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Joвaн Кркoбaбић: Нaрoд хoћe хлeб, дoстa aвaнтурa
AУTOР: Прeдрaг ВAСИЛJEВИЋ
Пoтпрeдсeдник Влaдe o мoгућим избoримa, кaдрoвским прoмeнaмa у Влaди, судбини пeнзиja.
Пoвищицу пeнзиja нищтa нe мoжe дa угрoзи. Свим трудницaмa ускoрo ћe ићи цeлa плaтa. Дaтум зa EУ
ниje питaоe бити или нe бити
НE oшeкуje пoтпрeдсeдник Влaдe Joвaн Кркoбaбић дa aктуeлнe пoлициjскo-пoлитишкe турбулeнциje и
млeшнe ”aфeрe”дoвeду дo вaнрeдних избoрa. Зa лидeрa ПУПС и министрa зa рaд, зaпoщљaвaоe и
сoциjaлну пoлитику, нajвaжниje je дa сe тoкoм oвe гoдинe пoстeпeнo пoвeћa живoтни стaндaрд и дa
мeсeшнe исплaтe пeнзиoнeримa и зaпoслeнимa буду рeдoвнe и сa пoвищицoм.
Иaкo нe искљушуje мoгућнoст кaдрoвских прoмeнa и рeкoнструкциje влaдe, Кркoбaбић oшeкуje дa у
нaрeднoм пeриoду прeвлaдa рaзум и дa сe зeмљa oкрeнe - инвeститoримa, рaсту прoизвoдоe,
зaпoщљaвaоу, oбуздaвaоу инфлaциje, пуоeоу бучeтa, пoмoћи трудницaмa и сoциjaлнo угрoжeним
слojeвимa друщтвa:
- Грaђaни нe трaжe кaмпaоу, пaртиjскe свaђe и прeпуцaвaоa, нeгo извeсну пeрспeктиву. Вaнрeдни
избoри прeдстaвљaли би aвaнтуру кoja мoжe бити сaмo щтeтнa пo интeрeсe Србиje. Дoбили бисмo joщ
jeдну пoтрoщeну гoдину, и тo нe би дoнeлo aпсoлутнo никaкaв пoзитивaн рeзултaт зa држaву. Нaдaм сe
дa ћe нajутицajниjи пoлитишaри у зeмљи бити дoвoљнo мудри и oдгoвoрни и дa сe нeћe oдлушити дa
пaртиjски интeрeс стaви испрeд држaвнoг.
* Moгу ли, ипaк, oтвoрeнe aфeрe - oд ”прислущкивaоa” прeкo ”Бaнaнe” дo ”Mлeкa” - дa дoвeду дo
вaнрeдних избoрa oвe гoдинe?
- Нe бих гoвoриo o тим, кaкo кaжeтe, aфeрaмa jeр нeмaм дoвoљнo рeлeвaнтних инфoрмaциja o оимa. To
су слушajeви кojи пoврeмeнo излaзe нa пoврщину из нeкoг рaзлoгa, пa oпeт пoтoну. Увeрeн сaм дa свa тa
мeдиjскa сaплитaоa нe мoгу дa буду рaзлoг зa рaсписивaоe вaнрeдних избoрa.
* Штa би oндa мoгao дa будe oкидaш зa излaзaк нa бирaлищтa, o шeму сe свe глaсниje спeкулищe?
- Прeтпoстaвкe зa рaсписивaоe вaнрeдних избoрa нaлaзe сe увeк у рукaмa нajвeћe и дoминaнтнe
стрaнкe у влaдajућoj кoaлициjи. To je ствaр оихoвe пoлитишкe вoљe и прoцeнe дa ли им тo oдгoвaрa
мaоe или вищe. Увeрeн сaм дa ћe прeвлaдaти држaвни, a нe стрaнaшки интeрeси. Штo сe тишe ПУПС-a и
мeнe, нeмaмo никaвe бojaзни oд избoрa. Moгу дa их рaспищу кaд гoд тo жeлe.
* Кoликo je рeaлнo дa дoђe дo рeкoнструкциje влaдe кojу нajaвљуje и оeн први пoтпрeдсeдник
Aлeксaндaр Вушић?
- Рeкoнструкциja je, из рaзлишитих рaзлoгa увeк мoгућa. Зaтo кaдрoвскe прoмeнe у Влaди нe бих мoгao
пoтпунo дa искљушим с тим щтo тe прoмeнe никaкo нe би смeлe дa дoвeду дo слaбљeоa кoaлициje.
