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Женама пооштрени услови за пензију
Б. СТЈЕЉА
Од нове године важе и нови, пооштрени, услови за одлазак у старосну и
породичну пензију. Мушкарцима се од јануара подиже старосни услов, а женама
оба и то по четири месеца
Од нове године важе и нови услови за одлазак у старосну и породичну пензију
СА првим јануарским даном стижу и промене услова за одлазак у пензију. Сви који планирају
да се повуку, од идуће године на радном месту мораће да остану дуже него што је било
предвиђено у 2012.
Ово је правило, објашњавају у Пензијском фонду, записано у Закону о ПИО и подразумева да
се услови за стицање старосне пензије подижу постепено све до 2023. Тада ће се ставити тачка
на све промене, а жене ће у пензију одлазити са најмање 58 година живота и са 38 година
стажа, а мушкарци са исто година, али са најмање 40 година рада иза себе.
- У овој години мушкарци са 40 година стажа су могли да се пензионишу најраније са 53 године
и осам месеци живота, а у идућој ће се ова старосна граница подићи за четири месеца објашњава Бранислав Рашић, помоћник директора Сектора за остваривање права из
пензијског и инвалидског осигурања. - И женама се од 1. јануара подижу оба услова за по 4
месеца, па ће оне захтев за пензију најраније моћи да предају са 53 године и 4 месеца живота и
са 34 године и 4 месеца стажа.
НИШТА БЕЗ 15 ГОДИНА СТАЖАСви који одраде пун стаж од 45 година, не морају да брину о
годишту. Са овако испуњеном радном књижицом, захтев за пензију се може поднети без
обзира које су године рођени и колико имају у том тренутку. Мушкарци у пензију могу да иду
чим напуне 65 година, а жене 60. Једини услов је да имају бар 15 година радног стажа иза себе.
Од почетка ове године, па до сада, филијале фонда примиле су 129.373 захтева за старосну
пензију. У истом року, стигло је и 47.889 захтева за инвалидску и још 36.128 за породичну
пензију.
У Фонду кажу да услови за одлазак у старосну пензију нису једине измене. Од 2013. пензију
неће моћи да затраже ни удовице пре свог 51. рођендана (у овој су могле са 50 и по година), али
ни удовци пре 56. године, иако су у 2012. захтев могли да подносе шест месеци раније. И ова ће
се граница подизати постепено све до 2017. када ће услови остати ”закуцани”, па ће жене
породичну пензију тражити након 53. рођендана, а мушкарци након 58.
Закон предвиђа промене и код радника са бенефицираним стажом, али и за ”униформе”.
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- Они којима се стаж рачуна са увећаним трајањем моћи ће да поднесу захтев кад напуне 54
године. И ова ће се граница постепено подизати све до 2016. кад ће достићи 55 година - подсећа
Рашић и додаје да су од ових промена изузети они којима се 12 месеци рачуна као 18 јер ће они
и даље моћи да се пензионишу са 50 година - каже Рашић. - А од 2013, запослени у МУП, МСП,
БИА, Управи за извршење кривичних санкција, професионалној војсци, пензионисаће се са 53
године и шест месеци и 21 годином стажа, под условом да су на пословима који носе
бенефицирани стаж провели најмање 11 година. У овој години могли су да оду у пензију и ако
су млађи два месеца и са 4 месеца краћим стажом. Остали полицијски службеници, који су се у
овој години пензионисали са 55 година и 8 месеци, у идућој ће то моћи са 56 година, ако имају
25 година радног стажа.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:407928-Od-donosenja-pravilnika-bolovanja-sve-kraca

Од доношења правилника боловања све краћа
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Од када је прописано колико се која болест лечи, просечно време боловања у
Србији је скраћено са 44 на 38 дана. За пола године боловао 6.961 мање, издвајања
смањена за пола милијарде
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За првих шест месеци примене новог правилника о боловањима, којим је за сваку дијагнозу
препоручен максималан број дана одсуствовања са посла, просечно време боловања у Србији је
скраћено са 44 на 38 дана. Боловао је 6.961 запослени мање него у првих шест месеци прошле
године, а број изгубљених радних дана је смањен за 524.298. Тако су и издвајања из
здравствене касе за накнаде током боловања у првој половини ове године смањена чак за пола
милијарде динара!
