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Боље радити на црно него никако
Биљана Стјеља
Држава већ годинама има посебну тактику којом „пегла“ чак и званично високу
стопу незапослености. Ћутање је политика којом влада купује социјални мир
НИКО у Србији није ни покушао да састави списак свих непријављених радника, али готово да
нема дилеме да би на тој листи било најмање 500.000 презимена. А упркос томе што се већ
целу деценију води (декларативна) борба против рада на црно, право је питање ко је у ту битку
ушао са часним намерама.
С једне стране, држава шаље сигнал да се нелегалан рад напослетку ипак исплати, а, с друге,
радници пристају на лов у мутном јер им је то једини начин да зараде који динар. И мада сви
углас причају да сива економија производи губитнике, чини се да има сасвим довољно оних
који задовољно трљају руке. У супротном, Србија се не би „хвалила“ рекордном стопом
неформалног рада.
- Сива економија је заступљена свуда у свету, али скоро нигде као код нас - тврди Драган
Зарубица, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. - Данас је она попримила
невероватне размере, па у реалном сектору, на пример, на сваког легалног долази и један
радник „на црно“.
Зарубица сматра да у овом врзином колу сви извлаче краткорочну корист, али да напослетку
нико заиста не може да профитира:
БУНАР БЕЗ ДНАГУБИЦИ буџета због ненаплаћених пореза и доприноса премашују годишње
милијарду и по евра. Тих 500.000 радника месечно би примало 165 милиона евра зараде, а
доприноси би износили стотину милиона евра, што је 1,2 милијарде евра годишње - рачуна
Милан Кнежевић.
- Радници пристају да раде непријављени јер тако дођу до неке платице, која је често испод
сваког достојанства, али су свесни да им нема друге. Послодавци пак уштеде који динар јер не
плаћају ни порезе ни доприносе, а ту разлику стављају у сопствени џеп. А држава то све
толерише јер тако чува социјални мир. У страху да на улице не јурне пола милиона
незадовољних, она дозвољава да се сви сналазе како ко може, па докле иде.
А неће далеко, сматра потпредседник СССС, јер заправо сви сами себи копају јаме.
- Ти радници живе као у робовласничком времену. Немају никаква права из радног односа,
немају здравствено осигурање ни стаж за пензију, немају ни нормално радно време, па раде и
по десет сати дневно за 10.000 до 15.000 динара - каже Зарубица, и додаје да губе и послодавци
„јер не могу да очекују профит када су им радници незадовољни“. - Када би их боље платили и
учинак би био већи и конкуренција здравија. А држава би имала пунију касу и довољно пара за
незапослене, за исплату пензија, изградњу путева...
Зато је, сматра он, неопходна контролисана акција, али не као „ове до сада“. Зарубица подсећа
да су мере борбе против сиве економије исписиване више пута, и то на сваких неколико година,
али ниједан пакет није дао резултате.
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То доказује и учинак Инспектората за рад. Од почетка године до данас инспектори су на терену
преконтролисали чак 274.544 запослених широм Србије. А само 3.621 су „ухватили“ на
(не)делу.
- Након наше контроле, послодавци су накнадно склопили уговоре о раду са њих 2.766 потврђује за „Новости“ и Станка Жупањац, помоћник директора Инспектората за рад. Највише их је било у трговини (810), пољопривреди (677), услугама смештаја и исхране (645), у
грађевинарству (467) и у делатности личних услуга (188).
За првих седам месеци, додаје Жупањац, инспектори су поднели 1.207 захтева за покретање
прекршајног поступка. Највећа запрећена казна је милион динара.
Колико је овде додирнут тек врх леденог брега види се из списка Агенције за привредне
регистре. Према њиховој архиви, у Србији послује скоро 340.804 разних предузећа - 103.215
привредних друштава, 218.768 предузетника, 17.910 удружења и 911 туристичких агенција.
Самим тим испада да је тек један од скоро 300 власника фирми ухваћен како муља папирима.
- Рад на црно је криминал - категоричан је и Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих
и средњих предузећа и вишегодишњи борац против ове, како је сам назива, „куге српске
привреде“:
БОЉЕ СЕ КРИЈУИНСПЕКТОРИ рада откривају све мање илегалаца. Тако је у 2010. ухваћено
5.228 грађана који раде на црно, а са 3.925 је после склопљен уговор. А, на пример, 2007.
инспектори су открили 10.448 непријављених радника. Послодавци су са 7.517 касније
склопили уговор.
- Мере које Влада доноси за сузбијање рада на црно су у најмању руку срамотне. Испада да је
много исплативије радити нелегално него у складу са законом, јер ћете платити већу казну ако
немате фискални рачун или вам отпадне етикета са робе него да цео посао обављате без икакве
папирологије.
Према његовим рачуницама, само панчевачки бувљак годишње утаји 150 милиона евра пореза:
- На већини од 1.640 тезги које раде на црно имате робе у вредности од 15.000 евра. Постало је
уврежено мишљење да је реч о неким јадницима који једва преживљавају, а заправо их је
већина богатија од министара. И захваљујући том ставу црна економија се све више шири. Она
није само на тим тезгама, већ ту робу шију неке радионице, превоз је такође нелегалан,
складишта се изнајмљују на црно... Па како онда легални предузетници могу да буду
конкурентни на тржишту?
Кнежевић тезу о нелојалној конкуренцији образлаже и чињеницом да тренутно 50.000
предузећа послује у минусу или на нули.
ОСАМ ДАНА ФОРЕИНСПЕКТОРИ причају да је борба са радом на црно налик борби са
ветрењачама. У пракси се често дешава да послодавци сакрију своје раднике у друге
просторије, терају их да беже изван радњи или да глуме госте. А и када их ухвате, закон је такав
да послодавцима даје осам дана форе да доставе документацију. То је сасвим довољно да се
прикрију трагови или да се радник пријави. Мањина која добије прекршајну пријаву заврши на
суду. А тамо опет многи предмети прво зараде прашину, а онда се прогласе застарелим.
- То значи да 50.000 власника зарађује мање него они на кутији!
Самим тим, додаје, оваква толеранција неформалне економије заправо је социјални програм
Владе.
Сличног је мишљења и професор Економског факултета Бранко Медојевић.
- Сива економија и рад на црно су присутнији него што ико може и да претпостави.
За то је, према његовој процени, опет највише „заслужна“ држава и то тако што је водила лошу
пореску политику, али и што је грамзива.
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- Огромни намети и дажбине су разлог што многи предузетници морају да беже у сиву зону.
Када би платили све што им држава тражи, не би могли да оставрују профит. Зато је дошло до
тога да се обавезе ескивирају. А исти ти предузетници потом траже и водовод, и канализацију,
и путеве... Наравно, на рачун државе.
Професор Медојевић зато оцењује да је ћутање државе и немоћ да се посвети овом проблему „вољна радња“.
- Довољно је запитати се од чега уопште живе сви ти незапослени. Очигледно од рада на црно.
А шта би држава радила са свима њима када би то забранила?
ПРОВЕРИТЕ САМИ
ГРАЂАНИ могу сами да провере да ли им уплате редовно лежу на рачун. То могу учинити на
шалтеру Пензијског фонда Србије или на сајту Фонда. Довољно је, кажу у Дирекцији Фонда, да
у својој филијали затраже пин код и после могу, једноставним укуцавањем личне шифре, да
проверавају статус у предузећу.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:394174-Julska-prosecna-zarada-41180-dinara