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* Дa ли je рeaлнo дa сe пoбoљщa живoтни стaндaрд нajстaриjих грaђaнa oвe гoдинe?
- Дo крaja oвoг мeсeцa пoлa милиoнa пeнзиoнeрa дoбићe трeћу рaту jeднoкрaтнe пoмoћи oд шeтири
хиљaдe динaрa. Oдмaх изa тoгa, дo мaja, бићe исплaћeнe пeнзиje и лишни дoхoци у jaвнoм сeктoру
увeћaни зa двa прoцeнтa. И aкo oвим и другим мeрaмa нe пoбoљщaвaмo живoтни стaндaрд грaђaнa
oндa бaр зaустaвљaмo нeгaтивинa крeтaоa.
УВEК НAС ГУРAJУ У СTРAНУ* Зaщтo вaс истрaживaши jaвнoг моeоa нe видe у свojим aнaлизaмa? Кao дa
ПУПС
нe
пoстojи...
- ПУПС и тe кaкo пoстojи у свeсти грaђaнa кao oзбиљнa и држaвoтвoрнa стрaнкa. Оeгoв рejтинг
пeрмaнeнтнo рaстe, щтo пoтврђуjу и пoслeдоa истрaживaоa. У дoскoрaщоим истрaживaоимa jaвнoг
моeоa никaдa ниje прикaзивaнa рeaлнa снaгa ПУПС. Увeк смo били пoтцeоeни и гурaни у стрaну, aли нa
избoримa тaj прoблeм никaдa нисмo имaли.
* Moжe ли нeкa пoлитишкa нeстaбилнoст дa угрoзи плaнирaнe пoвищицe зa пeнзиoнeрe?
- Дoк сe ПУПС нaлaзи у oвoj влaди, и ja нa оeгoвoм шeлу, тo сe нe мoжe дoвeсти пoд знaк питaоa.
Aпсoлутнo нищтa нe мoжe дa угрoзи рeдoвну исплaту пeнзиja и оихoвo усклaђивaоe сa плaтaмa у
jaвнoм сeктoру. Нoвaц зa jeднoкрaтну пoмoћ нajугрoжeниjимa, кao и зa aпирилскo пoвeћaоe je
oбeзбeђeн.
* Mнoги пoлитишaри, пa и прeдсeдник пaрлaмeнтa, нajaвљуje низ мeрa кoje ћe пoмoћи трудницaмa,
пa и дa ћe дoбиjaти нaкнaду у висини цeлoг лишнoг дoхoткa?
- ПУПС je у пaрлaмeнту, у рaспрaви o бучeту зa 2013, прeдлoжиo исплaту нaкнaдa трудницaмa у висини
оихoвe рeдoвнe зaрaдe. Taj прeдлoг у Нaрoднoj скупщтини ниje дoбиo вeћину иaкo ниje пoстojao
ниjeдaн oпрaвдaн и рaциoнaлaн рaзлoг дa сe тaj прeдлoг oдбиje. Дрaгo ми je дa je и прeдсeдник
пaрлaмeнтa увидeo дa je прeдлoг ПУПС вищe нeгo oпрaвдaн кojи нe сaмo дa пoбoљщaвa пoпулaциoну
пoлитику вeћ прeдстaвљa кoнкрeтну мeру кoja oхрaбруje млaдe пaрoвe дa рaђajу дeцу. Сaмa шиоeницa
дa трудницe тoкoм бoлoвaоa примajу умaоeни лишни дoхoдaк шини их нeрaвнoпрaвним и умeстo дa
будућим мajкaмa пoмaжeмo ми их кaжоaвaмo.
* Кaдa би мoглa пунa плaтa зa трудницe дa дoђe нa днeвни рeд Скупщтинe?
- Oшeкуjeм дa ћe прeдлoг ПУПС бити усвojeн тoкoм oвe гoдинe.
* Штa држaвa joщ мoжe дa ушини кaкo би сe пoстeпeнo изaщлo из eкoнoмскe дубиoзe?
- Дo крaja гoдинe oшeкуjeм блaги рaст индустриjскe прoизвoдоe кao и брoja зaпoслeних. Нaдaм сe дa ћe
и пoљoриврeдa oвe гoдинe дaти бoљe рeзултaтe нeгo прoщлe. Свe тo зajeднo, имaћe пoзитивaн утицaj и
нa стaндaрд грaђaнa дo крaja гoдинe.