То су, међутим, само подаци за боловања дужа од 30 дана, која иду на терет РФЗО. Статистику о
краћим одсуствовањима са посла због болести, која плаћа послодавац, нико не води, па се и не
зна да ли се неки пацијенти ”излежавају” дуже него што је прихватљиво.
У Републичком фонду здравственог осигурања кажу да су од 6. јануара све првостепене
комисије дужне да боловања дужа од 30 дана разрезују према правилнику, који је тада ступио
на снагу. Тако сви пацијенти са инфарктом миокарда, у принципу, добијају до 90, са плућном
емболијом до 60, после операције слепог црева или киле максимално 45 дана, а после фрактуре
главе до 90 дана поштеде.
Иако је истим правилником препоручена и максимална поштеда због болести које захтевају
одсуства са посла краћа од 30 дана, изабрани лекари у домовима здравља не гледају у табелу
кад пишу дознаке.
ТРУДНИЦЕ НАЈВИШЕ БОЛУЈУЧак 28,3 одсто од 40.705 запослених који су у првој половини
године користили боловање одсуствовало је са посла због трудноће. Други по учесталости
разлог за боловање била је контрола трудноће са високим ризиком, а трећи болови у леђима.
Запослени су за шест месеци боловали укупно 1.551.094 дана, што је касу здравственог
осигурања коштало 2.726.037.063 динара. Највише су боловали запослени из Београда, њих
15.102, затим Новог Сада и околине - 3.671, Ниша - 2.228 и Крагујевца - 1.424. С друге стране, у
неразвијеним општинама, где је и запосленост мања, мање се и болује. Тако је у Новом Пазару
боловање користило 244 запослених, у Прокупљу 322, Пироту 354...
- Сваки изабрани лекар по својој процени, зависно од дијагнозе, отвара боловања до 30 дана, и
ми нисмо обавезни да се придржавамо правилника о боловањима, који важи за комисије које
одобравају одсуствовања са посла због болести дужа од 30 дана - каже, за ”Новости”, др
Милица Николић Урошевић из Дома здравља Врачар.
У РФЗО, међутим, другачије тумаче правилник. Како је њиме прецизирано, рецимо, да се грип
лежи 14 дана, вирусно запаљење плућа 21, а бактеријско до 30 дана, то би изабраним лекарима
требало да буде оријентир и при отварању боловања краћих од 30 дана. Али, како РФЗО не
контролише боловања која иду на терет послодаваца, то остаје на стручности и савести
изабраних лекара.
У домовима здравља, ипак, тврде да запослени све ређе иду на боловање ако то заиста није
неопходно.
- Тренутно је најтеже да убедимо пацијенте са респираторним инфекцијама да бар три дана
буду на боловању, јер тиме смањују могућност да се обољење искомпликује, због чега се касније
може дести да морају и две-три недеље на боловање. С друге стране, тако се спречава масовно
ширење респираторних инфекција - каже др Николић Урошевић.
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Стиже јефтинија роба из Европе
Е. Е. Р
Влада Србије усваја уредбу којом ће се омогућити јефтинија куповина разне робе
из земаља Европске уније. Аутомобили, бела техника, шампони без намета. Стопе
на промет хране нешто ниже
Већ наредне године ћемо, са три одсто мање намета, увозити јабуке, пасуљ, јогурт, сир,
маслац...
ВЛАДА Србије наредних дана усвојиће уредбу која ће, од Нове године, значити јефтинији увоз
разне робе из земаља Европске уније - потврђено је у уторак „Новостима“. - Снижавање царина
врши се према динамици коју је, кроз примену Прелазног трговинског споразума, Србија
уговорила са Бриселом.
