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Београд не може да повећа плате просветарима
Ј. Ж. С.
Градски секретаријат одговорио на захтев просветних радника да Београд
партиципира у њиховим зарадама
ПЛАТЕ запослених у основним и средњим школама обезбеђују се из буџета Републике Србије и
у овом тренутку нема основа за њиховим повећањем. Зараде београдских просветара, као и
осталих у Републици регулише члан 157 Закона о основама система образовања и васпитања.
Овим речима се градски секретар за образовање Љиљана Јовчић обратила члановима
Синдиката просветних радника Београда, који су прошле недеље упутили писмо градским
властима са захтевом да их Београд дотира 30 одсто.
- Нема законског основа да се плате запослених у образовним установама повећавају
средствима из локалне самоуправе - истиче Јовчићева. - На њихово утврђивање примењују се
прописи којима се уређују зараде, накнаде и друга примања у јавним службама.
Београдски просветари, међутим, сматрају да би градска управа требало да партиципира у
зарадама, као што то чини у обдаништима, јер су цене хране, комуналних услуга, вртића и
осталих услуга у престоници много веће него у осталим градовима у Србији.
ИЗДАТАК СТО ЕВРА ПО НАСТАВНИКУ
ПРЕМА рачуници синдикалаца у главном граду има 23.000 запослених у просвети, а просечна
плата им је око 37.000 динара, па би издатак за градски буџет износио нешто мање од сто евра
по наставнику
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411198-U-Srbiji-ima-1724752-zaposlenih

У Србији има 1.724.752 запослених
Тањуг
Укупан број запослених у октобру процењује се на 1.724.752, што је за 457 људи
мање у поређењу с претходним месецом
БЕОГРАД - Укупан број запослених у октобру процењује се на 1.724.752, што је за 457 људи
мање у поређењу с претходним месецом, наведено је у новом броју часописа "Коњуктурни
трендови", који издаје Привредна комора Србије.
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Највећи пад запослености у октобру забележен је у сектору пословања с некретнинама, за
нешто мање од осам одсто, док је највећи раст запослености, од 1,4 одсто, остварен у сектору
уметност, забава и рекреација.
Незапослених у Србији је на крају октобра укупно било 752.678, што је за 0,2 одсто више у
односу на претходни месец и за два одсто више у поређењу са истим месецом претходне
године.
Стопа регистроване незапослености за октобар минимално је повећана у односу на претходни
месец и износи 28,35 одсто.
У поређењу с октобром 2011. године, број незапослених који на посао чекају дуже од годину
дана увећан је за око четири одсто, док је у поређењу са претходним месецом њихов број
порастао за скоро 1.500.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:411295-Ponistava-se-radni-staz-umetnicima

Поништава се радни стаж уметницима
Б. СТЈЕЉА
У фонду ПИО ванредним контролама од 2.029 певача, играча, музичара, глумаца,
који су ретроактивно откупили радни стаж, до сада ”пречешљали” 1.430 предмета
и поништили чак 1.326 већ донетих решења
Естрадни уметници, који су у претекле четири године уредно платили свој пензијски стаж,
нису убеђени да ће им он бити и признат. У фонду ПИО кажу да су у ванредним контролама од
укупно 2.029 певача, играча, музичара, глумаца, који су ретроактивно откупили радни стаж, до
сада ”пречешљали” 1.430 предмета и поништили чак 1.326 већ донетих решења!
У Пензијском фонду Србије објашњавају да су сви уметници, баш као и спортисти и новинари,
могли накнадно да уписују минули стаж у своје радне књижице и тако убрзају одлазак у
пензију, али да су морали да приложе ваљане доказе о протеклој каријери. Показало се да
већина тих доказа, ипак, није била ”по закону”. Зато су, додају у Фонду ПИО, у гомили
поништених решења, укинуте и 432 пензије.
Иван Тодоровић, директор Филијале за град Београд, објашњава за ”Новости” да разлог за
оволики број прецртаних решења лежи у лошој и неадекватној документацији:
- Јавне исправе репрезентативних удружења као и културно-уметничких друштава сачињаване
су 30, односно 40 година по обављању делатности, односно тек када су уметници поднели
захтев за издавање уверења, а не на основу службене евиденције из времена када је делатност
обављана. А својство осигураника се стиче даном уписа у службену евиденцију и важи за
убудуће, па су сви ретроактивни уписи - неважећи.
ПОСЛА И ЗА ПОЛИЦИЈУНајмање 250 предмета је Фонд ПИО предао МУП због сумње да су
ови уметници подметали ”фалш” документацију и лажирали своје каријере.
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- Да су водили евиденцију избегли би се сви садашњи проблеми. А с обзиром на то да ове
обавезе нису испуњене и да се стаж доказује после више деценија, неспорно је да се морају
приложити други посредни докази који указују да је естрадна делатност заиста обављана у оно
време. А стаж се не може доказивати на основу изјава сведока - додаје Тодоровић.
Са њим, међутим, нису сагласни уметници. И управо се зато судови баве са најмање 200
њихових тужби.
- Не могу у Фонду ПИО да мењају правила како им се прохте - сматра Драгиша Голубовић,
председник Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије. - Сви који су
откупљивали радни стаж су то чинили по Правилнику који је био на снази у том тренутку и
који је прописао управо тај Фонд. А данас кажу да то не важи и још траже да им се достави
изворна документација, иако чак ни Народна банка не чува своја документа дуже од десет
година, а камоли КУД-ови.
Он каже да се еснафи не буне да се казне ”варалице” али да је немогуће да је 90 одсто предмета
- лажно.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:411182-Preporuka-za-ukidanje-radne-i-zdravstvene-knjizice

