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Штрајк у здравству: Рад лекара вреди само
десет одсто
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Хоће ли нови обрачун, због којег је почео штрајк, истањити коверте у здравству. Загарантована
плата 90 процената досадашње, а остатак према учинку
Просечна плата лекара у Србији износи 50.000-60.000 динара, а осталих 80.000 запослених у
здравству, у просеку, месечно прими по 27.000 динара
ЧЛАНОВИ Синдиката лекара и фармацеута Србије почели су у уторак штрајк, незадовољни
што се од 1. јула "загарантована" плата у здравству смањује на 90 одсто садашње, а остатак ће се
обрачунавати на основу резултата рада.
Др Драган Цветић, председник СЛФС, каже да је штрајк почео у 21 здравственој установи, у
којој овај синдикат има основне организације, али не може да прецизира колико "од 10.000
чланова овог синдиката штрајкује".
У највећем броју домова здравља, болница, института, клиника и клиничких центара, којих је
укупно 264, у уторак се, ипак, радило уобичајено. А тамо где је и било штрајка, поштован је
минимум процеса рада.
Иако остали синдикати у здравству, бар засад, не најављују прекид рада, сви листом траже да
се повуче Уредба о корективним коефицијентима. У Министарству здравља, међутим, тврде да
примена ове уредбе од средине године неће аутоматски, бар за највећи број запослених,
значити смањење плате, чега се "бели мантили" прибојавају.
БРОЈКЕ 25.000 лекара званично има у Србији
50.000 просечна месечна плата доктора
8,7 одсто износ последње повишице у здравству
Према рачуници Министарства здравља, "спорних" 10 одсто плате, на које запослени у
здравству од средине године неће моћи аутоматски да рачунају, износи између 5.000 и 6.000
динара.
- Сви лекари и чланови њихових тимова чији учинак буде на нивоу просека матичне
здравствене установе неће примити ни динар мање него сада - каже за "Новости" Зорица
Павловић, помоћник министра здравља. - Новина је што ће тих 10 одсто, за колико је смањен
корективни коефицијент, запослени остваривати на основу резултата рада - броја пацијената
(40 одсто) и квалитета рада (60 одсто). А квалитет ће се мерити превентивним радом,
рационалним прописивањем лекова и бројем посета пацијената.
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Др Драган Цветић, међутим, сматра да у ситуацији "када лекари одлазе из земље", плате у
здравству не смеју да се смањују ни за динар:
- У после четири и по године, плате у здравству су повећаване само лане и то за свега 8,7 одсто.
Просечна плата лекара, којих у Србији има око 25.000, износи 50.000-60.000 динара, а
осталих 80.000 запослених у здравству, у просеку, месечно прими по 27.000 динара.
И по тој рачуници, највећи део новца за здравство, ипак, "иде" за плате 104.500 запослених:
око 90 од укупно око 200 милијарди динара, колико се годишње сакупи од доприноса за
здравство.
Нови обрачун плата примењиваће се не само на примарном, већ и на секундарном и
терцијалном нивоу, али по нешто другачијем моделу.
- Закон о платама у јавним службама је дискриминаторски према изабраним лекарима, јер
само њихова плата може бити различита из месеца у месец - каже др Невенка Димитријевић,
председник Савеза синдиката лекара и фармацеута. - Установе на секундарном и терцијалном
нивоу које не испуне план рада добиће од РФЗО умањена средства.
ОТКАЗУЈУ СЕ САМО “ХЛАДНЕ” ОПЕРАЦИЈЕ
НИШ: Од 3.200 запослених у нишком здравству у штрајку је 2.500 лекара и медицинских
техничара окупљених у три синдиката. Миодраг Стојковић, председник синдиката
"Независност", каже да се збрињавају само хитни случајеви.
НОВИ САД: Лекари у КЦ Војводина у уторак су били на својим радним местима и нико није
штрајковао. Др Дуња Циврић, председник војвођанског Синдиката запослених у здравству
каже да лекари не штрајкују, али ће здравствени радници из Војводине 19. априла у Београду
присуствовати протесту.
КРАГУЈЕВАЦ: Од око две хиљаде запослених у КЦ Крагујевац, у штрајку је њих око три
стотине. Према речима др Ђорђија Делибашића, председника овог синдиката, отказано је
неколико "хладних" операција, неки пацијенти су враћени.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375895-Neimari-ostaju-bez-zarada