Тако ће се од Нове године из Уније увозити аутомобили, од 1.500 до 3.000 кубика, без царине.
За куповину телевизора из ЕУ наплаћиваће се три, уместо досадашњих шест одсто царина. На
фрижидере, радио-апарате за аутомобиле, шпорете и многу другу белу технику неће се ни
плаћати царина. Исто важи и за шампоне, пасте за зубе... док ће се на козметичке производе
(препарате за бријање, купање, таолетне воде и парфеме) плаћати царина од три одсто. Увозне
чоколаде остаће без намета од десет одсто, исто важи и за минералне воде, сладолед,
тестенине....
Иако стручњаци кажу да је примена Прелазног трговинског споразума данас, у времену кризе,
за привреду Србије погубна и да ће смањење или укидање царинских заштита урушити нашу
економију, у надлежном Министарству за унутрашњу и спољну трговину тврде супротно.
- Процес снижавања царина је, према Споразуму, био постепен. Значи, нема говора о томе да
ће доћи до наглих шокова, јер су царине фазно смањиване из годину у годину - каже за
„Новости“ Бојана Тодоровић, помоћник министра за спољну трговину. - Поред тога, постоје
производи који ће имати царинску заштиту и након истека транзиционог периода. Царинска
заштита до уласка Србије у ЕУ постојаће за све врсте меса, кланичне производе, јогурт, кисело
млеко, маслац, разне сиреве, мед, кромпир, салату, краставце, кукуруз шећерац, поврће,
пшеницу, брашно, кобасице, воће, воћни сокови, дуван, шећер, уље од сунцокрета...
ШЕЋЕРНА РЕПАХрватска је, каже Бојана Тодоровић, покренула процедуру за решавање
спорних ситуација у ЦЕФТА, а због одлуке Србије да ову државу не изузме од донете забране за
извоз шећерне репе. - На билатералним консултацијама између Србије и Хрватске није се
дошло до решења - закључује Тодоровићева.
Истине ради, већ наредне године ћемо, са три одсто мање намета, увозити јабуке, пасуљ, јогурт,
сир, маслац, јунетину, док ће царина на кромпир бити мања за пет одсто. То, нажалост, не
значи и ниже цене за коначне купце, јер трговци већ сада најављују да ће се наставити тренд
повећања цена тих роба. Кажу, суша је утицала на смањен род, а што је већ довело до тога да,
рецимо, кромпир плаћамо за 50 одсто, пасуљ за 66 одсто, живину и јаја за 26 одсто, а воће за
55,7 одсто више него прошле јесени.
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Помоћник министра спољне трговине Бојана Тодоровић негира тврдње стручњака да нисмо
конкурентни у односу на аграр ЕУ.
- У размени пољопривредних производа између Србије и ЕУ из године у годину остварујемо
суфицит - напомиње Тодоровићева. - Овај суфицит је у 2011. години био 520 милиона евра.
У Министарству спољне трговине, ипак, подсећају и да Прелазни трговински споразум
предвиђа одређене ситуације које би могле да утичу на угрожавање домаће производње од
прекомерног увоза из ЕУ.
- Постоји заштитна клаузула која предвиђа привремено подизања царина уколико дође до
наглог и прекомерног увоза било ког производа који би могао да угрози домаћу производњу.
На нама је само да подацима докажемо да таква ситуација постоји - закључује Тодоровићева.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:407945-Konsultanti-zaradili-cetiri-milijarde

Консултанти зарадили четири милијарде
С. Б. - Д. И. К
Током десет година приватизације у Србији, 46 консултантских кућа на њој је
зарадило 4,27 милијарди динара. Најберићетније било 2003 када су експерти
добили 18,6 милиона евра
СВОЈЕ савете консултанти су дебело наплатили. Током десет година приватизације у Србији,
46 консултантских кућа на њој је зарадило 4,27 милијарди динара. То је готово 57 милиона
евра, колико се слило у џепове финансијских саветника. Они су процењивали имовину и
вредност српских компанија, предлагали начин продаје и за те услуге наплаћивали провизију.