Препорука за укидање радне и здравствене
књижице
Тањуг
Укидање радне и здравствене књижице једна је од препорука Влади Србије у
новом издању Сиве књиге коју ће НАЛЕД представити у Народној скупштини
БЕОГРАД - Укидање радне и здравствене књижице једна је од препорука Влади Србије у новом,
петом издању Сиве књиге коју ће Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД),
у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), представити у петак, 21.
децембра, на свечаности у Народној скупштини.
То су документи који, како сматрају у НАЛЕД- у, немају никакву употребну вредност и због тога
би их требало укинути, а грађане би требало растеретити и обавезе сталног подношења извода
из матичне књиге рођених и уверења о држављанству.
Сива књига садржи 76 бирократских процедура које би требало изменити или укинути, као и
предлоге како то урадити.
Од тог броја 22 препоруке су нове и део њих упутили су грађани и привредници у досадашњем
току антибирократске кампање "Питајте када", коју НАЛЕД спроводи у сарадњи са УСАИД-ом.
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Социјалну корпу пуне трговци и
произвођачи
По угледу на туђа искуства у њој би требало да се нађе најмање један производ најосновнијих
намирница и то по повољнијој цени
Држава ће са највећим трговинским ланцима 26. децембра потписати декларацију, чији је
један од главних циљева да се поклони пажња угроженим категоријама потрошача и да се
формира такозвана социјална корпа.
Како за „Политику” каже Владимир Матовић, саветник министра унутрашње и спољне
трговине декларацији су приступили „Делез”, „Меркатор”, „Идеа”, „Метро”, „Дис” и
„Веропулос”.
– Након потписивања декларациједоћи ће до израде концепта социјалне корпе са циљем да се
свим потрошачима, а посебно угроженим категоријама, омогући да што лакше и повољније
задовоље основне животне потребе. И трговци и произвођачи би, вођени социјалном и
друштвеном одговорношћу, требало да предложе један или више производа из категорије
основних намирница и да их у складу са својим могућностима, понуде потрошачима под
најповољнијим условима – објаснио је Матовић, додајући да ово министарство позива остале
компаније из трговинске сфере да приступе декларацији.
Битно је, међутим, истаћи да није реч ни о каквој наредби или обавези, као и да се и даље не
зна шта ће тачно да садржи будућа социјална корпа. Оно што је сигурно је да неће да садржи
никакве услуге, а претпоставка је, тако показују и западна искуства, да ће се у њој наћи барем
по један артикал из групе најосновнијих намирница и то по повољнијој цени. Иако није
прецизирано, из одговора се може закључити и да ће трговци и добављачи финансирати
разлику у ценама артикала и да се за то неће трошити паре из буџета.
У највећим трговинским ланцима које је „Политика” јуче контактирала још не желе да се
изјашњавају о овоме. Није, међутим, тајна да је било директора трговинских ланаца који су и
пре годину дана у кабинету министра трговине и пољопривреде предлагали формирање
социјалне корпе. Али, тада је ипак одлучено да се иде на ограничавање маржи на основне
животне намирнице и донета је уредба која истиче крајем године. Ипак, није мало ни оних који
сматрају да је реч о обичном маркетингу и постоји бојазан да од ове иницијативе на крају у
стварности не буде ништа. Јер, тај документ ће имати снагу као и обавеза исплате топлог
оброка, али без обавезног износа, а српско искуство показује да то најчешће значи – нула.
Горан Ковачевић, генерални директор трговинског ланца „Гомекс”, каже да формирање
такозване социјалне корпе није економско, већ социјално питање.
– На овај начин сферу социјалне политике измештамо у привреду где јој није место. Ову
иницијативу тумачимо као међукорак између катастрофалне уредбе о маржама и једног новог
приступа решавању социјалних проблема, који ће подразумевати да се помаже онима којима је
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то неопходно, а да они који имају довољно новца плате пуну цену. Ми смо свесни тога да наши
купци тешко живе, сви наши подаци показују суноврат стандарда и можда је дошло време да
почнемо да се бавимо решавањем проблема како на крају не бисмо сви постали корисници
социјалне корпе – истиче Ковачевић, који је и председник Сектора за трговину Уније
послодаваца Србије, али додаје да комуникација између овог струковног удружења и
Министарства трговине није добра.
– Сектор за трговину Уније послодаваца Србије није званично обавештен о иницијативи
Министарства трговине, али наши чланови ће свакако прихватити сваки разуман предлог који
би ишао у корист наших купаца, а који не угрожава сам опстанак предузећа или породичних
радњи – каже он.
Расим Љајић, министар спољне и унутрашње трговине, најавио је пре неколико дана да ће
великим трговинским ланцима на потписивање бити понуђена декларација „о принципима,
вредностима и начелима друштвено одговорног пословања” и да ће бити формирана социјална
корпа. Он је појаснио да неће бити реч ни о каквој наредби, али да постоји консензус свих
великих трговинских ланаца о декларацији и социјалној корпи.
– Очекује се формирање социјалне корпе за најугроженије категорије становништва што би
значило да трговци и произвођачи из свог асортимана понуде по један производ по знатно
нижој цени од осталих. Ускоро се очекује формирање те социјалне корпе и међу
произвођачима и трговцима се спроводи анкета о садржају те корпе – рекао је недавно
министар.
С. Деспотовић
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ukidaju-se-zanimanja-nadzornik-parka-i-pivar.sr.html