Неимари остају без зарада
Т. СПАЛЕВИЋ
Ове године биће мање приватних инвестиција у станоградњу, процена је ПКС и инвеститора.
Само још држава гради уз добит. Марже приватника пале на само 7,5 одсто
САМО основни грађевински материјал поскупео је у последњих неколико месеци и - 20 одсто.
Тај раст је, пре свега, изазвало поскупљење енергената, које у цени појединих грађевинских
материјала учествује и са више од 50 одсто. И раст евра се, такође, неповољно одразио на
ценовник грађевинске хемије, столарије, пошто се око 80 одсто репроматеријала увози из ЕУ. С
друге стране, инвеститори не могу да укалкулишу више цене материјала у коначну цену
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квадрата због мале потражње. Значи, од опоравка грађевинске индустрије нема ништа, јер
приватних инвестиција у станоградњу ни ове године неће бити.
Произвођачи су морали да коригују цене због курса евра и енергената, јер би у супротном
пословали са минусом а и овако су на ивици да преживе - каже Горан Родић, секретар
Удружења за грађевинарство Привредне коморе Србије. - Залихе грађевинских материјала,
које су се таложиле током претпрошле и прошле године су смањене, јер је у последњем
кварталу 2011. покренут извоз према Румунији, Бугарској и Македонији. Са новим ценама опет
ће се залихе гомилати, јер је станоградња замрла пошто приватних инвеститора нема, а гради
само држава у насељима "Степа Степановић" и "Др Иван Рибар". Дакле, произвођачи
материјала су и до сада тешко налазили купце, а по новим ценама питање је да ли ће их уопште
и бити.
Да би градили, инвеститори ће морати да се одрекну дела прихода пошто нема простора за
повећањем цена квадрата. Зараду ће морати да сведу на минимум, а то је, како тврди Родић,
највише 7,5 одсто цене квадрата, док су у протеклом периоду имали око десет одсто.
- Тренутно градимо два објекта са по 10.000 квадрата на Звездари и Новом Београду са
просечном ценом од 1.650 евра за квадратни метар, али продаја је скромна - истиче Доброслав
Бојовић, већински власник и генерални директор ГП "Напред". - Пошто купаца готово да нема,
јер је мала тражња на тржишту, раст цена материјала морамо да амортизујемо кроз маржу, која
је већ сада на ивици рентабилности. Али није само цена материјала проблем, обртна средства
су мања, тешко се праве калкулације да се банкама докаже рентабилност и исплативост
пројекта, сваког месеца за инфлацију се коригује цена комуналне инфраструктуре, увозни
материјали сада морају да се плаћају авансно... Ове године ће приватних инвестиција у
станоградњу бити још мање него прошле, која је била катастрофална.
ПОТРАЖЊА
Све зависи од тржишта, али с обзиром на ситуацију плашимо се да ће грађевинска индустрија
стати - истиче Родић. - Завршаваће се можда само започети послови, а нови ће сачекати неко
боље време.
Према садашњим показатељима потражња за новоизграђеним становима је веома мала,
потребе су велике, али куповна моћ не омогућује подстанарима да узимају кредите. Тиме нема
простора за изградњу станова, јер ниједан приватни инвеститор неће ући у инвестицију, ако
нема потенцијалне купце.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375898-MMF-Ima-izgleda-za-rast

ММФ: Има изгледа за раст
С. Б.
Међународни монетарни фонд неочекивано прогнозира раст српске привреде од 0,5 одсто у
2012. години
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МЕЂУНАРОДНИ монетарни фонд у уторак је значајно повећао прогнозу привредног раста
европских земаља у транзицији, при чему је за Србију објављена прогноза раста од 0,5 одсто у
овој и три одсто у следећој години.
- Очекивања привредног раста транзиционих земаља централне и источне Европе су од 1,9
одсто у овој и 2,9 одсто у 2013. години, што је значајно више у односу на прогнозу из јануара од
1,1 одсто у овој и 2,4 одсто у следећој години - каже се у извештају Међународног монетарног
фонда. - Краткорочни изгледи за раст европских привреда у транзицији су у блиској вези са
развојем ситуације у еврозони. Већи део последица успоравања раста зоне евра са краја 2011.
године је већ апсорбован, па се очекује да ће се 2012. године раст трговине и производне
активности убрзати, како у еврозони, тако и у читавом свету.
Регион европских земаља у транзицији обухвата државе централне и источне Европе
укључујући Турску, али не и чланице еврозоне Естонију, Словачку и Словенију, као ни Чешку,
за коју ММФ сматра да има напреднији статус.
Фонд очекује да ће највећи раст у региону остварити Пољска, од 2,6 одсто у овој и 3,2 одсто у
2013. години, што представља успоравање раста у односу на прошлогодишњих 4,3 одсто. Следи
Турска са прогнозираним растом од 2,3 одсто у 2012. и 3,2 одсто у 2013. години.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317736/Dezer-zabrinut-zbog-strajka-gladju-u-Kragujevcu