Истовремено, држава је продајом 2.284 предузећа зарадила више од 1,8 милијарди евра.
Најберићетнија година за консултанте била је 2003. Своје савете тада је пружало 26 компанија
и за то наплатило укупно 1,2 милијарде динара, односно чак 18,6 милиона евра. Била је то
године у којој су продате најбоља и највећа домаћа предузећа. Приватизација два дуванска
гиганта из Врања и Ниша донела је „Морган Стенлију“ 677,5 милиона динара, тада 10,4
милиона евра. Ово је уједно и највећа провизија исплаћена током читаве приватизације у
Србији.
На продаји српских предузећа добро је зарадио и „Цес Мекон“, консултантска кућа у
власништву Звонимира Никезића: укупно 516 милиона динара. И ова кућа највећи приход од
провизија бележи управо у 2003. години, чак 91,9 милиона динара, што је, по тада просечном
курсу, било 1,4 милиона евра. „Цес Мекон“ је државу саветовао у поступцима продаје 62
предузећа. Међу њима су „Србијанка“, „Београд филм“, „Савремена администрација“, пет
хотела, „Горица“ („Лили дрогерије“), шест млекарских индустрија, међу којима је „Млекара
Шабац“, „Нишка млекара“...
- Провизија се обично састоји из фиксног дела, који не зависи од продаје и који се свакако
исплаћује консултанту - објашњава, за „Новости“, Душан Белановић, из Агенције за
приватизацију. - У последње време ова фиксна провизија креће се најчешће око 20.000 евра.
Постоји и променљиви део, који се утврђује као награда за успешно обављен посао. То је
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проценат од постигнуте продајне цене који иде консултанту. Он је обично око један одсто.
Раније је фиксни део био много већи, јер су и предузећа била већа и комплексија, а „наградни
проценат“ је био мањи јер су продајне цене биле много више.
Током деценије саветовања износ од 100 милиона динара хонорара премашило је још десет
консултантских кућа. Међу њима су „Рајфајзен инвестмент“, „Дилојт и Туш„, „Цитадел“,
„Фактис“, „Сосијете женерал“.
ПРОПАЛО
САВЕТИ консултаната добро су плаћени, али се многим фирмама нису исплатили.
Приватизација у Србији остаће запамћена по огромном броју раскинутих продаја. Скоро
трећина купаца није испунила обећање. Током 11 година продате су укупно 2.284 фирме, а чак
665 продаја је - поништено.
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Александар Вуксановић, директор РФЗО, одговара министру финансија Млађану Динкићу

Нисам крив што је празна каса здравственог
Фонда
РАЗГОВОР
АУТОР: КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ
Београд - За недостатак новца у здравству није одговоран Републички фонд за здравствено
осигурање (РФЗО), нити ја, већ је то последица неуплаћених доприноса и све мањег броја
запослених у Србији - каже у разговору за Данас Александар Вуксановић, директор РФЗО,
одговарајући на оптужбе министра финансија Млађана Динкића да је он, као кадар
Демократске странке, крив што је Фонд „нагомилао дугове према болницама“.
Млађан Динкић је приликом расправе о буџету најавио вашу смену. Да ли сте то очекивали или
је његов говор био изненађење за вас?
- Не бих коментарисао, јер нисам политичар, нити политички активан.
За нагомилане дугове и недостатак новца у здравству Динкић је окривио Фонд, односно вас.
Како то коментаришете, имајући у виду да је за наплату доприноса задужена Пореска управа?
