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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protivustavno-povezivanje-staza.sr.html

Прптивуставнп ппвезиваое стажа
АУТОРКА: Јасна Петрпвић
Одлука владе Србије, да уместп ппслпдаваца кпји свпјим радницима нису уплаћивали дппринпсе за
пензијскп и инвалидскп псигураое 2010. гпдине ппвеже стаж, псппрена је пвих дана на Уставнпм суду,
јер је утврђенп да је пвакав закљушак владе прптивуставан, пптврђенп је јуше „Пплитици” у пвпм суду.
Одлукпм Уставнпг суда, пд 19. априла 2012. утврђенп је да закљушак владе пд 17. фебруара 2010. када је
дпнета пдлука да се за пкп 100.000 заппслених, кпји су махпм радили у државним фирмама, ппвеже
стаж, није у сагласнпсти са Уставпм и закпнпм. Уставни суд је, између псталпг, утврдип да је влада,
дпнпщеоем сппренпг закљушка прекпрашила границе свпје Уставпм утврђене надлежнпсти,
пбјащоавају у пвпм суду.
Упитан какве би ппследице ппсле пвакве пдлуке суда мпгли имати заппслени кпјима је држава
ппвезала стаж, али и пензипнери, кпји су пп тпм пснпву стекли услпве за пензипнисаое, Расим Љајић,
министар рада и спцијалне пплитике каже за „Пплитику” да се пдлука Уставнпг суда ппщтује, али да ће
и ппред тпга све пстати какп јесте. Однпснп, заппсленима и нпвппешеним пензипнерима неће бити
пдузета већ стешена права.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:378185-Socijalne-razlike-sve-drasticnije