Дежер забринут
Крагујевцу

због

штрајка

глађу

у

Б. Куљанин
Шеф делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер у писму штрајкачима „Ратка
Митровића“ изразио је забринутост што неки од радника овог предузећа штрајкују глађу како
би остварили своја легитимна права.
- Ја разумем да је компанија “Ратко Митровић” доо Крагујевац у поступку стечаја. То значи да
радници, као и сви други повериоци имају законску могућност да траже надокнаду за своја
права у судском поступку. Ја вам саветујем да то урадите и искористите ваше легално право
пред судом. То превазилази моје надлежности, да се мешам у рад судова и да интервенишем у
индивидуалним случајевима. Међутим, ништа ме не спречава да будем редовно информисан о
развоју ситуације - навео је амбасадор Дежер у писму радницима предузећа које је од 19. марта
у стечају, након чега је 110 радника остало без посла.
Радници који већ седми дан штрајкују глађу, захтевају исплату заосталих зарада и уплату
доприноса за последњих три године.
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Како нико од државних органа није до сада реаговао, штрајкачи су се за помоћ обратили
амбасадору ЕУ у Србији, господину Дежеру.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317669/Strajk-radnika-pred-Vladom-Srbije

Штрајк радника пред Владом Србије
М. Р. Петровић
Око 250 радника фирми чије приватизације Савет за борбу против корупције означио као
спорне, предало је данас у 14 сати на писарницу Владе Србије избор извештаја, анализа и
предлога које је Влади претходних година упућивао Савет за борбу против корупције, као
симболичан подсетник да ове приватизације неће бити заборављене и да неће одустати од
заштите својих права.
У питању су извештаји о приватизацијама предузећа Југоремедија, Шинвоз, Сартид, Лука
Београд, Новости, као и извештај о извозу шећера у земље ЕУ...
Циљ ове акције је, према речима Миленка Срећковића из Покрета за слободу, који је
организовао протест, не само да се пониште спорне приватизације и обештете радници
упропашћених фирми, него и да се још једном укаже на постојање системске корупције,
односно спреге између власти, тајкуна и криминала.
- Не тражимо само обештећење за раднике,него очување односно обнављање производње у
фабикама које су уништене приватизацијом - рекао је Срећковић.
Међу окупљеним радницима највише их је из предузећа Југоремедија, Срболек, малих
акционара Ц маркета, Рекорда и Минела из Раковице и Шинвоза из Смедерева.
Протест је трајао нешто више од пола сата, а после предавања извештаја Савета, окупљени су се
мирно разишли.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privreda-gubi-dah.sr.html

Привреда губи дах
Судећи по стопама раста бруто домаћег производа ми смо на самој ивици рецесије, али ако се
томе дода висока незапосленост у питању су само нијансе дуготрајне економске кризе,
упозоравају стручњаци
Непознаница више нема ни за економисте. Србија је, по свему судећи, на самој ивици рецесије.
Тужну економску стварност јасно осликава и званична статистика по којој је у трећем
тромесечју прошле године бруто домаћи производ (БДП) десезонирано смањен 0,7, а у
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четвртом 0,3 одсто. Економска наука каже да рецесија почиње уколико је БДП у паду узастопно
у два тромесечја.
За Небојшу Савића, професора на Факултету за економију, финансије и администрацију
подаци о уласку Србије у рецесију нису никаква новост, јер по њему она се није ни опорављала.
– Од 2008. године Србија бележи минималан раст БДП-а. У 2010. од 1,8 и 1,6 одсто у 2011, али
то не мења чињеницу да предкризни ниво из 2008. године још није достигнут – каже Савић.
Он упозорава да су по савременим схватањима проширени критеријуми за оцену тренутка
настајања рецесије и да је то, поред пада БДП-а, и кретање (не)запослености.
– Данас се сматра да се из рецесије излази уколико се истовремено повећава и БДП и
запосленост. На пример, у првом кварталу прошле године, БДП је код нас повећан, али
истовремено је повећана и незапосленост. Сада је извесно да, уколико се узму у обзир оба
критеријума, да смо у рецесији – каже Савић.
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 18. априла
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-lekara-i-farmaceuta.sr.html