- Када би то било тачно, проблем бисмо лако решили. За недостатак новца није одговоран
РФЗО или ја, већ је он последица мањег броја запослених и неуплаћених доприноса. Пре кризе,
у августу 2008. имали смо 2,1 милион запослених, пријављених на здравствено осигурање.
Данас је у Србији званично запослено 1,6 милиона. Тај допринос је основни приход РФЗО.
Такође, за велики број запослених се касни са уплатом или се уопште не уплаћује. Према
подацима Пореске управе, која је задужена за контролу, прикупљање, наплату пореза и
доприноса, дуговања за здравствено осигурање износе преко 130 милијарди динара. Од тога
реално је наплативо 25 милијарди динара. Трећи разлог што у Фонду нема довољно новца је тај
што Владе Србије не уплаћује доприносе за 1,3 милиона незапослених, избеглих, расељених и
других социјално угрожених категорија становништва. Држава је по закону дужна да за та лица
7

на рачун РФЗО уплати 52 милијарде динара, а уплатила је свега 1,6 милијарди. Нажалост, за
следећу годину у буџету Републике Србије нису предвиђена средства за осигурање тих грађана,
те ће се они, као и претходних година, лечити на рачун оних који плаћају доприносе.
Иначе, РФЗО-у није циљ да послује у плусу или да остварује профит. Нисмо ми профитно
осигурање, као приватна осигурања, већ је наш превасходни циљ да са ово мало пара
обезбедимо најбољу могућу здравствену заштиту.
И бивши министар здравља Зоран Станковић и садашња министарка Славица Ђукић
Дејановић говорили су да су највећи дужници који не плаћају доприносе, парадоксално, они
који имају највише новца. Како их натерати да измире дуговања и чија је то одговорност?
- Заиста не знам ко су највећи дужници, претпостављам да исти они који дугују за порез, дугују
и за здравствени допринос. Од ове године Пореска управа је почела да објављује спискове
највећих дужника. А како их натерати да плаћају? То је питање за Пореску управу у чијој је то и
надлежности.
Када сте дошли на чело Фонда пре две године, након Светлане Вукајловић, изнели сте податке
о дуговањима у здравству. Колика су тренутно дуговања према Фонду, а колико Фонд дугује?
- Када сам октобра 2010. дошао на место директора криза је била у пуном јеку, запосленост је
опадала, све су нередовније биле уплате за доприносе, евро је растао. И РФЗО, наравно, није
био имун на ту ситуацију. Те године дуг РФЗО према апотекама за лекове издате на рецепт је
износио 15 милијарди динара. Сада је дуг смањен за више од три милијарде и износи 11,9
милијарди, са тенденцијом даљег смањења.
Иначе, РФЗО не плаћа лекове произвођачима, већ апотекама, апотеке плаћају
веледрогеријама, а они произвођачима. РФЗО редовно преноси средства апотекама, оне, надам
се, веледрогеријама, а зашто веледрогерије не пребацују та средства произвођачима, пре је
питање за полицију него за РФЗО.
Фонду се на име ненаплаћених доприноса дугује 130 милијарди динара, од којих је реално
наплативо свега 25 милијарди, јер је велики број фирми угашен, а држава не измирује обавезе
за социјално угрожене.
Што се тиче дугова здравствених установа, то је дуг који су оне саме направиле, мимо уговора
са РФЗО и тиме ће, верујем, да се позабаве њихови оснивачи - Влада Србије, Влада Војводине,
градови и општине, који су и постављали менаџмент тих установа.
Нећу поново конкурисати за директора
Да ли ћете се поново пријавити на конкурс за директора Фонда, уколико он буде ускоро
расписан?
- Конкурс за директора је био пре две године и редован конкурс би требало да буде за две
године. Када год да буде расписан, за две године или раније, мислим да нећу поново
конкурисати, јер је ово изузетно стресан и одговоран посао. Ја сам професор на Медицинском
факултету и уролог. Свакако ћу се вратити свом животном позиву.