Укидају се занимања „надзорник парка” и
„пивар”
Министру просвете предложено гашење три огледна профила у средњим школама, јер за њима
више не постоји потреба
У 2013. девет огледних профила биће уведени у редован систем школовања (Фото Т. Јањић)
Од 23 анализирана огледна профила у средњим школама Србије, од наредне школске године –
девет би требало да пређу у редовни школски систем. Министру просвете је предложено
гашење профила надзорник парка, а за огледни профил техничар за рестаурацију и
конзервацију, који се остварује само у једној школи у Краљеву, предложено је повезивање са
постојећим сродним профилом који има статус редовног програма. Такође се гаси и профил
„пивар”, јер за њим нема интересовања и он ће се искористити као програм стручне обуке,
уколико буде потребе. Делимичне измене могу да очекују и ђаци који ће се школовати за
економске и здравствене профиле.
Да подсетимо, огледи су увођени да би се одговорило на потребе тржишта, али често и у складу
са захтевимапојединог града или компанија. Од 2009. године за праћење огледа задужени су
просветни саветници, а Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања се бави
провером најкасније у петој години примене огледа.
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– Од 23 вреднована профила у 2012, девет су спремна за редован систем. Из овог пакета
завршено је вредновање и осам огледних профила у подручју рада Здравство и социјална
заштита и овде су предложене корекције у наставним плановима и програмима, што је
подржало и Удружење медицинских школа Србије. За три профила из подручја рада
Економије предложене су додатне анализе у правцу њиховог укрупњавања, чиме би се
обезбедила боља проходност кроз свет рада – објашњава Јасмина Ђелић, руководилац Центра
за вредновање и истраживања у Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
По њеним речима, за оглед „монтер суве градње” предложено је на основу захтева школа да се
испита могућност проширивања профила додатним знањима и вештинама, тако да би се овом
називу додао и назив гипсар.
На питање шта ће се догодити са огледима уколико не добију „зелено светло” просветних
власти, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања мр Драган
Банићевић одговара да у том случају нема основа да наставе да постоје.
– Одлуку о томе не доносимо ми, већ министар просвете, науке и технолошког развоја, ми
радимо вредновање, а на крају интерес деце је оно што пресуђује да ли ће нешто да заживи у
школама или не – каже Банићевић.
– Велика је одговорност угасити неки оглед. Међутим, укидање огледних профила не значи и
стварање ситуације у којој свршени ученици неће бити препознати на тржишту рада.
Шифарници занимања нису мењани годинама и очекује се Национални оквир квалификација
који ће јасно одредити позицију сваког занимања у Србији. С друге стране, значајан број
огледних профила има у систему своје паралеле такозване класичне профиле са истим
називима. То значи да се на тржишту рада не прави дискриминација између ученика који су
завршили неки огледни профил и оних који су у редовном програму – појашњава Јасмина
Ђелић.
А у извештају који је усвојио Савет за средње стручно образовање се наводи да за профилом
надзорник парка не постоји више потреба, јер у истом подручју рада постоји неколико профила
који су веома слични и покривају веома сличне послове (шумар, шумарски техничар, техничар
за ловство и рибарство). С друге стране, формирањем нове службе комуналне полиције,
створили су се услови да ове послове могу радити комунални инспектори са одговарајућом
обуком. Утврђено је, такође, да увођењу огледа није претходила анализа потреба, што је
резултовало малим бројем ученика и великим варирањем у погледу бројности одељења у две
школе, а од 2009. године ученици се не уписују у овај профил. Када је реч о техничарима за
рестаурацију и конзервацију, утврђено је да постоје подударности са профилом конзерватор
културних добара, а да разлике могу бити решене понудом изборних предмета у оквиру истог
профила.
Стручњаци завода ће се у 2013. години бавити проценом још 21 огледа.
– То је континуирани рад, сваке године доспевају огледни профили који се налазе у најмање
петој години примене. Радећи на овим пословима утврдили смо да се неки профили
неоправдано називају огледним, због чега је формирана Радна група која је добила задатак да
утврди методологију на основу које ће јасно бити одређено шта се све може сматрати огледом –
каже на крају Јасмина Ђелић.
Сандра Гуцијан
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Bolovanja-sve-redja-i-kraca.sr.html