Штрајк због уредбе о платама у здравству
Протест медицинара се наставља до испуњења њихових захтева
Синдикат лекара и фармацеута Србије данас наставља започети штрајк у здравству због уредбе
о измени коефицијента зарада у здравству, којом се предвиђа да се плате смање на 90 одсто
садашњих зарада. Јуче започети протест „белих мантила” грађани нису осетили у значајнијој
мере, јер су лекари поштовали одредбе о минимуму рада – примали су све хитне случајеве, али
и децу, труднице, старије и угрожене особе.
– Циљ нам је да се штрајк не прелама преко леђа пацијената. Никога нисмо враћали ако је
преглед био неопходан или хитан, али нисмо радили такозване хладне операције које могу да
се одложе без последица по здравље. Штрајк ће се наставити док се не укине одредба или бар
њена примена одложи за крај године. То ће нам дати седам осам месеци времена да се
договоримо о заједничком решењу – каже др Драган Цветић, председник овог синдиката, по
специјалности анестезиолог у КБЦ „Бежанијска коса”.
Овај синдикат броји 10.000 чланова, штрајк је, према њиховим подацима, јуче почео у сва
четири клиничко-болничка центра у Београду: „Бежанијска коса”, „Звездара”, „Земун” и „Др
Драгиша Мишовић”, као и у клиничким центрима и болницама у Нишу, Крагујевцу, Врању,
Шапцу, Лесковцу, Ваљеву, Зрењанину.
Поводом најављеног штрајка Синдиката лекара и фармацеута Србије, Министарство здравља је
у саопштењу навело да није стигао ниједан предлог за измену и допуну Уредбе о платама за
запослене у здравственим установама, осим захтева за повлачењем, а то се не може сматрати
доприносом у спровођењу неопходних реформи у здравственом систему, већ напротив
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заустављање тог процеса. Др Цветић тврди да то није тачно, јер сви синдикати у здравству од
првог момента су били против снижавања основице плата.
– Ми месецима причамо о параметрима за мерење учинка рада лекара – каже др Цветић.
У Министарству здравља поручују да не постоји разлог за узнемиреност међу здравственим
радницима, јер уколико буду постизали резултате рада на нивоу просека своје здравствене
установе, ова уредба неће утицати на њихова примања, а тиме и неће доћи до смањивања
плата. Наиме, овом Уредбом уводи се радни учинак као елемент за обрачун плате како би се
успоставио систем награђивања према резултатима рада. Ова уредба, са друге стране, даје
основ и да се запосленима који остварују боље резултате рада, плата може и повећати.
О. Поповић
Протест због спорог откривања пропуста у лечењу
Породице које су због лекарске грешке или немара изгубиле неког свог блиског члана окупиће
се данас испред зграде владе у Немањиној улици у Београду да би поново подсетиле на спорост
у процесуирању ових пропуста у лечењу, као и на чињеницу да за лекарске грешке у Србији
нико не сноси одговорност. Мирни протест трајаће од 10 до 18 часова, на тротоару, јер не желе
да Београђани трпе због застоја у саобраћају.
– На овај начин покушаћемо поново да апелујемо на надлежне да реше проблем доказивања и
санкционисања случајева лекарских грешака. Иако је у јеку изборна кампања, а наш протест
нема никакве везе с политиком, одлучили смо да одржимо протест сада, јер никада нема
повољног момента за нас и увек има нешто приоритетније. Ово ће бити један достојанствени
протест ојађених и очајних грађана који су изгубили своје најмилије, а да за то нико није
одговарао – објашњава Дијана Радовић, мајка 19-годишње Јелице која је умрла после
операције чукљева у приватној болници.
Радовићева појашњава да се ова група грађана још није регистровала као удружење, али врло
активно делује као група која се организовала спонтано. У овом часу се у групи налазе чланови
32 породице, које пред неким судом воде процес за утврђивање лекарске грешке. Први сусрет
имали су са претходним министром здравља професором др Томицом Милосављевићем 2010.
године и после пуне две и по године, грађани добијају, по речима Дијане Радовић, само
обећања да ће се у овој области нешто урадити.
О. П.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drobnjak_nezadovoljan_privatnim_firmama_za_puteve.4.html?news_id=2384
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Дробњак незадовољан приватним фирмама
за путеве
Аутор: Бета
Београд - Генерални директор јавног предузећа „Путеви Србије“ Зоран Дробњак изјавио је да
није задовољан приватним сектором који се бави одржавањем путева. Он је на презентацији
Студије „Развој оквира и смерница за примену јавно-приватног партнерства у финансирању
пројеката путне инфраструктуре“ најавио да ће ускоро бити расписан нови тендер за
одржавање путева уз оштрије критеријуме. Према речима Дробњака, систем наплате путарине
у Србији за сада функционише добро и не треба га мењати, нити у то уводити приватни сектор.
„Резултати истраживања удружења које се бави наплатом путарине показало је да се најбољи
прилив остварује у затвореним системима какав има Србија“, казао је он.
На скупу је оцењено да је потребно конкретизовати и развити дугорочни, одржив модел
финансирања државних путева уз обавезу примене јавно-приватног партнерства. Први
критеријум за одабирање пројеката су друштвено-економска оправданост, исплативост и
изводљивост, а потом финансијска анализа, односно исплативост. Потенцијални пројекти
јавно-приватног партнерства су деонице путева Појате - Прељина, Рума - Шабац, Бубањ поток Панчево (са мостом преко Дунава) и Нови Сад - Рума (са тунелом кроз Фрушку гору).
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/eps_zaposlio_110_mladih_strucnjaka.4.html?news_id=238436

ЕПС запослио 110 младих стручњака
Аутор: Е. Д.
Иришки Венац - Електропривреда Србије јуче је званично примила 110 високообразованих
младих приправника у оквиру конкурса запошљавања „110 најбољих“. Млади стручњаци ће се у
наредних годину дана практично усавршавати кроз рад у свим деловима матичне компаније,
од површинских копова, електрана до постројења за дистрибуцију електричне енергије, у 11
ЕПС-ових привредних друштава.
- Сваки дан у ЕПС стиже велики број пријава за посао и хтели смо да примимо најбоље. Више
од 2.200 кандидата и 19.000 пријава, доказ су да је ЕПС и даље најпожељнија компанија за
запослење у земљи, што желимо у наредном периоду и да задржимо - рекао је на свечаности
уприличеној поводом пријема Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-а и нагласио да
је просечна оцена примљених приправника 8,24 али и студије завршене у року. Према речима
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Тихомира Симића, директора Електровојводине, 110 најбољих приправника јесу перспектива и
елита електроенергетског сектора у нашој земљи, док је Небојша Ћеран, директор Колубаре,
нагласио да ЕПС из периода борбе за опстанак и очување електроенергетског система улази у
озбиљан и велики прогрес, а примљени стручњаци би требало да унесу нову снагу компанији.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-ova-prognoza-klackamo-se-na-ivici-recesije