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Лични интереси поделили синдикате
просветара
АУТОР: В. АНДРИЋ
Београд - Међу члановима појединих синдиката просветних радника већ недељама траје
препуцавање на интернет форумима. Повод за нетрпељивост нису предстојећи преговори са
владом о материјалном положају запослених у образовању, како се могло очекивати, већ
нерашчишћени односи међу синдикалним руководиоцима, који додатно уносе раздор међу
традиционално разједињене синдикате просветара.
Након искључења председника Форума средњих стручних школа Београда Милорада Антића
из Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС), члановима Форума (који је део Уније)
практично је постављен ултиматум - или да изаберу новог председника или да размисле о свом
чланству у Унији. Антић за Данас каже да је разлог за његово искључење то што је у јавности
отворено говорио о проблемима у образовању и додаје да ће Скупштина Форума средњих
стручних школа током децембра одлучити да ли ће он бити смењен са места председника или
не.
Председник УСПРС Драган Матијевић, међутим, каже да је Антић више пута јавно иступао
против Уније синдиката школа Београда (такође чланице Уније) и да ово није први пут да мање
синдикалне организације нападају оне „преко којих остварују репрезентативност“.
Због неслагања са начином вођења Уније, из тог синдиката је почетком године иступио Форум
београдских гимназија, а раније и Синдикат просветних радника Војводине (СПРВ). Они су
приступили Синдикату радника у просвети Србије, који воде Слободан Брајковић (председник)
и Здравко Ковач (генерални секретар), у јавности познати не само по богатој синдикалној
прошлости, већ и по међусобном сукобу током штрајка просветних радника 2011. године.
Синдикат радника у просвети Србије је, подсетимо, настао уједињењем Синдиката образовања
Београда, на чијем је челу Брајковић и Независног синдиката просветних радника Војводине
(НСПРВ) који води Ковач. Брајковићев синдикат некадашњи је члан Синдиката образовања
Србије, а Ковач је познат као дугогодишњи председник ГСПРС „Независност“.
Због неслагања са политиком тадашњег руководства, из Уније је 2004. изашао и Форум
београдских основних школа, који од тада делује самостално.
Коментаришући критике да је жеља за централистичким управљањем основни разлог за
размимоилажење са готово свим оснивачима Уније синдиката просветних радника, Драган
Матијевић тврди да то није тачно.
- Ми смо једини синдикат који је за 10 година променио пет председника, а критикују нас они
који су на челу синдиката по 15 година. Нама није стало до лидерства, већ до интереса
просвете. До разједињавања долази када су лични интереси важнији од општих. Имате једну
шизофрену ситуацију, да Унију критикују они који преко ње остварују репрезентативност. Не
требају нам чланови чији је једини синдикални задатак да причају против Уније. После свих
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превирања имамо 30.000 чланова. И даље смо највећи и најорганизованији синдикат - тврди
Матијевић.
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Без раста БДП-а од четири посто нема
запошљавања
Влада Србије у овом тренутку нема озбиљније програме оздрављења привреде и
сконцентрисана је на довођење јавних финансија у ред – оценио је експерт Бечког
института за међународне економске студије (WИИНW) Владимир Глигоров.
– Србија је земља с доста изазова – констатовао је Глигоров поводом представљања прогнозе
WИИНW -а за Источну и Југоисточну Европу за 2013.
Он је рекао да Србија има проблем с инфлацијом, која је, за стање у којем је привреда, а то је
рецесија, изузетно висока. Даљи проблем јесте одржавање буџетске равнотеже, што, како је
констатовао, „није једноставно”. Као посебно тежак проблем је Глиговор навео високу стопу
незапослености, која и даље расте, а по пројекцијама, то ће се наставити и у идућој години.
По Глигорову, Влада Србије се сконцентрисала на довођење јавних финансија у ред кроз
смањење реалне и јавне потрошње, „а остатак се надокнађује задуживањем у иностранству”. Он
је казао да у Београду постоји нада да ће уследити инвестиције из иностранства, али је тешко
прогнозирати да ли ће до тога и доћи.
