доказао, такође у време „Ју-Ес стила”. Од овдашњих стручњака, још једна 
Смедеревка нашла је место у најужем тиму који ће управљати домаћом челичаном. Реч је о 
Данки Николић која је код бивших америчких власника водила сектор продаје, а сада је 
постављена за директора продаје ХСМ и ЦРМ, док ће менаџер продаје бити Јулиус Сзоке. 
Већина нових директора су Словаци, инжењери по струци. Марсел Боргон постаљен је за 
извршног директора за техничко-технолошку подршку, Луција Јускова биће генерални менаџер 
за сировине, Штефан Бода, генерални менаџер за приступ фондовима ЕУ. Сектор за челични 
отпад и секундарне сировине водиће инжењер Петер Вилк, док ће генерални менаџер 
инжењеринга бити Марсел Немет. И „Набавку” ће водити жена – Ивета Ракацка, а 
агломерацију ће водити двојица менаџера: Иштван Росцеи и Тибор Браз. 

У поруци која је прослеђена запосленима наводи се да ово није крај списка руководећих људи 
у железари, те да ће о даљим именовањима бити обавештени. У најкраћем року очекује се 
успостављање нове организационе структуре. Запослени, на чијим радним местима ће такође 
доћи до неких промена, биће обавештени о детаљима распореда, наводи се у допису који су 
потписали Станислав Барица, генерални директор „Железаре Смедерево”, Павол Врховински 
извршни директор за финансије и Иван Милошевић, генерални директор фабрике испред 
државе као власника, који је на том месту био и до доласка ХПК. 

Подсећамо, крајем априла формиран је најпре Надзорни одбор „Железаре Смедерево” који је 
потом именовао најужи извршни менаџмент – генералног менаџера и директоре финансија и 
производње: Станислава Барицу, Павола Врховинског и Мирослава Грелу. 

 „ХПК инжењеринг” и Влада Србије 21. марта потписали су уговор о управљању и саветовању 
за железару. Најављено је да ће управљачки тим ХПК чинити 24 менаџера. Касније се прочуло 
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да ће држава имати „паралелни” менаџмент у скоро свим областима управљања, те да ће 
њихова улога бити контролне природе. Званичних информација о томе још нема. Јавност није 
обавештена кога је држава именовала на те позиције, нити ко ће их плаћати. 

„Политика” још није добила одговор на захтев за достављање копије уговора између државе 
Србије и „ХПК инжењеринга” који смо по основу Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, још 7. априла упутили Министарству привреде и „Железари Смедерево”. 
Како су истекли сви законски рокови за обавештења, одговоре, али и достављање тражених 
докумената, наш лист ће бити приморан да се обрати поверенику за информације од јавног 
значаја Родољубу Шабићу. 

---------------------------------- 

ХПК регистровао фирму у Београду 
Компанија „ХПК инжењеринг” из Холандије регистровала је 18. марта фирму у Србији са 
седиштем у Београду, под називом „ХПК менаџмент д.о.о”. Делатност су консултантске 
активности у вези са пословањем и осталим управљањем, а оснивачки улог износи десет 
милиона динара. Као директор наведен је Петер Камараш, а у рубрици „остали заступници” на 
сајту АПР-а, још увек стоји име Мирослава Торде, који је у међувремену „склоњен” са 
функције генералног менаџера железаре, где је провео мање од месец дана. 

Оливера Милошевић 

 

Војска тражи веће плате 

Примерено би било да оне буду најмање 20 до 50 одсто више од плата коју остварују остали 

запослени у државној служби, каже пуковник др Саша Трандафиловић 

Сектор за буџет и финансије Министарства одбране сматра да је у наредном периоду 
неопходно предузети мере како би се плате у војсци довеле на примерен ниво тежини посла и 
одговорности коју захтева професионална војна служба, а то је да оне буду најмање 20 до 50 
одсто више од плата коју остварују остали запослени у државној служби. Мислим да је то 
примерено, изјавио је за двонедељник „Одбрану” пуковник др Саша Трандафиловић, 
заступник помоћника министра одбране за буџет и финансије. 
Плате професионалних припадника ВС, према подацима из марта, у просеку износе 40.654 
динара, каже саговорник званичног гласила Министарства одбране. 
Просечна плата професионалних војних лица износи 41.498 динар и креће се од 30.449 динара 
за разводника до 131.466 за генерала. А просечна плата цивилних лица у војсци износи 38.481 
динар, односно од 22.812 за неквалификованог радника до 79.239 динара за доктора наука. 
 