* Кaд ћeмo мoћи прaктишнo дa oсeтимo првe eфeктe стрaних инвeстициja, прe свeгa из Уjeдиоeних
Aрaпских Eмирaтa?
- Нajaвe крупних инвeстициja врлo су пoзитивнe и oптимистишнe. Teщкo je прoцeнити кaдa ћe сви ти
пoслoви дaти пoзитивнe eфeктe jeр спoрaзуми сa стрaним пaртнeримa зaхтeвajу врeмe, нeкaдa и
кoмпликoвaну прoцeдуру. Oд мeмoрaндумa o рaзумeвaоу дo инвeстициje и оeних кoнкрeтних eфeкaтa
трeбa дa прoђe oдрeђeнo врeмe. Teщкo je oшeкивaти брзe рeзултaтe.
ЗAПOСЛИЛИ СE, ПA СПРOВEЛИ ДEПAРTИЗAЦИJУ* Mнoги су вaс oптуживaли дa стe прoтив дeпaртизaциje
и
дeцeнтрaлизaциje
и
дa
и
ви
кoшитe
тe
прoцeсe?
- Нeки кojи су прoпoвeдaли дeпaртизaциjу искoристили су првих 45 дaнa зa ”пaртизaциjу” сeктoрa кoje
кoнтрoлищу. Штo сe тишe дeцeнтрaлизaциje и тзв. бeoгрaдизaциje српскoг пaрлaмeнтa, сaмo je ПУПС
испoщтoвao принцип дa сви рeгиoни буду зaистa зaступљeни o шeму jaснo гoвoри шиоeницa дa ПУПС oд
12 пoслaникa имa oсaм кojи су вaн Бeoгрaдa.
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* Moжe ли Србиja дa испуни услoвe EУ, a истoврeмeнo дa зaщтити нaциoнaлнe интeрeсe нa КиM?
- Бeз oбзирa нa тo щтo нeмaм увид у смeрницe кoje je утврдиo држaвни врх зa прeгoвoрe сa Прищтинoм
oшeкуjeм нajвищи стeпeн oдгoвoрнoсти нaщих прeгoвaрaшa кao и дa ћe пoсao oбaвити у нajбoљeм
интeрeсу зeмљe и нaрoдa. Притoм, пoдрaзумeвa сe дa држaвa нe идe прeкo линиje кojу je пaрлaмeнт
утврдиo у Рeзoлуциjи o КиM.
* Кaквe су щaнсe дa Србиja пoд тим тeщки услoвимa, дoбиje дaтум зa пoшeтaк прeгoвoрa зa
приступaоe EУ?
- Нaрaвнo дa би дoбиjaоe дaтумa билo oд вeликoг знaшaja зa нaщу зeмоу. Нe дoвoдeћи у питaоe знaшaj
убрзaвaоa прoцeсa приступaоa EУ, дoбиjaоe дaтумa ниje - бити или нe бити - зa Србиjу. Држaвa мoрa
дa сe бoри зa oствaривaоe стaндaрдa живoтa грaђaнa пo узoру нa рaзвиjeниje зeмљe Eврoпe нeзaвиснo
oд тoгa кaдa ћeмo дoбити дaтум.
* Кoja ћe бити држaвнa стрaтeгиja укoликo дaтум изoстaнe?
- Дoбили дaтум или нe, мoрaмo снaжнo дa сe oкрeнeмo сoпствeним рeсурсимa и дa пoкущaмo свим
рaспoлoживим снaгaмa дa, уз сaрaдоу сa зaинтeрeсoвaним држaвaмa нa пaртнeрскoм oднoсу,
oствaримo прoгрaм eкoнoмскoг рaзвoja и излaскa из кризe.
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Пeтoгoдищоa Стрaтeгиja рeфoрмe прaвoсуђa дo крaja мeсeцa
AУTOР: В. Ц. С.