ММФ-ова прогноза: Клацкамо се на ивици
рецесије
Међународни монетарни фонд значајно је повећао прогнозу привредног раста европских
земаља у транзицији, при чему је за Србију објављена прогноза раста од 0,5 посто у овој години
и три посто у следећој. С друге стране, поједини домаћи економисти указују да је српска
привреда већ у рецесији, односно да неколико узастопних тромесечја има пад привредне
активности.
– На основу података Републичког завода за статистику, у трећем тромесечју прошле године
бруто домаћи производ је десезонирано смањен 0,7 одсто, у четвртом 0,3 одсто, што значи да је
рецесија почела у другој половини 2011. и да смо управо ушли у четврто тромесечје нове
рецесије – навео је економиста др Мирослав Здравковић у својој анализи привредних
активности, објављеној на сајту "макроекономија.орг".
Иако се, додаје Здравковић, сада, у другом кварталу године, може очекивати благи раст
привредних активности, то неће променити основну констатацију која је гласи да је привреда
Србије већ у рецесији.
Иако је Влада Србије раније изразила очекивања да ће БДП бити повећан 1,5 посто, и ММФ,
али и Народна банка, као и бројни домаћи економисти, указивали су на то да је то прилично
нереалан сценарио те да ће, ако га уопште буде, раст српске привреде у овој години бити веома
мали. Нове анализе ММФ-а ипак одишу благим оптимизмом и указују на то да би домаћа
економија могла ове године задржати "главу изнад воде", док би већ у следећој раст могао бити
значајнији.
"Краткорочни изгледи за раст европских привреда у транзицији су у блиској вези с развојем
ситуације у еврозони. Већи део последица успоравања раста зоне евра с краја 2011. је већ
апсорбован па се очекује да ће 2012. године раст трговине и производне активности убрзати,
како у еврозони, тако и у читавом свету", наводи се у редовном полугодишњем извештају
ММФ-а.
Од нама суседних земаља, ММФ за Хрватску предвиђа да ће ове године забележити пад
домаћег бруто производа од 0,5 одсто, а затим и раст следеће године од један посто. За
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Мађарску Фонд у овој години не очекује економски раст, док би он следеће године требало да
износи 1,8 посто.
Иначе, по Здравковићу, "улазак у рецесију био је последица пада производње од другог
тромесечја прошле године и пада промета у трговини током целе године, као и услуга
здравства и социјалне заштите, док су ове секторе пратили смањивањем додате вредности
финансијске делатности и пословање с некретнинама", објаснио је Здравковић.
По њему, "могуће је да услед превише дубоког пада привредне активности у првом тромесечју,
у другом чак дође и по благог раста, као последице надокнађивања изгубљених радних дана у
првом тромесечју, али то неће променити основну констатацију о рецесији". Здравковића
сматра да ће "излазак из рецесије кроз раст извоза веома зависити од вредности
пољопривредне производње у овој години".
В. Чв.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D-nije-za-cerupanje