Јулска просечна зарада 41.180 динара
В. Н.
Највећи просек имају запослени у дуванској индустрији, чија зарада прлази
100.000

динара.

Уобичајено

најнижи

просек

зарада

имају

запослени

у

кинематографској, ТВ и музичкој продукцији
НАЈПЛАЋЕНИЈИ радник у Србији је запослен у дуванској индустрији. Њихов јулски просек
зарада “прегазио” је 100.000 динара и вреди две и по просечне плате у Србији , који је прошлог
месеца износио 41.180 динара.
У односу јун, просечна плата је у јулу била мања за 2,8 одсто. За годину дана зараде су у просеку
“ослабиле” за 0,4 одсто.
Првима на листи, дуванџијама је овог месеца за више од осам хиљада динара већа плата него у
јуну. Иза њих су запослени у производњи кокса и деривата нафте. Они су у јулу просечно
поделили по готово 86.000 динара. Оваквим платама се, међутим, нису радовали, јер су
просечно ове године примали по 96.000 динара.
И код управљачких делатности и саветовања, статистика бележи пад зарада - примили су
готово 80.000 динара, односно више од 15.000 мање него што су уобичајено добијали сваког
месеца ове године.
Уобичајено најнижи просек зарада из месеца у месец имају запослени у кинематографској,
телевизијској и музичкој продукцији. Јулска плата им је чак и пала, а износила је 18.522
динара. У јулу, међутим, има запослених који су добили мање од “кинематографа”. Радници
производње осталих саобраћајних средстава, примили су само 14.592 динара. Њима је зарада
око 10.000 динара мања од њиховог просека.
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ГРАДОВИ
ЗАПОСЛЕНИ у главном граду, према подацима завода за статистику, у јулу су просечно
примили 51.246 динара. Већина градова и општина, међутим, није “догурала” ни до 40.000
динара. Највеће плате подељене су у Сурчину и Новом Београду - више од 60.000 динара, иза је
Лајковац са 56.595 и Костолац са 55.305 динара.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394195-Obradovic-Od-oktobra-vece-zarade-u-prosveti