Србиja дo крaja мaртa дoбиja нoву пeтoгoдищоу Стрaтeгиjу рeфoрмe прaвoсуђa. Увeщћe сe принцип
oдгoвoрнoсти ВСС и ДВT, уклoнити нeдoстaци мрeжe
СРБИJA ћe у првoм квaртaлу oвe гoдинe дoбити нoву пeтoгoдищоу Стрaтeгиjу рeфoрмe прaвoсуђa 20132018, a у другoм квaртaлу Aкциoни плaн зa оeнo спрoвoђeоe. Oвo je, зa ”Нoвoсти”, пoтврдиo Чeдoмир
Бaцкoвић, зaмeник прeдсeдникa рaднe групe зa изрaду Стрaтeгиje и пoмoћник министрa прaвдe:
- Прeтхoднa рeфoрмa 2006-2011, унaзaдилa je умeстo дa унaпрeди прaвoсудни систeм. Изгубили смo
мнoгo врeмeнa, a брoj нeрeщeних прeдмeтa нe сaмo дa сe ниje смaоиo нeгo сe пoвeћao.
Taкo сe у Стрaтeгиjи нaвoди дa су судoви у 2011. примили 2,23 милиoнa нoвих прeдмeтa, дoк je нa крajу
гoдинe зaoстaтaк биo 3,34 милиoнa! Maокaвoсти судскe мрeжe видe сe и у нejeднaкoj oптeрeћeнoсти
судoвa и у oгрoмним трoщкoвимa кoje су прoизвeлe судскe jeдиницe.
Нoвa рeфoрмa сe, кaжe Бaцкoвић, oслaоa нa пeт принципa. To су eфикaснoст, нeзaвиснoст судствa,
нeпристрaснoст и квaлитeт прaвдe, струшнoст и oдгoвoрнoст.
Кaкo сe Стрaтeгиja и aкциoни плaнoви буду рaзвиjaли, спрoвoђeоe нeких кoрaкa мoждa ћe зaхтeвaти и
прoмeну нeких зaкoнa и дoнoщeоe нoвих. Дoкумeнт je пoстaвљeн нa сajт Mинистaрствa прaвдe и
дoступaн je зa кoмeнтaрe. Oвo пoсeбнo пoздрaвљa Влaдимир Вукшeвић, тужилaц зa рaтнe злoшинe:
- Стрaтeгиja je нaпрaвљeнa дoбрo, у склaду сa кљушним мeђунaрoдним принципимa. Пoсeбнo je вaжнo
тo щтo je oствaрeнa щирoкa дeбaтa, у кojoj je свaкo мoгao дa изнeсe свoj стaв. Дoбрo би билo и дa сe
струкoвнa удружeоa, кoja су нaпустилa рaднe групe, у оих врaтe.
И aдвoкaтурa je зaдoвoљнa, aли, пo рeшимa прeдсeдникa Aдвoкaтскe кoмoрe Дрaгoљубa Ђoрђeвићa,
рeфoрмa би трeбaлo дa будe прoцeс, a нe jeдaн дoкумeнт:
- Нeщтo щтo je унищтaвaнo oд дeвeдeсeтих нe мoжe дa сe врaти зa мeсeц и пo.
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ИЗOСTAЛE OЦEНE
Oвим дoкумeнтoм прeдвиђeнo je и рeщaвaоe стaтусa Висoкoг сaвeтa судствa и Држaвнoг вeћa тужилaцa,
кao и питaоe oдгoвoрнoсти oвa двa тeлa. Jeр, нa примeр, ВСС и ДВT су нaпрaвили у прeтхoднoм пeриoду
низ прoпустa. Измeђу oстaлoг, нису усвojeни критeриjуми зa oцeну рaдa судиja кojи су 2010. бирaни нa
три гoдинe. Сaдa су сви, нeсeлeктивнo, мoрaли дa буду изaбрaни нa стaлнe судиjскe функциje.
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Зa здрaвствeнo oсигурaоe дoплaтимo пo 197 дoлaрa
AУTOР: Б. РAДИВOJEВИЋ
Грaђaни зa дeцeниjу пoвeћaли плaћaоe зa лeшeоe зa шaк 6,4 путa, дoк су укупни рaсхoди вeћи 4,7
путa. Пoрeд рeдoвних 260 eврa, из чeпa joщ тoликo
СВAКИ стaнoвник Србиje, мимo 260 eврa, кoликo у прoсeку гoдищоe дa зa oбaвeзнo здрaвствeнo
oсигурaоe, из чeпa зa здрaвствeну зaщтиту дoдa joщ 197 дoлaрa. To je шaк 6,4 путa вищe нeгo щтo смo зa
лeкoвe, прeглeдe и oстaлe здрaвствeнe услугe у држaвним и привaтним устaнoвaмa дoплaћивaли 2001.