Боловања све ређа и краћа
Због новог правилника али и мање запослених – мање пацијената који траже боловање дуже
од 30 дана. – За прехладу до десет дана без одласка на посао
У првих пола године, због компликација на почетку трудноће на боловању је било 10.693 жена,
што је 28,30 одсто у укупном билансу свих разлога за боловања. На другом месту је боловање
због контроле трудноће са високим ризиком (4,77 одсто), а због болова у леђима на боловању
дужем од 30 дана, било је 1.518 осигураника (4,02 одсто).
Ово су, према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), три најчешћа
узрока боловања дужих од 30 дана, које онда плаћа РФЗО. Од када је почетком ове године
уведен Правилник о боловањима, односно о медицинско-доктринарним стандардима о
привременој спречености рада, просечно време боловања у Србији је скраћено са 44 на 38 дана.
У односу на прошлу годину, према подацима од јануара до јула, боловало је 6.961 мање
осигураника, а издвајања смањена за пола милијарде динара.
– Због економске кризе мање је запослених, па су се самим тим и боловања дужа од 30 дана
смањила. Такође, подсећам, да боловање до 30 дана плаћа послодавац. Правилник о
привременој спречености за рад је заправо изједначио дужину боловања како би важила иста
правила, без обзира на то да ли су осигураници из Београда или неког малог места – казала је
за „Политику” Сања Миросављевић, пи-ар РФЗО.
Статистику о краћим боловањима које плаћа послодавац нико не води, па се тај број не зна, али
лекари у домовима здравља готово листом тврде да су неупоредиво чешће у ситуацију да
озбиљно болесне пацијенте убеђују да одсуствују са посла, него што се сусрећу са неоправданим
боловањима. Одсуства са посла због болести, која трају до 30 дана у надлежности су изабраних
лекара, односно то је остављено њиховој стручности и савести. Међутим, ни они не смеју да
буду „лаке руке” при писању боловања, јер им се, између осталог, и број отворених боловања
рачуна у радни учинак који одређује плату.
Шеф службе опште медицине у београдском Дому здравља „Вождовац” др Татјана Трифуновић
каже за „Политику” да у правилник погледа тек повремено, јер сви лекари углавном знају
колико трају прехладе, упале плућа или бронхитис, као и неке озбиљније болести.
– За прехладу дајем од седам до десет дана боловања, али и то зависи од пацијента. На пример,
болести синуса су јако тешке за лечење: код некога болест потраје и по 20 дана и то дуже
лечите него упалу плућа, али све то је врло индивидуално. Правилник је ту неопходан тек код
дужих боловања – каже докторка Труфуновић и додаје да има пацијената, који неће да узму
боловање и кад им је потребно, јер је страх од незапослености и губитка посла велики.
На боловање не одлазе запослени код приватника, али ни мајке са малом децом, продавачице у
великим трговинским ланцима или банкарски службеници, јер им после повратка са
боловања, како признају лекарима, следи казна у виду премештаја у објекат или филијалу на
периферији.
Др Богољуб Перуничић, помоћник директора Института за медицину рада, чији су стручњаци
учествовали у изради поменутог правилника, каже за „Политику” да он садржи више оквирне
препоруке него строго обавезујућа правила.
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– Ипак је индивидуалан приступ сваком пацијенту најважнији, а ми смо дали препоруке које у
великој већини задовољавају потребе осигураника и истовремено штити здравље, али и рад,
јер болестан човек не може да ради квалитетно – наводи др Перуничић.
По његовим речима, у време сезоне инфекција и прехлада, боловање служи и да се подигне и
одржава имунитет.
– Боловање служи да би човек са мање напора и брже превазишао инфекцију која и са лекаром
и без лекара траје седам дана, да одмори и спречи појаву компликације, које је неминовна када
имунитет ослаби – каже др Перуничић.
Оливера Поповић

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/358856/U-Galenici-visak-1000-zaposlenih

У „Галеници“ вишак 1.000 запослених
С.К.
Влада ће данас донети одлуку о расписивању међународног тендера за „Галенику“, а требало би
да усвоји и социјални програм за вишак запослених. Од готово 2.900 запослених вишак је
између 800 и 1.000, којима ће бити предложено да добровољно напусте фабрику и заузврат
добију 300 евра по години стажа.
Уз то ће је планиран и посебан програм за запослене који су при крају свог радног стажа.
Синдикат процењује да би половина од 1.000 прекобројних, којима је остало пет или мање
година до пензије, могла да се пријави за социјални програм, што значи да је потребно да
држава у ову сврху издвоји барем 4,5 милиона евра.
Добро упућени извор “Блица” каже да ће радницима бити понуђена могућност да добровољно
напусте фабрику и пре него се уђе у поступак продаје „Галенике“, те да ће новац бити обезбеђен
из такозваног транзиционог фонда. Према закону о буџету за 2013, укупна средства тог фонда
су око 1,6 милијарди динара што је око 14 милиона евра.
Зоран Пантелић, председник Синдиката “Независност” у “Галеници”, потврђује за „Блиц“ да је
радницима понуђен социјални програм на састанку у уторак у Министарству финансија.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/358765/Ukupan-broj-zaposlenih-u-Srbiji-1724752

Укупан број запослених у Србији 1.724.752
Танјуг
Укупан број запослених у октобру процењује се на 1.724.752, што је за 457 људи мање у
поређењу с претходним месецом, наведено је у новом броју часописа "Коњуктурни трендови",
који издаје Привредна комора Србије.
Највећи пад запослености у октобру забележен је у сектору пословања с некретнинама, за
нешто мање од осам одсто, док је највећи раст запослености, од 1,4 одсто, остварен у сектору
уметност, забава и рекреација.
Незапослених у Србији је на крају октобра укупно било 752.678, што је за 0,2 одсто више у
односу на претходни месец и за два одсто више у поређењу са истим месецом претходне
године.
Стопа регистроване незапослености за октобар минимално је повећана у односу на претходни
месец и износи 28,35 одсто.
У поређењу с октобром 2011. године, број незапослених који на посао чекају дуже од годину
дана увећан је за око четири одсто, док је у поређењу са претходним месецом њихов број
порастао за скоро 1.500.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/358749/Konjukturni-barometar-Pad-zarada-i-rast-nezaposlenosti