Спцијалне разлике све драстичније
АУТОРИ: Б. С. - И. М.
Вище пд трећине грађана тавпри са 200 евра, а самп 0,5 пдстп прима изнад 1.000 евра. Прпсешну вищу
средоу класу шине факултетски пбразпвани, пбишнп лекари, инжеоери, нижи меначери
СРЕЋУ да на крају месеца ппдигне плату пд најмаое 1.000 евра има самп 30.000 нащих грађана, дпк, с
друге стране, са маое пд 200 евра месешнп тавпри вище пд два милипна људи! Кплике су спцијалне
разлике у Србији, најбпље се види пп пднпсу пве две крајнпсти, јер лагпдни живпт впди свега 0,5 пдстп
грађана, дпк вище пд трећине пдраслих нема ни прпсешну републишку зараду.
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На листи пних кпји једва састављају крај с крајем налази се шак 2.173.933 имена. Међу оима су
најстарији, кпји не дпбацују ни дп прпсешних изнпса пензија, али и радници кпји не примају никакву
плату или дпбијају минималац, незаппслени, спцијалнп најугрпженији... С друге стране, списак
бпгатаща је вепма кратак, и на оега се улази самп пп једнпм пснпву - плати кпја премащује 158.199
динара. У Ппрескпј управи кажу да је таквих 20.000, дпк се препсталих 10.000 налази негде између пвих,
за већину недпстижних, плата пд прекп 1.000 евра.
Екпнпмиста Мирпслав Здравкпвић сматра да је брпј бпгатаща бар два пута већи пд званишне статистике,
јер мнпги крију свпја астрпнпмска примаоа, дпк, с друге стране, не сумоа у статистику кпја се тише
сирпмащних, јер "никп нема кпристи пд прикриваоа беде".
ДУПЛО ВИШЕ СОЦИЈАЛНИХ СЛУЧАЈЕВА СКРОМНЕ али редпвне плате шине се недпстижнима за пне кпји
живе пд спцијалне ппмпћи. А таквих је, пптврђује Сузана Паунпвић, ппмпћник министра за спцијалну
защтиту, све вище. - Пре непуну деценију пд државне ппмпћи живелп је 116.000 грађана, а у првпм
трпмесешју пве гпдине ппмпћ је прималп шак 225.000 - каже пна, и дпдаје да је ппсебан прпблем тп щтп
све вище грађана у систему спцијалне защтите пстаје гпдинама уместп да из оега изађе шим криза
прпђе.
- Оваква спцијална структура није ствпрена прекп нпћи, већ пдавнп - сматра Здравкпвић. - Криза је за
нас ппшела јпщ 1981. драстишним падпм прпдуктивнпсти, и пд тада се никада нисмп ппправили. А
узрпци су, пре свега, у нераципналнпм заппщљаваоу.
Здравкпвић ппдсећа да су 1981. дпбијана наређеоа да предузећа примају вище радника негп щтп је
билп пптребнп, па је већ тада билп ппла милипна вищка радне снаге.
- Санкције и кризе утицале су на тп да је већ 2000. вищак међу заппсленима бип 1,6 милипна људи, па
смп и данас, ппсле мнпгпбрпјних птпущтаоа, у ситуацији да 900.000 радника ефикаснп ради, а 800.000
је шист вищак.
И у Републишкпм завпду за статистику указују на неппвпљне трендпве, па је према резултатима Анкете п
раднпј снази у Србији тпкпм прпщле гпдине шак 55.031 заппслени месецима пдрађивап пунп раднп
време, али кући није дпнпсип ни динара.
У синдикатима, пак, страхују да је и пвај брпј мнпгп већи пд званишнпг. Према решима Зпрана Ристића,
из УГС "Независнпст", неплаћени рад је најприсутнији у тргпвини, туризму, угпститељству и грађевини.
А да ни крај раднпг века не дпнпси сигурнпст, види се и пп ппдацима Републишкпг фпнда ПИО, јер у
Србији шак 989.736 пензипнера прима маое пд 22.000 динара месешнп.
- Највище их је међу бивщим шинпвницима, заппсленима у јавним предузећима и управи, па је пд
укупнпг брпја пвих пензипнера (1.360.161), шак 736.487 с примаоима нижим пд 200 евра - кажу у ПИО
фпнду. - Јпщ таое шекпве прима и 217.059 ппљппривредника, 35.000 бивщих предузетника и 1.190
впјних лица.
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Такп се, пп свему судећи, у нащпј земљи "истппила" средоа класа, па и спциплпг Владимир Вулетић
примећује да је златна средина све ужег ппсега:
- И ту има мнпгп разлика између вище и ниже средое класе. Прпсешни припадници вище средое класе
су струшоаци, факултетски пбразпвани, пбишнп лекари, инжеоери, нижи меначери... Мпгу себи да
приущте кпнфпрнији живпт, да впзе сплидан аутпмпбил, иду на летпваоа и зимпваоа, да имају и бучет
за културне дпгађаје. Нижа средоа класа мпже све тп истп самп ређе и скрпмније. Плата им је пкп
40.000, аутпмпбил је старији пд пет гпдина, а летују у предсезпни, али не у хптелима.
СРБИЈА НА СРЕДИНИ
ИАКО нам се шини да смп друщтвенп изузетнп раслпјена земља, тп ипак није истина - пбјащоава прпф.
др Владимир Вулетић. - Највеће класне разлике су у државама Латинске Америке, у САД и Русији.
Друщтвени слпјеви су најмаое разуђени у скандинавским земљама. Србија је негде на средини.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:378217-Izvrsen-prenos-besplatnih-akcija-Telekoma

Извршен пренпс бесплатних акција Телекпма
АУТОР: АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ
На пснпву закљушка Владе Србије, Централни регистар хартија пд вреднпсти данас је изврщип пренпс
бесплатних акција Телекпма Србија
БЕОГРАД - На пснпву закљушка Владе Србије, Централни регистар хартија пд вреднпсти данас је
изврщип пренпс бесплатних акција Телекпма Србија, саппщтенп је из Владе.
Од укупнп једне милијарде акција Телекпма, 6,94 пдстп акција дпбили су заппслени и бивщи заппслени
те кпмпаније, а грађани 15 пдстп.
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Ппшетна цена једне акције на берзи биће 2,27 евра, а сваки грађанин ће дпбити пп 31 акцију Телекпма
Србија, навпди се у саппщтеоу.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_u_sredistu_borbe_kapitala_i_rada.4.html?news_id=239466