гoдинe, прe нeгo щтo je зaпoшeтa рeфoрмa здрвствa, зa кojу мнoги кaжу дa je билa сaмo кoзмeтишкa, и
прe нeгo щтo су у oвaj систeм, щтo у oпрeми, щтo у живoм нoвцу крoз прojeктe, ущли милиoни eврa
дoнaциja.
У мeђуврeмeну су пoвeћaни и укупни рaсхoди зa здрaвствo, и тo сa 115 нa 546 дoлaрa пo стaнoвнику.
- Србиja зa здрaвствo, прeмa пoслeдоим пoдaцимa, гoдищоe трoщи укупнo 331,1 милиjaрду динaрa,
или 10,4 oдстo брутo друщтвeнoг прoизвoдa - кaжe др Mилeнa Гajић Стeвaнoвић, нaциoнaлни
кoрeспoндeнт зa Нaциoнaлни здрaвствeни рaшун у Институту зa jaвнo здрaвљe Србиje ”Др Mилaн
Joвaнoвић Бaтут”. Oд тoгa, 119,8 милиjaрди динaрa дирeктнo из чeпoвa издвoje грaђaни.
Прeмa тoj рaшуници, дирeктнa плaћaоa дoстижу шaк 36 oдстo укупних трoщкoвa зa здрaвствeну зaщтиту
пo стaнoвнику, с тим щтo пaциjeнти сaми финaнсирajу трeћину вaнбoлнишких трoщкoвa лeшeоa, a
бoлнишкe углaвнoм пoкривa Рeпублишки фoнд здрaвствeнoг oсигурaоa, oдaклe сe трeнутнo финaнсирa
62 oдстo укупних рaсхoдa здрaвствa.
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- С jeднe стрaнe, имaмo eксплoзиjу трoщкoвa зa здрaвствo, a, сa другe, нajгoрe здрaвствeнe пoкaзaтeљe у
Eврoпи - кaжe, зa ”Нoвoсти”, Дрaщкo Кaрaђинoвић, из нeвлaдинe oргaнизaциje ”Дoктoри прoтив
кoрупциje”. - Систeм нe функциoнищe, a свe щтo сe нaзивaлo рeфoрмaмa биo je скуп прoмaщaj. To нисмo
плaтили сaмo улудo утрoщeним нoвцeм нeгo и, гeнeрaлнo, свe лoщиjим здрaвљeм грaђaнa, и свe вeћoм
стoпoм мoртaлитeтa. Дoнaциje вeћe oд 140 милиoнa eврa, кoje je здрaвствo Србиje дoбилo крoз 40
прojeкaтa, злoупoтрeбљeнe су, и oд оих, збoг систeмскe кoрупциje нa висoкoм нивoу, ниje билo нeкe
вeћe кoристи.
Дoктoр Дущaн Mилисaвљeвић, прeдсeдник Oдбoрa зa здрaвљe и пoрoдицу у Скупщтини Србиje, кaжe дa
je здрaвствeни систeм Србиje - ”прeд кoлaпсoм”:
- Иaкo смo jeднa oд сирoмaщниjих зeмaљa, из бучeтa сe, ипaк, oдвaja сoлидaн нoвaц зa здрaвствo. Билo
je, мeђутим, мнoгo пoгрeщних пoтeзa, пa je сaдa свe нaкaрaднo: клинишки цeнтри нa нeким oдeљeоимa
нeмajу aпaрaтe зa aнeстeзиjу, a ти aпaрaти стoje нeискoрищћeни у мaлим бoлницaмa, кoje нeмajу
струшоaкe. Лeкaри кoристe мoгућнoст дa рaдe привaтнo, вeщтaшки сe прaвe листe шeкaоa. У тaквoj
aтмoсфeри, свe вeћи трoщaк, нaрaвнo, пaдa нa сaмe пaциjeнтe.
Нajвeћи дeo нoвцa кojи мимo oсигурaоa дajу зa здрaвствeну зaщтиту, шaк 88,6 милиjaрди динaрa,
стaнoвници Србиje oстaвe у привaтним устaнoвaмa. Mи, зaпрaвo, имaмo квaзипривaтни сeктoр, jeр
привaтнo у нajвeћeм брojу слушajeвa рaдe лeкaри из држaвних устaнoвa. Aкo нe мoжe дa вaс прeглeдa у
бoлници, мoжe у привaтнoj aмбулaнти! To eнoрмнo пoвeћaвa цeну лeшeоa, jeр свe, прaктишнo, плaћaмo
двa путa: крoз oсигурaоe и пo цeнoвнику.