Обрадовић: Од октобра веће зараде у просвети
М. Б.
Министар просвете Жарко Обрадовић очекује да настава почне на време, да
запослени добију повишицу, јубиларне награде буду исплаћене као и накнада
поводом школске славе
ШТРАЈКА неће бити. Школска година почеће на време, а очекујем да ће влада спровести план
да се плате наставницима повећавају од октобра. Јубиларне награде и даље ће бити
исплаћиване, а разматра се и увођења једнократне исплате поводом школске славе Светог Саве.
То је у петак, за "Новости", изјавио Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и технолошког
развоја. Њега не брину нове претње синдиката просветара, који поново најављују врућу јесен и
штрајкове.
- У понедељак ћемо синдикатима да проследимо текст споразума, а у уторак је планиран и
састанак. Верујем да ћемо да пронађемо решење. Повећања зарада ће бити. А, за колико ће
бити увећане зависи од економских кретања и података Министарства финансија - рекао нам је
Обрадовић.
Он каже да још није утврђен коначан број запослених који су технолошки вишак, али да ће тај
податак ускоро бити објављен.
- Још се не зна колико наставника нема пун фонд часова и колики би могао да буде евентуални
вишак запослених, пошто ће из школских управа све до почетка нове школске године стизати
подаци о томе. Сви они који не буду могли да уђу у наставу, требало би да добију отпремнине.
Истовремено, појавиће се и потреба за новим радним местима и прво ће се на тим позицијамам
запошљавати они са списка прекобројних, а који имају потребан стручни профил.
Обрадовић тврди и да нису тачни поједини наводи да је број запослених у просвети знатно
повећан протеклих година.
- Према наводима државног трезора, који је једини меродаван да достави коначне податке о
броју запослених, током протекле године број запослених је повећан за свега 163 особе прецизирао је први човек просвете.
БЕСПЛАТНО 2,8 МИЛИОНА КЊИГА
ОБРАДОВИЋ најављује да ће од 1. септембра бесплатни уџбеници бити подељени и ученицима
четвртог разреда.
- Овим пројектом сада ће бити обухваћено 303.500 ученика, којима ће бесплатно бити уручено
2.881.000 уџбеника - закључио је министар просвете.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:394171-Deli-nas-korak-od-bankrota

Дели нас корак од банкрота
С. М.
Спољни и унутрашњи дуг довели нашу земљу до ивице која нас раздваја од
презадужености. Лош привредни модел и висока јавна потрошња главни
“кривци” за садашње стање финансија
СРБИЈА је на корак од тога да упадне у зону презадужености. Спољни дуг све више расте и
премашио је 24 милијарди евра. Наша задуженост у иностранству је достигла 79 одсто бруто
друштвеног призвода, што нас доводи на ивицу да склизнемо у високо задужене или
презадужене земље. Држава узима све више кредита и они су на нивоу од 8,1 милијарду евра,
док су дуговања целокупног јавног сектора 11 милијарди евра.
С друге стране укупни јавни дуг Србије је на нивоу од 15,3 милијарде евра и у односу на март је
повећан за 674 милиона евра. Од продаје динарских хартија од вредности унутрашња
задуженост државе је повећана за 291,3 милиона евра, а од обвезница везаних за евро за 231,9
милиона евра. Обавезе државе према Фонду за развој су повећане за 51,1 милион динара.
- Јавни дуг Србије могао би до краја године да се увећа на 60 одсто вредности бруто домаћег
производа, што је 15 одсто више од законски дозвољеног максимума - сматра Зоран Грубишић,
економиста и професор на Београдској банкарској академији. - Велико учешће јавног дуга у
БДП објашњава се, пре свега, неповољним курсом домаће новчане јединице, јер су задужења
Србије углавном у страној валути, док су приходи наше привреде у динарима. Због тога ће
учешће јавног дуга у БДП расти, чак и ако не буде нових задужења.
БАНКЕ СЕ РАЗДУЖУЈУБанке и предузећа дугују у иностранству 13,1 милијарду евра и он је
смањен за 270 милијарди евра. Фирме су се додатно задужиле за 491 милиона евра, највећи
број зајмова је са промењивом каматном стопом.
Држава, како каже Грубишић, и даље на унутрашњем тржишту продаје своје обвезнице, али би
било боље ићи на кредитне аранжмане споља, јер би могли бити повољнији, укључујући и
аранжман са ММФ.
- Лош привредни модел, који је примењиван у Србији почев од 2001. године, али и релативно
висока јавна потрошња, главни су “кривци” за убрзану експанзију јавног дуга. - сматра
Љубодраг Савић, професор Економског факултета. - У протеклој деценији је, уместо
производног, развијан сектор услуга који се заснива на увозу, а многи приходи, као они од
приватизације, више нису доступни. Пошто нема прилива у буџет, држава ће морати даље да се
задужује, како би испуњавала своје обавезе према кредиторима и корисницима буџетских
средстава. Охрабрује то што се структура спољног дуга променила, јер се смањило учешће
краткорочних, у корист дугорочних кредита, који су повољнији.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394292-Mnogima-je-i-kazan-daleko