Коњуктурни барометар: Пад зарада и раст
незапослености
Зоран Луковић
Према последњим економским показатељима часописа “Коњуктурни трендови” који издаје
Привредна комора Србије, закључно са почетком децембра, расте и даље број незапослених и
пада реална зарада у односу на претходну годину. Од осталих података, посебну пажњу
привлачи податак да је највећи спољно трговински минус остварен са Кином, одакле много
више увозимо него што извозимо.
Спољни дуг
Спољни дуг Србије на крају септембра износио је 24,83 милијарде евра и током тог месеца
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повећан је за 620 милиона евра. Спољни дуг јавног сектора (држава) износио је 10,94
милијарде евра, или 44,1 одсто, а спољни дуг приватног сектора (банке и компаније) 13,89
милијарди, односно 55,9 одсто.
Незапосленост
Незапослених лица последњег дана октобра 2012. укупно је било 752.678, што је за 0,2 одсто
више у односу на претходни месец и за два процента више у поређењу са истим месецом
претходне године. Према подацима Националне службе за запошљавање, стопа регистроване
незапослености је повећана у односу на претходни месец и износи 28,35 одсто. У поређењу с
октобром 2011. године, број незапослених који на посао чекају дуже од годину дана увећан је за
око 4 процента,
Зараде
Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у октобру 2012. године износила је 41.558
динара, што је у поређењу са претходним месецом, номиналано за 3,2 одсто . У поређењу са
истим месецом 2011. године, просечна нето зарада номинално је већа 8,9 процената, док је
њена реална куповна моћ смањена за 3,5 одсто.
Цене и инфлација
Цене потрошних производа и услуга повећане су у октобру 2012. године у просеку за 2,8 одсто у
односу на претходни месец. Ниво потрошачких цена у октобру 2012. године у просеку је виши
за 12,9 процената у односу на одговарајући месец 2011. године, док је у поређењу са децембром
2011. године у просеку виши за 12,7 одсто. Висок ниво месечне инфлације у октобру представља
последицу: раста цена прерађене хране, раста регулисаних цена на локалном нивоу и повећања
опште стопе ПДВ-а и акциза
Спољнотрговинска размена
Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар - октобар опала је за 4,5
одсто у односу на одговарајући период претходне године и износи 24.848,0 милиона
долараУСД. Посматрано појединачно по земљама, највећи суфицит у размени остварен је са
бившим југословенским републикама, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Македонијом,
а највећи дефицит забележен је у размени са Кином (због увоза телефона за мрежу станица и
лап топова) и Руском Федерацијом (због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса).
Стране инвестиције
Стране директне инвестиције, у периоду јануар-септембар 2012. године, забележиле су нето
одлив у износу од 21,2 млн. евра. Негативни фактори који су утицали на значајан одлив
капитала у финансијском рачуну у прва три квартала текуће године, одржаће се и током
четвртог тромесечја (рецесија у чланицама ЕУ, макроекономски показатељи за Србију).
Девизне резерве
Девизне резерве Народне банке Србије последњег дана октобра 2012. године износиле су
10.159,1 што је за око 320 милиона више у односу на претходни месец. Октобарски раст
11

девизних резерви НБС највећим делом је остварен новим задуживањем у иностранству.Укупне
девизне резерве земље повећане су током октобра за 618 милиона и износе 11.374 милиона
евра.
Приватизација
Агенција за приватизацију је објавила да је у току октобра 2012. године на тржишту капитала
власника променило седам компанија које су у ранијем поступку биле приватизоване, док
нових продаја методом тендера и аукција није било. За десет месеци текуће године укупно је
продато 12 предузећа и реализовани су приходи од продаје у висини 15,4 милиона евра.
Индустријска производња
Индустријска производња у октобру 2012. године већа је за 1,6 одсто у односу на исти месец
претходне године, док је у односу на просек 2011. године већа за 10,2 процента. Ипак, укупна
индустријска производња за десет месеци 2012. године, смањена је за 3,2 одсто у односу на
одговарајући период претходне године.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nepotrebne_radna_i_zdravstvena_knjizica.4.html?news_id=253108