„Агрожив” није за черупање
Након прошлонедељног протеста у компанији “Агрожив”, у организацији Самосталног
синдиката и синдиката “Независност”, одржаног испред живинарске фарме у Хетину,
менаџмент житиштанске фабрике
за производњу пилећег меса обећао је да ће учинити све да би се спречило даље растакање
фирме. Чланови синдиката, наиме, изразили су незадовољство јер су три фарме пилића у
Српском Итебеју, Хетину и Банатском Карађорђеву, које су раније биле у систему “Агрожива”,
продате Индустрији меса “Матијевић”.
Радници страхују да би то могло угрозити даљи рад овог предузећа, у власништву “Србијагаса”,
и тврде да је издвајањем фарми, које су “Матијевићу” продате из стечаја као засебне радне
јединице, заправо одузета “жила куцавица” њихове компаније. Са свим овим упознат је и
покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, који је у
време протеста боравио у општини Житиште. У “Агроживу”, такође, очекују да ће се сутра овде
доћи генерални директор “Србијагаса” Душан Бајатовић да би запосленима представио
планове за будућност ове живинарске компаније која упошљава 1.300 радника.
– Непрекидно смо у контакту са синдикатима – изјавио је генерални директор “Агрожива”
Предраг Амижић. – Познато је да смо с оба синдиката потписали протокол у којем су они
изразили своје пуно задовљство радом компаније у последњу годину и по, од када је
“Србијагас” преузео “Агрожив”. И то није проблем. Проблем је настао оног тренутка када смо
приметили да ће једном правном лицу бити продате три фарме у стечају. Благовремено смо с
тим упознали све државне органе и сасвим је логично што менаџмент и синдикати о томе
имају јединствен став, а то је да до овога није смело да дође.
По Амижићевим речима, компанија је код других коопераната обезбедила сировину која ће
недостајати с продатих фарми, тако да то уопште неће утицати на процес производње.
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– Покушаћемо да с Индустријом меса “Матијевић” изнађемо неко решење о три фарме. Битно
је у овом тренутку поручити радницима да не брину, да ће компанија “Агрожив” и с државом и
с локалном самоуправом, испратити овај процес до краја – нагласио је Амижић.
Председник Самосталног синдиката Бранко Надаждин напоменуо је да је куповином
“Агрожива” као правног лица, “Србијагас” постао власник имовине која у укупном збиру чини
врло мали део, који не прелази 15 одсто.
Ж. Балабан
Да Матијевић дигне руке
Покрајинском секретару Мирославу Васину предати су званични захтеви запослених у
“Агроживу”, а у том писму се наводи да опстанак ове компаније представља државни интерес и
да сви морају бити јединствени да би проблем био решен.
– Очекујемо и прижељкујемо да први корак буде враћање ове три фарме у систем компаније јер
сваки други корак био би корак уназад. Очекујемо да ће представници државе и Покрајине
успети да убеде компанију “Матијевић” да фарме изостави из својих пословних планова.
Сматрамо да постоји начин да јој уложени новац буде враћен, а да то не представља кршење
закона – предочио је Бранко Надаждин први захтев, док други гласи да се по сваку цену
заустави даља дезинтеграција система “Агрожива”.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД

И од првог јула плате по старом
Сигурно је да 1. јула банке неће имати софтвер Пореске управе који је предуслов да се испуни
члан 30а Закона о пореском поступку и пореској администрацији чијим изменама крајем
прошле године је одговорност за исплату пореза и доприноса на плате прешла у надлежност
банака али се очекује да ће потпун систем контроле бити завршен до краја ове године, изјавио
је јуче помоћник директора Пореске управе Србије Дејан Видојевић. Видојевић је казао да је
јавна расправа о овом закону која је уследила тек пошто је он прошао кроз парламент, а коју су
иницирале коморе Србије и Београда, указала на два велика проблема у вези са новинама у
плаћању и контроли пореза и доприноса на зараде. Њих је тешко имплементирати јер је задат
кратак рок и немогуће је извршити све припреме да би се закон успешно примењивао, а потом
ове измене нису усклађене ни са другим прописима пре свега са Законом о банкарском
пословању, рекао је. На састанку Одбора Удружења финансијских организација Привредне
коморе Београда посвећеном ставу Пореске управе по питању контроле пореза и доприноса на
зараде, Видојевић је најавио да је Пореска управа почела са изградњом новог пореског система
наплате пореза и доприноса на зараде за коју је потребно најмање шест месеци. До краја ове
године требало би да дође до интеграције пореског и банкарског система, а онда ће моћи да се
спроводе и одредбе Закона о пореском поступку и администрацији, додао је. Помоћник
директора Пореске управе истакао је да због избора нема могућности скорије промене овог
закона у српском парламенту, али да то неће омести изградњу новог система који ће се уводити
у три фазе. Прва фаза почеће 1. јула, али ће до почетка 2013. године важити прелазни период, а
све обавезе банака биће потом дефинисане подзаконским актима и усклађене са другим
законима, рекао је. Најважније је да то неће значити и нове обавезе за банке, нагласио је
Видојевић. И оценио да је потребна континуирана јавна расправа како би се нашло најбоље
решење и како се не би угрозило пословање банкарског система у Србији. Консултант Пореске
управе Питер Ретклиф из Светске банке представио је нови концепт модела интегрисане
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наплате и плаћања пореза на личне дохотке и доприноса за социјално осигурање, истакавши да
ће он донети поједностављење процедура, уштеду трошкова и повећање наплате јавних
прихода. Како је навео, интегрисањем ових пореских облика, требало би да се отклони проблем
губитка 10 одсто пореза на личне дохотке за запослене који раде код послодаваца. Узимањем
тренутне просечне зараде од 44.901 динара за запослене који раде код послодаваца, годишњи
приход од тог пореза би требало да се повећа за око 6,3 милијарде динара, или за око 61,1
милион евра, рекао је и нагласио да би додатни приход од наплаћених доприноса за социјално
осигурање на годишњем нивоу био око 18,9 милијарди динара. Претпоставка је и да би се
припремањем једне пореске пријаве смањили трошкови за 80 одсто и да би се остварила
годишња уштеда од око 15,5 милиона евра на име административних трошкова. Смањили би се
и трошкови послодаваца за плаћање банкарских накнада за трансакцију, у укупном годишњем
износу од 288 милиона динара, рекао је. оквир Јанковић: Препрека и банкама и привреди
Банке су неодвојиви део привредног система Србије, а Привредна комора Београда је
заступник привреде и нема уступака у одбрани интереса својих чланица, казао је председник
ове коморе Милан Јанковић. Због тога пружамо подршку ставу и привреде и банака да једини
контролни орган за исплату пореза и доприноса на зараде треба да буде држава односно
Пореска управа као и да се банкама остави довољно времена да се припреме за функционисање
у новом систему. Мора се водити отворени дијалог свих заинтересованих како би се
елиминисале непотребне препреке у пословању, истакао је Јанковић.