Многима је и казан далеко
З. Радовић
За раднике који месецима не примају зараде у својим фирмама нема спаса ни у
народним кухињама. Топло јело предвишено само за особе које не остварују
никакав приход
РАДНИЦИ три српске фабрике стрпљиво су чекали скоро годину дана, бунили се,
протестовали, а када им ни после тога није стигла плата, одлучили су да се пријаве у народну
кухињу. Е, ту су увидели ону стару пословицу „ни за ди си ниси“. Да купе књиге за своју децу, за
зимницу, за рачуне - немају, јер им новац на рачун није „легао“ још од новембра. О ситним
задовољствима одавно и не размишљају, а о летовању више и не сањају. Ипак, све то није
довољно „добра“ препорука чак ни за народни казан!
У Центру за социјални рад им је објашњено да то што немају примања скоро 12 месеци није
пропусница која би им отворила врата у јавним кухињама. Јер, у реду за топло јело могу се
наћи само особе које - не остварују никакав приход, пензионери са најнижим примањима,
самохрана старачка домаћинства и такозвани гранични случајеви (особе које за мале суме
прелазе цензус за остваривање права на материјално обезбеђење).
Драгица Кљајић, стручни сарадник за социјалну делатност у Црвеном крсту Србије, каже да у
неким локалним срединама постоје и интерни критеријуми које утрђују заједничке комисије, а
у последње време се дешава да на листе корисника, ипак, стављају људе који раде, а не примају
плате.
НЕМА „ЛЕБА НИ ОД МОТИКЕЧАК ни преусмерење на пољопривреду код нас није решење, као
у неким другим државама, где су људи почели да се удружују и обрађују земљу - сматра Цвејић.
- Остала је само лоша земља, а они који на њој раде зависе и од временских услова. Економско
уточиште не може се наћи ни у тој области. Ипак, лакше је сиромашним људима који живе на
селу, него онима који су у граду. У сеоским домаћинствима увек има нешто да се убере, а и
људи међусобно размењују производе и плодове које су садили.
У најсиромашнијим општинама у Србији - Црна Трава, Димитривград, Босилеград - уопште не
постоје кухиње, јер локалне самоуправе немају средства неопходна за њихово отварање!
Током целе године се особе „у стању социјалне потребе“ могу пријавити за остваривање права
на један кувани оброк дневно, али је највећи притисак у септембру и октобру.
Све прогнозе говоре да нас очекује врућа јесен, поскупљују храна и енергенти, и у Црвеном
крсту кажу да очекују „навалу“ на народне кухиње, у смислу наглог повећања броја корисника.
- Притиска ће највероватније бити као и сваке године, али, нажалост, број корисника никад
није зависио од потреба већ од могућности да се обезбеде средства локалних самоуправа за
повећање њиховог броја - објашњава Кљајићева.
- Уколико Влада Србије обезбеди средства за набавку десет основних артикала хране за рад
народних кухиња у 2013. години, а локалне самоуправе обезбеде средства за припрему,
дистрибуцију оброка, покривање трошкова воде струје и набавку допунских свежих артикала
(лук, паприка, кромпир, месо), кухиње Црвеног крста ће издржати.
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Само особе које имају потврду из центра за социјални рад могу добити бесплатан оброк. Али
запослени на пунктовима сведоци су да све чешће долазе људи да траже храну иако немају
папир и нису корисници, већ су, једноставно, гладни.
РУЧАК ДО КРАЈА ГОДИНЕ- ЗА рад народних кухиња средства се обезбеђују из три извора.
Влада обезбеђује новац за куповину десет основних артикала хране и покрива трошкове
транспорта - наводи Кљајићева. - Локална самоуправа покрива комуналије, трошкове
припреме и набавку меса и свежих артикала, а донатори помажу народне кухиње донацијом
производа и финансијски. Влада Србије је обезбедила средства за набавку десет артикала хране
за све кухиње у Србији до краја 2012. године. Искрено се надам да неће бити проблема ни са
локалним властима до краја године. Тренутно се припремају предлози пројекта на локалном и
републичком нивоу за наставак овог програма у 2013.
- Постоје тачни критеријуми за остваривање права на оброк у народној кухињи о чијој примени
брине заједничка комисија састављена од представника центара за социјални рад, Црвеног
крста и локалне самоуправе - објашњава Кљајићева. - Кад се десе екстремни случајеви да дође
особа која је гладна, а хране има, сигурно је да ће добити оброк, али ако се свакодневно јавља
исти човек, онда он мора да прође кроз поступак који смо заједно утврдили.
Социолог Слободан Цвејић, доцент на Филозофском факултету у Београду, указује на то да су
народне кухиње последње у ланцу социјалне заштите и да за једну европску земљу није утеха
да ће сиромашни до краја године имати сигурне нискокалоричне оброке у њима.
- Неисплаћивањем зарада крше се људска права запослених, а да и не причамо о понижењу
које доживљавају ти људи - сматра Цвејић. - Иако раде, толико мало зараде да не могу да
преживе или им не буде плаћено то што су одрадили. Има много жаришта и читаве велике
друштвене групе би могле да искажу свој протест, јер не постоје институције на које грађани
могу да се ослоне. Још неко време ће ситуација бити оваква, али средства за „гашење“ пожара
су истрошена, буџет је испражњен, а ово је већ друга сушна година...
Психолог Срећко Лазић сматра да је за психу човека остајање без посла равно елементарној
непогоди, земљотресу или поплави.
- А политичке организације немају капацитете да помогну таквим људима, иако су по својој
улози дужне да то чине - прича Лазић.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394236-Dacic-Prekinuti-otpustanje-trudnica