Налед предлаже укидање бројних процедура које оптерећују привреду

Непотребне радна и здравствена књижица
Министарство рада: Није моменат за то * Орбовић: Не знам како би се то извело
АУТОР: Љ. БУКВИЋ
Београд - Радна и здравствена књижица немају никакву употребну вредност и зато их треба
укинути, препоручила је Национална алијанса за локални економски развој и УСАИД-а
властима у Србији, сугеришући начине на које све могу привреди да се донесу уштеде.
„Укидањем радне књижице привреда би годишње уштедела 3,6 милиона евра“, тврде у
НАЛЕД-у. Тај документ је, како истичу, непотребан јер се подаци које садржи већ налазе у
базама података институција, пре свега Фонда ПИО, а обавеза поседовања радне књижице
може да створи и проблеме запосленом у случају губитка или ако послодавац намерно
одуговлачи да је врати.
С тим се, међутим, не слажу у Министарству рада и социјалне политике, где сматрају да „није
прави моменат“ за такво нешто. „Свако поседује радну књижицу која је његова лична карта
када су у питању подаци о запослењу и пензијском и инвалидском осигурању. Сматрамо да
није моменат да се укида радна књижица, јер представља једну од јавних исправа на основу
које се остварују значајна права из радног односа и права за случај незапослености“, истичу за
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Данас у овом Министарству. Радна књижица, тврде у Министарству, потребна је код
остваривања права на увећање зараде, али и добијања јубиларних награда, утврђивања
отпремнина и времена проведеног код једног послодавца. Укидање радне књижице захтевало
би, истичу у Министарству, да запослени послодавцу пружи друге доказе о времену
проведеном у радном односу код претходних послодаваца. „То значи да би од сваког
претходног послодавца морао да прибавља потврде о времену проведеном у радном односу, а
запослени би били у проблему ако ту потврду не могу да прибаве од послодаваца који су, на
пример, престали са радом, отишли у стечај“, напомињу у Министарству рада.
Још један сувишан документ, сматрају у НАЛЕД-у, јесте здравствена књижица, која грађанима
служи само да „медицинска сестра пронађе њихов картон“, док обавеза поседовања
подразумева застарелу, сувишну, скупу и често компликовану процедуру овере. „С обзиром на
то да на републичком нивоу постоји електронска база података о уплатама доприноса, а да
осигураници поседују савремене личне карте, није јасно чему служе књижице“, истичу у
НАЛЕД-у.
И док би у Министарству здравља да сачекају сутрашње представљање Сиве књиге у којој ће се,
између осталих, наћи и ове препоруке, па тек онда да коментаришу, председник УО Фонда
ПИО Љубисав Орбовић каже за Данас да не зна како би укидање тих докумената могло да се
изведе. Он пита и да ли они који препоручују такво нешто имају конкретно решење, односно
предлог на који би се други начин то решило. „Сличних предлога нисмо имали, што не значи
да то није добро. Једна је ствар ако се предлаже само укидање, а сасвим друга ако постоји
предлог како то решити на другачији начин“, каже Орбовић. Укидање тих докумената, сматра
он, морало би да значи да су сви у нпр. здравственом систему умрежени компјутерски. „Не
знам колико је то изводљиво. Наравно, ако буде неки добар предлог како то решити о томе
може да се разговара,“ наглашава Орбовић.
Сива књига
Међу препорукама у Сивој књизи, која ће сутра бити представљена у Скупштини Србије, јесу и
смањивање пореза и доприноса на зараде за најмање 30 одсто, поједностављивање процедуре
повраћаја ПДВ-а при куповини првог стана, веће укључивање приватног сектора у систем
здравствене заштите, лакши упис непокретности у катастар, брже издавање грађевинских
дозвола, као и укидање појединих такси. Рачуница прављена за пето издање Сиве књиге
показује да стандардно трговинско предузеће са 10 запослених за испуњавање 16
најучесталијих административних обавеза годишње потроши 3.500 евра.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_placaju_para_nema.4.html?news_id=253110

НАША ПРИЧА - За разлику од тајкуна из пореских рајева, естрада и спортисти уредно
пријављују порезе, али ипак нису на листама најплаћенијих занимања