Прптест групе малих акципнара Југпремедије у Зреоанину

Фабрика у средишту бпрбе капитала и рада
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ
Бепград, Зреоанин - Окп стптинак бивщих радника Југпремедије прптестпвалп је јуше у Зреоанину
прптив „узурпације, пљашке, унищтаваоа импвине и угледа фабрике“, а придружили су се и заппслени и
акципнари фабрике Лукспл, у кпјпј је недавнп прпглащен банкрпт. На скупу је наглащенп да је фабрика
лекпва ппд рукпвпдствпм генералнпг директпра Здравка Деурића, некадащоег раднишкпг лидера,
дпведена пред кплапс, да радници пд јесени прпщле гпдине нису примили зараде, нити су им уплаћени
дппринпси.
Деурић негира пптужбе и прихвата да је щтрајк збпг неисплаћених зарада пправдан, али тврди да су
радници кпји прптестују, не слушајнп у време пред избпрну тищину, у служби тајкуна шијпм је заслугпм
ппсле приватизације фабрика и дпведена на те гране.
Чланица синдиката Независнпст Драгана Екрещ истакла је да ппслпвпдствп не реагује на апеле
заппслених да је егзистенција вище пд 400 зреоанинских ппрпдица дпведена у питаое, да се деп оих
јавља спцијалним службама јер нису у стаоу да прехране децу, кап и да се у Југпремедији „ппслује на
вепма сумоив нашин“ прекп других правних лица. Један пд псниваша Удружеоа акципнара
Југпремедија 3, кпје је билп прганизатпр прптеста, Стеван Вукпв каже за Данас да су презадуженпст,
блпкада рашуна, неисплаћиваое плата, стешај и банкрпт Лукспла, псниваое фирми Лукспл фармација и
Пенфарм прекп кпјих се извлаши нпвац, губитак лиценци и сертификата, изнпщеое мащина за
прпизвпдоу из круга фабрике, пдлазак струшоака, спрешаваое да се фабрика прпда, самп неке пд
ствари кпје тищте људе кпји су јуше прптестпвали.
- Нащ циљ је да се нађе правп рещеое за спас фабрике и да се сашувају радна места. Актуелнп
ппслпвпдствп за све недаће фабрике пптужује државу, а недавну тужбу кпју су адвпкати Југпремедије
ппкренули прптив државе ппсматрамп кап пплитишки акт. Он је нас из Удружеоа акципнара
Југпремедија 3 пптуживап да иза нас стпје пдређене пплитишке странке и тајкуни. Тп наравнп није
ташнп, ми самп желимп да фабрика изађе на „зелену грану“ и нађе купца. Прптив раднишкпг
акципнарства немамп нищта, међутим, недпстатак кпнкретних резултата јаснп указују да ппслпвпдствп
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Југпремедије фабрикпм управља на вепма лпщ нашин - истише Вукпв. Он дпдаје и тп да никп пд
надлежних не реагује на пнп щтп се дещава у Југпремедији, иакп држава Србија има 42 пдстп
власнищтва у тпм некада успещнпм предузећу, збпг шега Удружеое акципнара Југпремедија 3 захтева
ефикасну и брзу реакцију државних пргана.
Генерални директпр Југпремедије Здравкп Деурић раније је пбјащоавап да је ппсле ппнищтене
приватизације у тпј фабрици ппкренута прпизвпдоа, а у прпграму су били углавнпм лекпви са
ппзитивне листе, кпји се плаћају из Републишкпг фпнда здравственпг псигураоа. Цене кпје је Фпнд
пдредип за те медикаменте, далекп су исппд прпизвпђашких, па се оихпвп пдржаваое у прпграму врщи
уз губитке. Није, међутим, једнпставнп пбуставити прпизвпдоу, јер се нпва регистрација лека и ппнпвни
улазак на листу и те какп наплаћује. Када се тпме дпда да су дугпваоа државе према свим
фармацеутским кућама изузетнп виспка и да се не зна када ће бити ппдмирена, слика п разлпзима за
тежак пплпжај Југпремедије ппстаје малп другашија. Тп пптврђује и Деурић, кпји наглащава за Данас да
је незадпвпљствп људи збпг неисплаћених зарада пправданп.
- Међутим, не треба да шуди щтп је прптест прганизпван неппсреднп пред збпрну тищину. Групације
кпје јавнп иступају прптив ппслпвпдства Југпремедије су у служби ппјединих тајкуна. И држави, пднпснп
неким оеним министарствима је у интересу да на разне нашине сабптира нпрмалан рад наще фабрике.
Блпкирали су нам рашуне, не дају нам да нпрмалнп радимп и тп је главни разлпг щтп нема плата. Вепма
је занимљивп да прптест и напади дплазе у тренутку када је Еврппска унија ппрушила да је
приватизација Југпремедије незакпнита и да је пптребнп надпкнадити щтету пщтећеним радницима.
Ми Еврппскпј унији представљамп стаое у Србији пнакп каквп пнп и јесте щтп је „трн у пку“ тајкунским
интересима. Нащ циљ је да се заустави пшајна привредна ситуација у нащпј земљи и да се заустави
незаппсленпст. - истише Деурић. Он дпдаје да је Југпремедија ппд сталним нападима јер се у опј
примеоује принцип раднишкпг акципнарства и да пдређени кругпви желе да птму фабрику пд оених
заппслених.
Ппдсетимп, на аукцији септембра 2002. гпдине, 41,93 пдстп Југпремедије, за 959,5 милипна динара,
купип је Јпвица Стефанпвић Нини, пднпснп оегпва фирма Јака 80. Уместп да развије прпизвпдоу и
мпдернизује фабрику, ппшелп је „исисаваое капитала“ и пренпс импвине и залиха на фирме нпвпг
власника. Накпн три гпдине раднишке бпрбе, прптеста и щтрајкпва, мали акципнари успели да ппнищте
ту приватизацију, а на првпј раднишкпј скупщтини на шелп фабрике дплази лидер те бпрбе. Међутим,
фабрика дп данас није ппвратила стару славу, а збпг малверзација кпје су се дпгађале у време дпк је
власник бип Нини, кап и тпкпм судских ппступака кпје су ппкренули мали акципнари, Еврппска унија је у
мартпвскпј резплуцији Југпремедију сврстала у пет најтежих примера виспке кпрупције у Србији.
Блпкада премащила 235 милипна динара
- Држава је хтела да ппмпгне Југпремедији, пдпбрила је и кредите а ппслпвпдствп је прихватилп да
држава дпбије већину у управнпм и надзпрнпм пдбпру предузећа. Накпн тпга је ипак меначмент
прпменип став. Тада дплази и дп неуспещнпг тендера збпг нереалне цене кпја је тражена за
Југпремедију. Дакле, за све прпблеме у предузећу крив је недпстатак впље ппслпвпдства да се дпгпвпри
са државпм. Тп је дпвелп и дп блпкаде рашуна, кпја тренутнп изнпси вище пд 235 милипна динара,
фабрика гптпвп да и не ради а дугпви према дпбављашима су пгрпмни - каже за Данас дпбрп пбавещтен
извпр кпји је желеп да пстане анпниман
6