Дачић: Прекинути отпуштање трудница
Фонет
Председник Владе Србије Ивица Дачић оценио је данас да је недопустиво да у
неким предузећима и труднице добијају отказе
БЕОГРАД- Председник Владе Србије Ивица Дачић оценио је данас да је недопустиво да у
неким предузећима и труднице добијају отказе и саопштио да је задужио надлежна
министарства да испитају законску регулативу и нађу решења да се таква пракса не понавља.
"Наталитет је један од највећих проблема Србије и држава и у условима беспарице мора да
припреми дугорочну стратегију за обезбеђивање позитивних демографских кретања", истакао
је Дачић, саопштено је из његовог кабинета.
Због тога је, како је нагласио, недопустиво да нека предузећа дају отказе трудницама.
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Дачић наводи да је то нехумано и против стратешких интереса да се повећа прираштај
становништва у Србији.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394213-Sef-opominje-pre-konacnog-otkaza

Шеф опомиње пре коначног отказа
Б. СТЈЕЉА
У време кризе послодавци све чешће користе могућност да суспендују запосленог.
Годишње се око 500 запослених удаљи с радног места због лошег понашања
Суспензија има више у време економске кризе
У ЖЕЉИ да смање број запослених, послодавци су у време економске кризе, чешће него
раније, посезали за суспензијама. Ипак, у Агенцији за мирно решавање радних спорова кажу да
годишњи просек још не прелази 500 случајева јер послодавци и даље "више воле отказе", што
би могло да посведочи више од 250.000 отпуштених у последње три године.
- Несавесни послодавци своје раднике мобингом, најмаштовитијим шиканирањима,
неплаћањем доприноса и зарада приморавају да оду сами, ослобађајући се тиме законских
обавеза при отказу, као што су исплате отпремнина - оцењује Олга Кићановић, из Агенције за
мирно решавање радних спорова. - Удаљавање радника с посла је, такође, један од заобилазних
путева отпуштања.
Кићановићева додаје да су разлози за суспензију таксативно побројани у законима и самим тим
лако доказиви на суду, па ако послодавац њима манипулише, може да изгуби спор, па чак и да
плати накнаду штете.
МЕРА ТРАЈЕ НАЈДУЖЕ ТРИ МЕСЕЦААКО запослени не остварује резултате рада, не поштује
радну дисциплину, учини кривично дело, злоупотреби право на боловање, ако му је одређен
притвор... само су неки од разлога за суспензију. Та мера не може да траје дуже од три месеца.
Станка Жупањац каже да за то време запослени има право на четвртину плате, а ако издржава
породицу - на трећину. По истеку овог рока, запосленом следи отказ или се враћа на посао, и
надокнађују му се разлике у заради.
- Зато послодавац прибегава суспензији, углавном, кад радника жели да задржи, али да га
санкционише због понашања које не жели да се понови - закључује Кићановићева. - То је
најчешће дисциплинска, "корективна" мера, којом се запослени праве "по мери послодавца".
И у Инспекторату за рад објашњавају да је реч о дисциплинској мери и потврђују да још нису
имали интервенција на терену поводом злоупотребе суспензија.
- Случајеви удаљавања са посла су врло ретки - каже Станка Жупањац, помоћник директора
Инспектората за рад. - Нама се запослени углавном обраћају када је у питању отказ уговора о
раду.
У синдикатима тврде да суспензија има више у време економске кризе, али не споре да је
већина оправдана.
- Прописи и радна дисциплина се морају поштовати. И послодавац има право да захтева
одређени квалитет обављеног посла, па самим тим и да позове на одговорност оне који то не
поштују - каже Љубан Жигмунд, из Савеза самосталних синдиката Србије и додаје да има и
случајева злоупотреба јер криза додатно заоштрава односе на послу.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/339602/Sindikat-prosvete-Da-li-svakoj-skoli-treba-sekretar