Измирени дугови радницима
Пољопривредно-индустријски комбинат (ПИК) Бечеј у протеклих годину дана, откако се
налази у наменском стечају, остварио је добит од милион и по евра, казали су представници
стечајне управе тог предузећа. У том периоду измирене су све обавезе према радницима,
порези и доприноси, као и обавезе према јавним предузећима и добављачима, казали су они у
разговору с председником Владе Војводине Бојаном Пајтићем који је обишао ПИК Бечеј.
Додали су да ПИК Бечеј, после низа година пропадања, сада полако стаје на ноге. Пајтић је
рекао да је покрајинска влада, иако формално нема надлежности над процесом приватизације,
покренула програм спасавања 29 компанија које су биле угрожене због лоше приватизације. У
овом тренутку, 8.000 људи је запослено у тим предузећима и све своје потенцијале смо упрегли
у очување тих фирми: Развојну банку Војводине, Фонд за развој Војводине, Институт за
ратарство, а увели смо и програме запошљавања. Са задовољством можемо да кажемо да смо
све те компаније успели да ставимо на ноге, рекао је Бојан Пајтић. Он је навео да је на тај начин
сачувано и 1.500 радних места у ПИК Бечеју и додао да је то највеће предузеће у коме је
покрајина интервенисала. Пре годину дана ова фирма је била на ивици пропасти, 55 милиона
евра су била њена дуговања, казао је Пајтић. Најавио је да ће Влада Војводине и Влада Србије у
наредних пет година наставити да воде рачуна о ПИК Бечеју, тако што ће преузети
потраживања у оној мери да држава постане већински власник, али с намером да се пронађе
стратешки партнер, у виду озбиљне компаније. ПИК Бечеј ове године обрађује 8.700 хектара, а
поседује и фарму на којој узгаја 1.600 крава музара и око 100.000 товних свиња и рибњак са
500.000 килограма шаранске рибе. Бета
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=18&nav_category=12&nav_id=601486

Прекид штрајка бродара
Извор: Б92
Нови Сад -- Радници "Дунав групе агрегати", који су бродовима блокирали пловни пут Дунава,
прекинули су штрајк. Радници траже исплату шест заосталих зарада.
Председник радничког синдиката Миливоје Шујдовић каже да је после шест сати разговора
јуче постигнут договор, који ће данас бити и озваничен.
Он је рекао за Радио Б92 да ће данас бити потписан споразум да се до петка радницима
исплати други део зараде за октобар и да се реши комплетно здравствено осигурање.
Шујдовић је додао и да ће сви запослени, по споразуму, добити минималне зараде за јануар,
фебруар и март.
Договорено је и да власник фирме ДГА Душан Боровица потпише сагласаност да се против
радника не подносе кривичне пријава, рекао је Шујдовић и додао да ће до петка бити
организован састанак са руководством на коме ће договарати динамика исплате преосталих
зарада из 2011. и 2012. године.
Данашњи споразум ће потписати генерални директор ДГА Машан Ерцеговић, представник
радника, као и Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав
Васин, као својеврстан гарант у име Владе Војводине, потврдио је Тањугу Шујдовић.
Како је раније Тањугу рекао шеф Лучке капетаније Борис Ореб, требало је да сутра против
радника ДГА буду поднете прекршајне пријаве, јер су од 11. до 13. априла бродовима блокирали
међународни пловни пут Дунава.
Радници ДГА траже да им се исплати шест заосталих зарада из ове и претходне године, као и
да им се уплате доприноси и здравствено осигурање.
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http://www.pravda.rs/2012/04/17/vladimir-marinkovic-sindikati-bez-pregovaracke-snage/