Сви плаћају, пара нема
АУТОР: АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ
Београд - У Србији баш сви плаћају порез. То је утисак који се стиче после анкете наших
водећих глумаца, музичара и спортских личности, оних који раде за високе плате, хонораре и
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премије, што у земљи што у иностранству, али чија се имена и занимања ретко могу наћи на
списку грађана који плаћају годишњи порез на доходак, у народу познат као порез за богате.
Због пресељења у Белгију, ради избегавања плаћања новоуведеног огромног пореза,
француског глумца Жерара Депардјеа тамошња јавност ставила је на стуб срама. Он јој је
заузврат вратио пасош. Или барем припретио тиме. У Србији недостатак економског
патриотизма успешнима се ретко узима за зло, нарочито ако су свој новац зарадили у
иностранству, без икакве помоћи државе. Зато још нико није озбиљно прозвао Новака
Ђоковића, Ану Ивановић или Јелену Јанковић што своје порезе плаћају у Монаку и осталим
белосветским пореским рајевима, а не у осиромашеној Србији.
Али они који овде живе, овде би требало да плаћају и порез, макар свој новац зарађивали и ван
граница наше земље. Такав је и закон, а ако се оствари намера министра финансија Млађана
Динкића о спровођењу унакрсне провере прихода и имовине, таква би ускоро можда могла да
постане и стварност. Према овом предлогу, држава ће проверавати оне грађане који имају
имовину (некретнине, аутомобиле и друго) вреднију од 300.000 евра, а чији су званични
приходи знатно мањи од оних које људи с таквом имовином обично имају.
Дакле, ко вози порше купљен од „тезги“ по швајцарским дискотекама, а Пореској управи је
пријавио плату од 30.000 динара, треба да се плаши.
Наше реномиране јавне личности, међутим, не плаше се. Кажу да све пријављују и да редовно
плаћају чак и годишњи порез на доходак. Он је за све који месечно зарађују више од износа
троструке просечне плате обавезан, само није за тајкуне, који свој новац зарађују од капитала
који не потпада под овај намет. Упркос таквим тврдњама, подаци Пореске управе показују да је
међу 100 највећих пореских обвезника у 2011. био тек један млађи од 31 године, што значи да
на списку нису многи од најплаћенијих спортиста и естрадних звезда који су испод те старосне
границе.
Кики Лесандрић, некадашњи фронтмен групе Пилоти, каже за Данас да редовно подноси
пријаве за годишњи порез на доходак грађана и да се унакрсне провере не плаши јер грађани и
треба да плаћају све порезе.
- У Француској је пореска стопа на примања богатих 75 одсто. Свиђа ми се и шведски модел са
високим порезима, које су они уложили у инфраструктуру, мада знајући нас, тешко да би тај
новац био искориштен на такав начин - каже Лесандрић.
Према његовим речима, ситуација у музичкој индустрији је таква да се данас све трансакције
обављају преко рачуна, „и тако је већ бар три, четири године“.
- Када год имамо концерт у иностранству, сви нам траже рачун преко кога ће нам уплатити
новац. Чак су и народњаци сада изложени озбиљним контролама у иностранству, тако да нема
преваре. Наравно, они који наступају по кафанама и клубовима увек ће наћи неку фору - каже
Лесандрић.
Да ли и у кругу фолк певача тако мисле, не зна се. Певачица Мира Шкорић, чувши о каквој се
теми ради, рекла је да изјаве не даје телефоном те да жури на састанак због чега ни
електронском поштом није стигла да одговори.
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Представник поп певачице Тијане Дапчевић каже да је она пријављена као „самостални
радник у области културе“ и да све порезе и доприносе редовно уплаћује. Према његовим
речима, таква је ситуација у последњих четири, пет година. Дапчевићева, како каже, није
обвезник годишњег пореза на доходак грађана, јер њена примања не премашују цензус, „мада
је два пута, 2007. и 2008. имала тај „екстрапрофит‟ и платила порез“. Уз то, ова музичарка
порез плаћа и у Македонији одакле је пореклом, као и у Србији. Преко рачуна „иде 95 одсто
свих послова, а и остало обављамо преко ауторских агенција“, које плаћају све потребне порезе.
Капитен Партизана Саша Илић каже да фудбалери не користе предности пореских рајева и да
све порезе плаћају у Србији.
- Пријављујем све своје приходе. Такође пријављујем и годишњи порез на доходак грађана. Не
плашим се никакве провере имовине - каже Илић.
Председник Фудбалског савеза Србије Томислав Караџић каже да „у сваком нормалном
друштву све обавезе морају да се плате“.
- Никад нисам избегао ниједну своју обавезу и увек сам плаћао све врсте пореза и то како моја
фирма, тако и ја као појединац. О тим стварима не треба ни дискутовати - инсистира Караџић.
Ни познати глумац Драган Николић, који је ове године предухитрио Деда мразеве у
традиционалној новогодишњој реклами за Гранд кафу, не плаши се унакрсне провере
имовине.
- Ја плаћам колико треба, али не знам тачно колико, јер све те послове обављам преко правне
службе која је за то задужена. Мислим и да нема смисла поредити глумце из Србије са
Депардјеом - каже Николић.
Његов колега Бранислав Лечић, иначе бивши министар културе, верује да је плаћање пореза
обавеза свих, тако да сваке године подноси пореске пријаве.
- Али само сам једном прешао цензус за плаћање годишњег пореза на доходак и то је било пре
четири, пет година, када сам снимао једну серију - каже Лечић.
Унакрсна провера
У Пореској управи за Данас објашњавају да ће поступак унакрсне контроле грађана који имају
имовину вреднију од 35 милиона динара у земљи и иностранству тећи утврђивањем основице
за плаћање пореза на непријављене приходе поређењем „разлике вредности имовине
обвезника на почетку и на крају посматраног периода са висином оствареног дохотка у истом
периоду“.
Другачије речено, Пореска управа ће одабрати одређени временски период и упоредити за
колико се током његовог трајања повећала имовина неког лица, а колике је приходе имао за
то време. Конкретно, ако на крају посматраног периода неко има имовину вредну 107,5
милиона динара, а на почетку тог периода је имао имовину вредну 55 милиона, то значи да му
је имовина порасла за 52,5 милиона. Ако је у истом периоду то лице имало пријављене
приходе од 29 милиона динара, то значи да није пријавило 23,5 милиона динара прихода
(разлика између 52,5 милиона и 29 милиона) и тај износ представља основицу за
опорезивање. Како је пореска стопа на непријављене приходе 20 одсто, такав обвезник би био
дужан да плати 4,7 милиона динара пореза.
У Пореској управи тврде да располажу довољним подацима о пореским обвезницима, као и
људским, техничким и другим ресурсима, како би се контроле методом унакрсне процене
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несметано одвијале, односно како би могли да открију оне грађане који имају, а не пријављују,
имовину која превазилази њихове приходе.
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/plan_nudi_covek_koji_je_upropastio_firmu.41.html?news_id=253120