Синдикат просвете: Да ли свакој школи
треба секретар?
Танјуг
Пред почетак школске године просветни радници страхују да ће се наћи на листи технолошких
вишкова, а поједини синдикати сматрају да рационализација треба да се односи и на
ваннаставно особље и да не мора свака школа да има секретара, благајника.
Форум београдских основних школа (ФБОШ) предлаже да се на нивоу општине формира
заједничка правна служба, тим са неколико људи, који би "покривао" све школе на њеној
територији.
- У овом тренутку свака школа има секретара, а неки секретари и асистенте - рекла је
председница Форума Радмила Додић, наводећи да је посао секретара одговоран и да тражи
праћење прописа, али да наши секретари, углавном, нису спремни да се стално едукују.
Додатна обука, како каже, била би обавеза локалне самоуправе.
За све врсте правних радњи, укључујући и правне савете, био би задужен правни тим
професионалних правника, секретара школе, којима би се запослени у просвети могли према
потреби обраћати, објаснила је Додић.
Она је подсетила да многи секретари имају важну улогу у менаџерским пословима директора,
али да често правно "покривају" његове незаконите радње, што би усвајањем овог предлога
било избегнуто.
Отприлике трећину запослених у просвети чини ваннаставно особље, па би оваквим решењем
систем био растерећен, навела је председница ФБОШ, додајући да неке школе у Београду имају
по два, три или чак четири заменика, помоћника директора, које именују сами директори, као
и асистенте секретара.
Елаборат о рационализацији је, како каже, послат на све релевантне адресе, али још нема
одговора.
У том синдикату, који је за 3. септембар најавио штрајк упозорења због стања у просвети,
замерају што се листе технолошких вишкова раде углавном без присуства представника
синдиката, а о социјалном програму нема ни речи.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/posta_ulazi_u_novi_tehnoloski_vek.4.html?news_id=246517