Пуковник др Саша Трандафиловић (Фото Одбрана) 
– Просечна зарада у Србији у марту била је 43.121 динар. Нисам сигуран да би ико могао рећи 
да је нормално да зараде војника буду испод просека у држави. Свакако да не можемо бити 
задовољни. Чињеница да је просечна плата у државној управи у марту ове године износила 
47.694 динара говори сама за себе – истиче пуковник Трандафиловић. 
Он подсећа на чињеницу да су плате професионалних припадника војске , као и свих 
корисника буџета, од новембра прошле године умањене за десет одсто. 
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– То је једна од мера владе која је свима тешко пала, али која је веома брзо дала резултате на 
оздрављењу јавних финансија наше државе. Чињеница је и да смо као држава много више 
трошили него што смо зарађивали и то је трајало годинама. Таква ситуација води у банкрот. 
Веома брзо смо заборавили 1993. годину, хиперинфлацију, нередовну исплату плата, пораст 
девизног курса... Сложићете се, ипак, да је плата редовна и да не касни, да имамо релативно 
стабилан девизни курс, да можемо наше личне планове потрошње планирати унапред. Мере 
владе већ дају резултате, што свима даје наду да ћемо ускоро, као што каже премијер, живети 
боље – каже пуковник Трандафиловић. 
-------------------------------------------- 
ПЛАТЕ У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 
Професионална војна лица 

просечна плата...... 41.498 динара 

разводник...............30.449 динара 

генерал..................131.481 динар 

Цивилна лица у војсци    

просечна плата.....................38.481 динар 

неквалификовани радник...22.812 динара 

доктор наука........................79.239 динара 

М. Г. 

 

Покренут програм за решавање дугова српске 
привреде 

Министар привреде Жељко Сертић и министар правде Никола Селаковић потписали су 
данас са представницима Међународне финансијске корпорације и Привредне коморе 
Србије Меморандум 

којим је покренут Програм за решавање питања дугова, чији је циљ смањење несолвентности 
и подстицање кредитирања привреде, као и јачање капацитета стечајних управника. 

Меморандум је у име ИФЦ-а потписао регионални менаџер Томас Лубек, који је упозорио да 
Србија има висок проценат проблематичних кредита, али да није једина у региону, у којем 
удео ненаплативих кредита износи око 20 одсто, на пример у Албанији, Црној Гори, Бугарској 
и Румунији. 

Према подацима ИФЦ-а, до краја 2014. године удео ненаплативих кредита у портфолију 
српских банака достигао је 23 процента, што представља раст у односу на 2010. годину, кад је 
износио 16,7 одсто. 

Лубек је подсетио да је ИФС чала Светске банке која се фокусира на развој приватног сектора 
и казао да се програм, који је покренут за решавање питања дугова, спроводи у сарадњи са 
Владом Швајцарске, као и да ће бити спроведен у наредне три године. 
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Према његовим речима обухватиће законодавну и регулатирну реформу као и унапређење 
капацитета релевантних институција у Србији за решавање питања дугова. 

Он је рекао да би Србија требало да измени закон о добровољном финансијском 
реструктурирању како би банке и дужници ван суда могли брже да дођу до решења. 

Сертић је указао да добровољно финансијско реструктурирање и стечајеви у Србији иду веома 
споро због компликоване процедуре и казао да држава припрема измене закона о 
добровољном финансијском реструктурирању и стечају.  

"Веома су компликоване и дуге процедуре и за већину учесника у том процесу нема 
обавезујућих форми за рокове, трајање процедура, завршетак тих послова", рекао је Сертић. 

Он је додао да је циљ државе да у наредном периоду заинтересује банке да уђу у процесе 
добровољног, односно вансудског решавања дугова, с озбиром да је у претходном периоду 
било заинтересованих за тај правни инструмент, али да су банке то избегавале. 

Говорећи о стечајевима, Сертић је рекао да је циљ да се они убрзају, а не да трају понекад 
недопустиво дуго, и дуже од десет година, што не иде у прилог економском оснаживању 
земље и навео да ће измене Закона о стечају бити припремљене за јавну расправу у договору 
са Светском банком и ММФ, као и да ће предвидети већу одговорност стечајних управника који 
ће добијати награде по завршеном послу јер је до сада било случајева да цео процес 
неоправдано дуго траје. 

"Ми ћемо наћи најбоље решење за садашње економско стање, као и најбоље решење у 
интересу државе", рекао је Сертић. 

Он је истакао да проблем несолвентности српске привреде није проблем од јуче, али да се са 
њим данас суочавамо и да је то озбиљан проблем који успорава опоравак економије и напоре 
за јачање приватног сектора. 

Министар привреде је казао да ће се са реформама у тој области релаксирати неколико 
десетина привредних субјеката који имају проблеме дугова. 

Он је рекао да ће ПКС информисати чланове о реформи у тој области, Министарство правде ће 
спроводити обуке, а Министарство привреде наћи ће најбоља правна решења. 