Синдикати таванкутског Медопродукта о реорганизацији

План нуди човек који је упропастио фирму
АУТОР: В. ЛАЛОШ
Суботица - Оба синдиката у таванкутском Медопродукту, УГС Независност и Самостални
синдикат, обратили су се јавности, Привредном суду Суботице, стечајном управнику Стани
Салатић, Пореској управи, ОТП и Комерцијалној банци, Безбедносно-информативној агенцији,
Основном јавном тужилаштву Суботице и одсеку за привредни криминал Суботице при МУП-у,
упозоравајући да план реорганизације Медопродукт у стечају који је понудио власник Живојин
Ђорђевић може довести до потпуне пропасти овог некада успешног предузећа.
„Синдикати УГС Независност и Самостални синдикат Медопродукта против су Плана
реорганизације, јер је то предлог који даје исти човек који је, по нашем мишљењу, упропастио
предузеће и својим лошим пословањем га одвео у стечај. Најављеним планом је предвиђен
повратак само 39 радника, што по нашем мишљењу значи да од неке озбиљне производње и
упошљавања бивших радника, којима је остао дужан шест месечних зарада, неће бити ништа“,
наводе синдикати у свом обраћању.
Иначе, и предузећа АД Љутово и WОW Wинерy ДОО, која су такође су била у власништву
Живојина Ђорђевића, налазе се у стечају. План реорганизације који је већ усвојен у Винарији
лоше је спроведен, а дуг према повериоцима и увећан, док је АД Љутово на веома сумњив
начин стигао до стечаја, два дана након што је Агенција раскинула приватизацију.
„Просто је невероватно да се прихвати овакав план реорганизације, који иде на штету државе,
радника и поверилаца. Јавност је упозната са свим овим дешавањима, али према нашим
сазнањима, од надлежних државних органа (оних задужених за привредни криминал и
Тужилаштво) није било конкретнијих акција. Већ дужи низ година Живојин Ђорђевић не важи
за угледног послодавца, јер су радници у свим наведеним предузећима остали без посла и
егзистенције. Из свега наведеног, став оба синдиката је да се План реорганизације ДОО
Медопродукт у стечају не усвоји и да државни органи преиспитају пословање поменутих
привредних субјеката“, наводе синдикати Медопродукта.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_ulja_krusevac_se_sprema_za_novu_privatizaciju.4.html?news_id=253
106

Фабрика уља Крушевац се спрема за нову
приватизацију
АУТОР: БЕТА
Крушевац - Фабрика уља у Крушевцу у реструктурирању могла би поново бити приватизована
почетком следеће године, оценио је генерални директор те уљаре Небојша Раденковић. Он је
рекао да се у јануару очекује завршетак програма реструктурирања, када ће бити урађена и
нова процена вредности предузећа.
Како је истакао Раденковић, четири стране компаније су Агенцији за приватизацију доставиле
писмо о заинтересованости. Навео је да је реч о предузећима са којима Фабрика уља тренутно
сарађује, односно аустријском ГЈ Интертрејдинг ГМБХ, бугарском фирмом Лаш офис (ЛУЦХ
ОФФИЦЕ), као и једна мађарска и једна италијанска фирма. Раденковић, који је привремени
заступник капитала у крушевачкој уљари, истакао је да је та фабрика је завршила ремонт свих
погона и потписала више уговора са купцима.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protest_zaposlenih_u_razvojnoj_banci_vojvodine.4.html?news_id=253104

Протест запослених у Развојној банци
Војводине
АУТОР: БЕТА
Нови Сад - Синдикат Развојне банке Војводине најавио је за данас протестни скуп и поворку са
захтевом да се реши будући статус запослених те банке.
Скуп под називом „Да се чује и наш глас!“ почеће симболично у пет до 12, а организују га
Синдикална организација РВБ, уз подршку Самосталног синдиката запослених у банкама,
осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије. Протестни скуп ће
започети окупљањем испред седишта банке, а колона ће потом кренути према згради Владе
Војводине. Подсетимо, Влада Србије и Влада Војводине постигле су договор о гашењу РВБ и
преношењу депозита те банке у неку велику банку.
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/traze-ponistenje-skupstine-poverilaca-%E2%80%9Eneobusa%E2%80%9D

Траже поништење Скупштине поверилаца
„Необуса”
Градски одбор синдиката металаца тражи да се поништи Скупштина поверилаца
АД "Необус" у стечају, изјавио је председник овог синдиката Новак Васић. Према
његовим речима, на Скупштини је у Одбор поверилаца
изабрано пет чланова међу којима нема представника радника, већ запослене представља
један од директора у фирми, кога Самостални синдикат не сматра за правог заступника
радника. Васић напомиње да синдикат има 113 радничких потписа за свог представника у
Скупштини поверилаца.
- У позиву за Скупштину поверилаца није написано ко је сазива, а била је у Београду на адреси
предузећа ФФБ - комерц, чији је власник некадашњи председник Управног одбора и в. д.
директор
„Необуса”
у
стечају
Зоран
Кијац
каже
Васић.
Привредни суд у Новом Саду је отворио стечај у Фабрици аутобуса 22. новембра. На првом
поверилачком рочишту, по Васићевим речима, могло се чути да „Необус” дугује предузећу ФФБ
- комерц више од 320 милиона динара.
- Тражимо од Привредног суда и других надлежних да испитају пословне везе између ФФБ и
„Необуса” у стечају. Посебно нас занима период за време мандата некадашње градоначелнице
Маје Гојковић. Хоћемо да знамо да ли је Град новац давао „ФФБ- комерц„ или „Необусу” када је
од ове друге фирме наручио аутобусе за Градско саобраћајно предузеће - истакао је председник
Градског одбора синдиката металаца Новак Васић.
Васић каже да у Одбору поверилаца треба да буду представници који се залажу да „Необус” из
стечаја изађе са планом реорганизације производње. Зоран Кијац јуче је казао да не жели да
разговара преко телефона и прекинуо је везу.
З. Делић
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