У Нишу отворен адаптиран објекат у коме ће бити смештен Главни поштански центар

Пошта улази у нови технолошки век
АУТОР: З. КОСАНОВИЋ
Ниш - Директор Поште Србије Горан Ћирић, уз помоћ министра спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација Расима Љајића и градоначелника Ниша Зорана Пешића, упутио
је писмо премијеру Ивици Дачићу поводом завршених радова на адаптацији Главног
поштанског центра Ниш.
„Ми не сечемо црвену врпцу“, рекао је Ћирић, и додао да ће нови објекат на 5.000 квадратних
метара чинити срце поштанског система са многим функцијама и у много бољим условима.
- Пошта свих ових година ради интензивно на технолошком развоју и нашем сталном
приближавању грађанима. Овом адаптацијом прескочен је један технолошки век, јер ћемо од
ручног раздвајања пошиљки прећи на аутоматизовано. Иако смо до сада каснили, бићемо у
предности у односу на друге центре у Европи јер ћемо имати најмодернију технологију, али са
повезивањем комуникационих центара добићемо интеграциони приступ у потпуној
аутоматизацији процеса прераде пошиљки у Србији. Завршетком реконструкције главног
поштанског центра у Нишу, окончана је прва фаза капиталног инфраструктурног пројекта
Поште Србије, а то је изградња главних поштанских центара у том граду, Београду и Новом
Саду - рекао је Ћирић и додао да ће Поште Србије за месец дана на Конгресу Поштанског
савеза у Дохи добити златни сертификат за квалитет услуга у југоисточној Европи.
Према речима министра Љајића, пројекат модернизације поштанских центара у три највећа
града, вредан је 40 милиона евра, а средства су обезбеђена из пословања Поште, што указује на
домаћинско пословање. Он је, коментаришући актуелне прилике у Србији, подржао најаву да
би требало ограничити плате у јавном сектору, али је нагласио да „није за то да се ограниче или
замрзну пензије, јер су ионако мале и постале су више социјална него економска категорија“.
- Плате директора у јавним предузећима и агенцијама су потпуно несразмерне и дешава се да
директор агенције има већу плату од председника државе. Зато горња граница тих плата мора
бити ограничена. Људи који данас раде у државној управи у јавним предузећима су у
привилегованом положају у односу пре свега на оне који не раде или су запослени у привреди рекао је Љајић и додао да ту постоји значајан простор за уштеде.
Он је рекао и да ће се због сталних најава поскупљења, „врло брзо на тржишту интервенисати
са 40.000 тона кукуруза, а робне резерве обезбедиће још додатних до 200.000 тона како бисмо
могли да наставимо са том врстом интервенције и спречимо повећање цена сточне хране, а
онда последично млечних производа и меса“.
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Љајић је рекао да се читава стратегија смањења спољнотрговинског дефицита базира на
привлачењу страних директних инвестиција јер су од пет највећих извозника Србије, четири
страни инвеститори.
- Друго је да имате домаћи производ који може да издржи конкуренцију и да можете да га
извезете, што подразумева да помогнемо домаће произвођаче. Свако ко производи квалитетан
производ који има могућност извоза мора бити подржан од стране државе и то је једини начин
да ми смањимо спољнотрговински дефицит и да изађемо из кризе - рекао је Љајић.
Развој
Градоначелник Ниша Зоран Перишић је рекао да је Пошта схватила да се морамо окренути
21. веку и да не можемо да чекамо да се на то тржиште убаце разни сервиси. „Пошта је била
увек једна од најјачих предузећа, а овом инвестицијом допринеће даљем развоју“, рекао је
Перишић.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-dolazi-pare-ne-donosi.sr.html