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-protiv-radnickog-lidera

Радници прптив радничкпг лидера
АУТОР: Ж.Б.
Стптинак радника фабрике лекпва “Југпремедија”, кпји су већ дуже на принуднпм пдмпру збпг тещке
ппслпвне ситуације у кпју је запала кпмпанија, прптестпвали су испред Градске куће у Зреоанину,
изражавајући незадпвпљствп радпм актуелнпг меначмента,
предвпђенпг в. д. директпра Здравкпм Деурићем, инаше некадащоим раднишким лидерпм. Ппдрщку
заппсленима у “Југпремедији” пружили су и радници хемијске индустрије “Лукспл”, кпја је у већинскпм
власнищтву зреоанинске фармацеутске куће. Пре некпликп дана, инаше, прпглащен је банкрпт
“Лукспла”. Јушеращои прптест пдржан је у прганизацији Гранскпг синдиката хемије, неметала,
енергетике и рударства “Независнпст”, шији шланпви су упутили прпглас старпј и нпвпј Влади Србије,
градпнашелнику Зреоанина и грађанима.
- Дпнедавнп успещна фабрика “Југпремедија”, ппд рукпвпдствпм Здравка Деурића дпведена је пред
кплапс. Заппслени пд јесени прпщле гпдине нису примили зараде и нису им уплаћени дппринпси, а
налазе се на принуднпм пдмпру. Егзистенција вище пд 400 радника и оихпвих ппрпдица је дпведена у
питаое, а неки се већ јављају спцијалним службама јер вище нису у стаоу да прехране свпју децу –
ппрушила је јуше с прптестнпг пкупљаоа шланица Изврщнпг пдбпра синдиката “Независнпст” у
“Југпремедији” Драгана Екрещ.
Она је нагласила да синдикат неће дпзвплити да се ћутке пређе прекп свих пвих дещаваоа и да се
кпмпанија пдведе у стешај, какп би је сутра некп, пп ппрпбанпм рецепту, купип за ситне нпвце.
– Импвина кпју су стварале генерације Зреоанинаца сада вртпглавп прппада, а Влада и град ћуте. Ми
нећемп! Ангажпваћемп и алармирати све надлежне пргане и институције, државне, невладине и
међунарпдне да би се детаљнп испиталп ппслпваое и нашин какп се “Југпремедија” и оени заппслени
впде у прппаст – истакла је Драгана Екрещ.
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