Сертић је рекао да ће у тај процес бити укључена Народна банка Србије и друге институције 
како би се побољшао пословни амбијент Србије и економија учинила одрживом. 

Селаковић је рекао да је решавање правне регулативе у тој области велики задатак државе у 
наредном периоду и напоменуо да је правосуђе веома конзервативно, као и да ће 
министарство у наредном периоду организовати обуке привредних судија, како би се ти 
спорови брже решавали. 

Он је ипак напоменуо да ту инстант решења ни чаробног штапића нема, али да треба радити на 
томе. 

Селаковић је подсетио да је 1. јануара 2015. године почео да се примењује Закон о 
посредовању, односно медијацији, као и да је недавно објављен Регистар медијатора. 

Министар правде је објаснио да тај закон предвиђа да две стране, кад добровољно закључе 
споразум, он има снагу правоснажне судске пресуде. 

"Желимо да максимално ојачамо вансудско решавање спорова и Министарство правде ће 
настојати да што више унапреди пословне вештине привредних судија", рекао је Селаковић. 
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Истичући да је циљ да привредници не морају да чекају годинама како би решили привредни 
спор на суду, министар правде је рекао да је важно унапредити две ствари - концепт 
медијације и систем извршења. 

Селаковић је казао да је већ једном организована расправа о новом нацрту закона о извршењу 
и обезбеђењу који је важан за инвестициони амбијент у Србији. 

У име Привредне коморе Србије споразум је потписао председник ПКС Марко Чадеж који је 
изразио задовољство што  извршна власт има дијалог са представницима привреде у циљу 
проналажења најбољих решења за неликвидност привреде. 

"Један од највећих проблема српске привреде је управо неликвидност", рекао је Чадеж и казао 
да се данашњим покретањем ИФЦ програма унапређује култура у политичком и привредном 
животу. 

Програмом, чији је циљ смањење несолвентности привреде и подстицај кредитирања у 
Србији, подржава се развој и унапређење законодавног оквира у области стечаја и 
споразумног финасијског реструктурирања. 

Пројектом се, такође, унапређује рад Агенције за лиценцирање стечајних управника и јачају 
капацитети стечајних управника и осталих учесника у овом поступку. 

Према најновијем извештају Светске банке о условима пословања Доинг бусинеш, потребно је 
635 дана за извршење уговора, након спровођења 36 процедура и чак две године за решавање 
питања несолвентности. 
(Танјуг) 

 

Помоћ за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом 

У Београду су данас потписани уговори са четири удружења за унапређење положаја 
особа са инвалидитетом и њихових породица, 

којима је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрило помоћ 
државе у укупном износу од 64,8 милиона динара. 

Уговоре су потписали министар Александар Вулин, председник Савеза слепих Србије Милан 
Томић, предсденик Савеза за помоћ особама ометених у развоју Светлана Влаховић и 
председник Националне организације за особе са инвалидитетом Иванка Јовановић. 

Вулин је, после церемоније потписивања уговора, рекао новинарима да је 111 удрузења и 
организација добило помоћ државе у укупном износу од 64,8 милиона динара за разне 
пројекте које побољшавају положај особа са инвалидитетом и њихових породица. 

"То је наша обавеза али, то и јесте више од обавезе то је наша дужност. Особе са 
инвалидитетом нису терет овог друштва, и уз друга министарства као и оно што ради ово 
министарство, ми се трудимо да значајно побољшамо положај особа са инвалидитетом", казао 
је Вулин. 
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Он је подсетио да је прошле године, захваљући раду читавог друштва, према евиденцији 
Националне службе за запошљавање, запослено преко 4.000 особа са инвалидитетом, што до 
сада није био случај и што јесте  значајан помак, напомињући да је Национална служба 
запосљавања у овој години одвојила 500 милиона динара за активне мере запошљавања особа 
са инвалидитетом. 

"Ово Министарство је одвојило 303 милиона динара за редовно функционисање удружења 
особа са инвалидтетом, а овим конкурсом је доделило још близу 65 милиона динара", казао је 
Вулин. 

Према подацима Министарства за рад, тим средствима подржано је 54 пројекта за превеницију 
деинституционализације и институционализацију са око 38,9 милиона динара, 13 пројеката за 
побољшање приступачности за особе са инавлидитетом у укупном износу од пет милиона 
динара, 44 пројекта чија је тематика пружања услуга подршке за самостални живот особа са 
инвалидитетом са око 20,8 милиона динара. 

Подржано је и 40 пројеката који се баве унапређењем положаја особа са интелектруалним 
тешкоћама, 17 пројеката за побољшање положаја особа са телесним инвалидитетом, 25 
пројеката за особе са сензорним оштећењем и 29 пројеката чија је циљна група мешовита. 
(Танјуг) 

 

 

 

 