ММФ долази, паре не доноси
За разговор са вашингтонским банкарима о новом аранжману неопходно је да наша влада
напише списак жеља и обавеза
То што ће нас Међународни монетарни фонд походити средином септембра не значи да смо на
добром путу да наставимо прекинути аранжман из предострожности или да склопимо неки
други са овом међународном финансијском институцијом. Упућени кажу да су овакве посете
део редовног извештавања о привредним приликама неке земље независно од тога да ли ММФ
с њом има неки кредитни аранжман или не.
Стални представник ММФ-а у Србији Богдан Лисоволик саопштио је јуче да је кратка посета
мисије Фонда нашој земљи планирана за половину септембра, са циљем да анализира
чињенично стање у српској привреди.
Главни задатак мисије биће процена најновијих макроекономских показатеља и прогноза, али
делегација ММФ-а неће разговарати о аранжману између Фонда и Србије.
Лисоволик је најавио да ће делегација „такође разговарати о забринутости ММФ-а поводом
недавних измена Закона о Народној банци Србије, које су по оцени Фонда нарушиле њену
аутономију, као и поводом фискалне ситуације” и поновио да се „неће ангажовати на
преговорима о аранжману”.
Истраживач бечког Института за међународне економске студије Владимир Глигоров каже да
ММФ, по статуту, ради редовне анализе стања у земљама чланицама, обично једном годишње.
То се ради и у земљама које у том часу немају неки програм, као што је стендбај програм, а у
том случају анализе и оцене раде се како је то програмом одређено.
Претпостављам да мисија долази управо да обави ту редовну анализу. То не подразумева
преговоре о програму, јер то и нису исти људи и немају ни потребно овлашћење. Код тих
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редовних анализа и оцена стања посматрају се како макроекономска стабилност и друга
квантитативна кретања у привреди, тако и промене у привредној политици и у установама
привредних власти, а понајпре у централној банци, јер је она од посебног значаја за одржање
макроекономске стабилности – каже Глигоров.
Да би ММФ послао делегацију која би требало да преговара, мора да добије одговарајући позив
и бар неки конкретан захтев за финансијском подршком уз бар неку скицу писма о намерама.
О томе шта ће се чинити да се, уз тражену финансијску подршку, обезбеди одрживост
макроекономске стабилности.
– Од ове редовне анализе може се очекивати отворен налаз стања, а можда, и прилично оштра
критика промена закона о централној банци, али и мера које се тренутно најављују (посебно
када је реч о фискалном прилагођавању и о ослањању на субвенције разних врста). Ти ће
налази наравно утицати и на став мисије која ће доћи, ако буде позвана да преговара о стендбај
аранжману – сматра Глигоров.
И економиста Драгован Милићевић сматра да је анализа стања привреде једна од уобичајених
активности ММФ-а и то се може видети и на њихово сајту у делу који се односи на земље
чланице.
– Бивша владајућа номенклатура је усвајајући буџет за 2012. знала да неће бити одржив, да
мора после избора доћи до ребаланса. Такође је било извесно да ММФ неће дати пристанак на
закон о буџету за 2012. годину у погледу ставки које се директно односе на одредбе будућег
аранжмана. То се у јануару показало као тачно, јер нису испоштовани сви захтеви ММФ-а по
питању усклађености сегмената буџетске потрошње са њиховим захтевима. Међународни
монетарни фонд је светски монетарни полицајац. Ниједна се земља није посебно усрећила
сарађујући са њим, али је проблем у томе што Србија има велике платнобилансне тешкоће и
дејство дефицита близанаца (буџетски и спољнотрговински). Зато средства ММФ-а види као
једино спасоносно решење – каже Милићевић.
По њему, аранжман неће бити потписан докле год Србија не испоштује одредбе које је ММФ
објавио у јануару у вези буџетских пројекција и мера фискалне политике.
– Србија је дубоко загазила у предворје банкрота, јер без нових задуживања не може да
финансира старе доспеле обавезе. То је срж свих проблема – каже Милићевић.
Влада Србије и ММФ су 29. септембра 2011. договорили кредитни аранжман из
предострожности, вредан око 1,1 милијарду евра. Према договореном програму, буџетски
дефицит Србије у 2012. требало би да буде 4,25 одсто БДП-а, а раст 1,5 одсто, али је Лисоволик
тада најавио да ће ММФ ту процену раста кориговати наниже.
Циљ најављеног стендбај аранжмана био је да се одржи макроекономска и финансијска
стабилност земље, тако што ће јој се пружити додатне гаранције против спољних ризика.
Борд извршних директора ММФ-а требало је да 23. децембра разматра прву ревизију
аранжмана, али је одложио одобравање, пошто усвојени буџет Србије за 2012. није био у складу
са договореним програмом.
Канцеларија ММФ-а у Београду је 20. јануара саопштила да је ревизија аранжмана из
предострожности са Србијом одложена, јер ниво задуживања у буџету за 2012. премашује
договорене границе.
Јована Рабреновић
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1162434/Re%C5%A1enje+za+%2214.+oktobar%22+i+%22%C5%
BDupu%22.html

Решење за "14. октобар" и "Жупу"
Проблеме ИМК "14.октобар" и Хемијске индустрије "Жупа" држава ће решавати у
два правца – први подразумева интервентне мере и упошљавање а други коначно
решење, каже државни секретар Министарства финансија и привреде Александар
Љубић.
Држава ће решавати проблем ИМК "14.октобар" и Хемијске индустрије "Жупа" у два правца први подразумева интервентне мере и упошљавање радника, а други, коначно решење,
проналажењем стратешких партнера, рекао је Тањугу Александар Љубић, државни секретар
Министарства финансија и привреде.
Љубић је, на састанку са руководством и репрезентативним синдикатима ових предузећа
затражио да се Министарству већ следеће недеље достави хитан предлог мера које би помогле
да се део запослених у овим предузећима упосли, како би могли да зараде и примају плате.
"Очекујемо да руководство сагледа планове за 2013. годину, како би Влада могла да обезбеди
кредитну подршку за различите програме, као што је програм за грађевинску индустрију, а
касније би Влада пратила реализацију тих пројеката", казао је Љубић.
Он је подестио да је "14. октобар" већ био на програму субвенција и кредитној подршци
привреди и нагласио да од руководства тих предузећа очекује да оправда пројекте које су до
сада реализовани.
"Будуће субвенције зависиће искључиво од планова који буду представљени Министарству",
нагласио је Љубић.
Он није навео са колико средстава је држава у овом тренутку спремна да интервенише односно
да обезбеди кредитна средства, али је додао да наслеђена ситуација у буџету у овом тренутку
није сјајна, и да постоји огроман дефицит, па Влада Србије сада кроз ребаланс "покушава да
преживи до краја године".
Према његовим речима, проблем са неовереним здравственим књижицама решаваће се
системски, као и судбина ових предузећа у у чије ће решавање бити укључени Агенција за
приватизацију, локална самоуправа и надлежна министарства.
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