Владимир Маринковић:
преговарачке снаге

Синдикати

без

БЕОГРАД – Синдикати у Србији могу да се изборе за права радника, јер темељ за
то имају у доброј законској регулативи, усклађеној са економским и социјалним
стандардима у развијеним земљама Запада. Проблем је, међутим, то што држава и
пословна удружења, као партнери синдиката, који су уситњени и не могу да
остваре консензус о минимуму заједничких интереса, не успевају да изграде
партнерство које би водило ка социјалном миру, каже др Владимир Маринковић,
професор Универзитета „Мегатренд“.
Са Маринковићем смо разговарали у потрази за одговором на питање колика је, уопште, снага
синдиката у транзиционој Србији, и може ли она да генерише социјални дијалог у функцији
развоја националне привреде.
Ако тврдите да синдикати у Србији могу да се изборе за права радника, због чега су
баш радници највећи губитници транзиције у нашој земљи?
- Сигуран сам да наши синдикати имају све претпоставке да заштите интересе радника, јер је
српски парламент још 2009. године ратификовао Европску социјалну повељу, која им то
омогућује по највишим стандардима ЕУ. Међутим, осим законске регулативе, јако је важно да
се развија и аутономна регулатива, која се темељи на поверењу између социјалних партнера,
која нама још недостаје, а огледа се у неадекватном учешћу пословних удружења у социјалном
дијалогу. Зато су радници у Србији, као и у свим земљама транзиције, највећи губитници.
Наиме, држава и пословне асоцијације имају приоритетни задатак да креирају амбијент за
отварање нових предузећа и развој привреде, као основног предуслова за раст запослености,
али то није урађено, јер не развијамо предузетничко друштво и образовање.
Да ли мислите да је тачна оцена да ни међу самим синдикатима нема елементарне
солидарности?
- Нажалост, синдикална солидарност је услов свих услова, али ње нема, и зато је снага
радништва и синдиката ослабљена. У жаргону се каже: синдикати су разбијени. По природи
ствари, држава и пословна удружења су снажни партнери синдиката, јер имају инструменте и
новац. У таквој ситуацији синдикати, ако немају консензус о стратешким циљевима
комплетног радништва, немају ни преговарачку снагу.
Да ли у нашој пракси постоји партнерство синдиката са послодавцима, односно
власницима предузећа?
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- Та пракса није честа, али постоји тамо где се рад синдиката заснива на професионализму и
где постоје јасна стратегија и циљеви синдикалне организације.
Како је могуће решити проблеме радника запослених у приватном сектору, које
страх спречава да се синдикално организују?
- О угрожености ових радника сведочи веома низак проценат организованости у приватним
компанијама. Синдикалне организације постоје углавном тамо где су наслеђене у процесу
приватизације предузећа. Али, мој савет запосленима у приватним компанијама је да
формирају синдикалне организације, јер на то имају сва законска права, а имају и подршку
ресорног Министарства за рад и социјалну политику, које је дефинисало инструменте за
функционисање тих синдиката у приватним фирмама. Страх је људски и разумљив, у ситуацији
када нема посла, али улога синдиката је да се избори за сва права радника.
Шта мислите о предлозима да синдикат партиципира у политици?
- Лично сам заинтересован да се то догоди, јер то сматрам почетком добре и квалитетне
сарадње каква, у Немачкој и Великој Британији на пример, постоји између синдиката и партија
социјалдемократске оријентације. Ова спрега даје јако добре резултате, и у великој мери
дефинише развој државе и националне економије као социјалне тржишне привреде. Овај
модел економског уређења показао се као добитна опција где год је примењен, и зато њему
треба да тежи и држава Србија.
Да ли су избори нова шанса и за синдикат?
- Социјалдемократска партија Србије (СДП) Расима Љајића одлучила је да у новом сазиву
Скупштине, без икаквог условљавања, на њеној листи буду два представника највећег
синдиката, Савеза самосталних синдиката Србије, који ће заступати своје и интересе
целокупног радништва Србије. Тиме ће и у пракси показати како се гради партнерство
синдикалних и политичких партија у интересу националне економије. Добитна комбинација је
социјална тржишна привреда.
Пример социјалног партнерства
- Добар пример социјалног партнерства и колективног преговарања о радничким правима је
компанија „Идеа“, у којој је пре неколико месеци потписан колективни уговор, на обострано
задовољство запослених и пословодства. Поменуо бих синдикат „Колубара“ као моћан
синдикат, али чија се моћ више заснива на бројности, него на делотворности – каже
Маринковић.
Н. Стојчевић
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ПИНК
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Извор:Танјуг

За преиспитивање свих приватизација
Странка Покрет социјалиста и Покрет акционара, радника и синдиката Србије, који окупља 21
удружење малих акционара и синдиката данас су у Београду потписали споразум о сарадњи.
Преиспитивање свих приватизација у Србији и борба за права радника и малих акционара
основни су циљеви сарадње, речено је на конференцији за новинаре после потписивања тог
документа. Председник Покрета социјалиста Александар Вулин је најавио да ће се та
ванпарламентарна опозициона странка, која је у предизборној коалицији са Српском
напредном станком, када уђе у парламент залагати за преиспитивање свих приватизација.
Вулин је рекао и да потписивање споразума о сарадњи не значи да ће Покрет акционара,
радника и синдиката Србије учествовати у предизборној кампањи СНС већ да у Покрету
социјалиста види стратешког партнера. Председник тог покрета Велуимир Лазић је рекао да је
сарадња на локалном нивоу са Покретом социјалиста била одлична и да је њено проширивање
на републички ниво логична последица тога.
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