WИИНW прогнозира за 2013. благи опоравак привреде у Централној и Источној Европи.
Наредне године седам од осам земаља, које су у рецесији, поново ће кренути путем привредног
раста у висини од 0,5 до један посто. Само ће привреда Словеније, која је суочена с банкарском
кризом, пасти за око 1,5 одсто, прогноза је економиста WИИНW -а представљена на
конференцији за штампу у Бечу.
– Импулси за раст долазиће пре свега из домаће потражње, између осталих ће бити
олабављена рестриктивна политика штедње у појединим земљама региона – нагласио је
економски стручњак Васили Астров.
Такође, експерти WИИНW -а очекују да ће и главне земље еврозоне, попут Немачке, олабавити
своју фискалну политику, што ће бити од великог значаја за Централну и Источну Европу.
Астров, међутим, не види никакво побољшање на тржишту рада јер је за позитивне ефекте
потребан привредни раст бруто друштвеног производа од најмање четири посто.
По актуелној прогнози WИИНW-а, привреда Србије, то јест њен бруто друштвени производ,
ове године биће смањена 1,5 одсто, Хрватске 1,8, Мађарске 1,3, Чешке 1,2 , Црне Горе један,
Босне и Херцеговине 0,7 и Македоније 0,6 одсто. Е. Дн.
Тагс:
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Прекинут штрајк у ЈКП "Чистоћа"
Штрајк у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" у Новом Саду, који је почео
јутрос, прекинут је у 15 сати након што је штрајкачки одбор добио чврсто обећање
да ће плата радницима бити исплаћене сутра,
Плата радницима ће бити исплаћене сутра
изјавио је члан штрајкачког одбора Бобан Петковић.
Састанак између запослених у ЈКП "Чистоћа", члана Градског већа задуженог за комуналне
послове др Николе Ћировића и директора "Чистоће" Драгана Божића одржан је око 14.30 сати
и постигнут је договор да се штрајк прекине.
Према Петковићевим речима, током разговора запослени су истакли да су поштено радили
свој посао, за који желе да им буду исплаћене све зараде, и да нису одговорни што је у
предузећу настао губитак од преко једне милијарде динара.
Директор "Чистоће" Драган Божић запосленима је објаснио тешку економску ситуацију
предузећа и разлоге који су довели до тога, нагласивши да се он на месту директора налази
свега два месеца и да је за тако кратко време нови менаџмент "Чистоће" уштедео шест милиона
динара.
Члан Градског већа задужен за комуналне послове др Никола Ћировић, штрајкачима и
представницима синдиката је говорио о ценама услуга ЈКП "Чистоћа", које, како је рекао, нису
усклађиване од 2004. године, иако је постојала законска могућност повећања цена.
"Да је цена услуга повећана, на шта сте имали право, она би сада износила негде око 200
динара по члану домаћинства, а не 120 динара, односно 94 динара, колико је била до пре
неколико дана, што је далеко од економске цене", рекао је Ћировић, истичући да према
прорачунима економска цена тренутно износи 280 динара по члану домаћинства.
Штрајкачки одбор је од градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића затражио одговор када
ће се преиспитати одговорност претходног руководства које је, како је речено, "ово угледно
предузеће довело до банкрота".
Штрајкачи су поставили питање на основу ког права је претходни директор ЈКП "Чистоћа"
поделио 68 милиона динара на спонзорства и донације.
Градоначелник Вучевић је, каже се у саопштењу из његовог кабинета, након добијања
информација о стању у ЈКП "Чистоћа", а у сагласности са радним тимом Градског већа, рекао
да су обезбеђена средства за исплату дела плата запослених.
Члан штрајкачког одбора Бобан Петковић казао је да верује да ће запосленима сутра бити
исплаћене зараде, како је и обећано.
(Танјуг)
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