НAJВИШE ЗA ПРEГЛEДE И ЛEКOВE
У структури издвajaоa зa здрaвствeнe услугe сa 48 oдстo прeдоaшe услугe лeшeоa, oднoснo прeглeдa. Сa
31 oдстo укупних трoщкoвa слeдe издвajaоa зa лeкoвe и сaнитeтски мaтeриjaл, пo сeдaм oдстo сe дaje зa
диjaгнoстику и прeвeнциjу, шeтири oдстo зa рeхaбилитaциjу, jeдaн oдстo зa дугoрoшну нeгу, и двa oдстo
зa aдминистрaтивнe трoщкoвe.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rad_uz_gubitke_isplativiji_od_cekanja_kupca.4.html?news_id=256804

Рaзличитa мишљeоa синдикaлaцa и стручнe jaвнoсти o oдлуци дa сe у Жeлeзaри Смeдeрeвo пoкрeнe
прoизвoдоa

Рaд уз губиткe исплaтивиjи oд шeкaоa купцa?
AУTOР: Г. ВЛAOВИЋ
Бeoгрaд - Дoк je тaкoзвaни „Плaн Б“ зa Жeлeзaру Смeдeрeвo, нaкoн нeуспeлoг тeндeрa, у синдикaлним
кругoвимa дoшeкaн углaвнoм пoзитивнo, струшнa jaвнoст имa пoтпунo другaшиje мищљeоe и смaтрa дa
je држaвa пoшинилa вeлику грeщку.
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„Плaн Б“ пoдрaзумeвa дa Жeлeзaрa у нaрeднoм пeриoду нa тржищту нaступa кao држaвнo прeдузeћe
кoje у пeрспeктиви трaжи стрaнoг стрaтeщкoг пaртнeрa. Oцeоeнo je дa je Жeлeзaрa oд стрaтeщкoг
знaшaja зa српску индустриjу и дa пo свaку цeну трeбa пoкрeнути прoизвoдоу. Рaнкa Сaвић, прeдсeдницa
Aсoциjaциje слoбoдних и нeзaвисних синдикaтa, шиja пoдружницa дeлуje у Жeлeзaри кao
рeпрeзeнтaтивнa, слaжe сe дa je oдлукa дa фaбрикa oбнoви рaд дoбрa.
- To ћe тo oбeзбeдити eгзистeнциjу зa 5.200 зaпoслeних и зa oкo 30 дo 40 хиљaдa људи кojи пoсрeднo
зaвисe oд судбинe тe фaбрикe. Jaснo je дa нeмa пoкрeтaоa мeтaлскe индустриje Србиje бeз пoкрeтaоa
рaдa Жeлeзaрe Смeдeрeвo и стoгa je дoбрo щтo je дoнeтa oдлукa дa сe упaли „висoкa пeћ“ - истишe нaщa
сaгoвoрницa.
Oнa кaжe дa je бoљe дa Жeлeзaрa рaди мaкaр и сa губицимa нeгo дa прoизвoдоa стojи.
- У oвoм трeнутку свe свeтскe шeлишaнe пoслуjу сa минусoм, пa aкo je ситуaциja тaквa, нe видим рaзлoг
зaщтo нe би рaдилa и нaщa жeлeзaрa. У другим држaвaмa губиткe шeлишaнa сaнирa држaвa дaвaоимa
из бучeтa и тaкaв слушaj трeбa дa будe и кoд нaс. Aкo je нaщa држaвa „щaкoм и кaпoм“ пoмaгaлa брojнe
стрaнe инвeститoрe кaкo би пoкрeнули прoизвoдоу у Србиjи и oтвoрили рaднa мeстa, зaщтo нe би
пoмoглa и дoмaћу кoмпaниjу кoja je oд стрaтeщкoг знaшaja? Зa нaс синдикaлцe aпсoлутнo je нeбитнo
кaкo ћe држaвa oбeзбeдити пoтрeбaн нoвaц, нajвaжниje je дa рaдници у Смeдeрeву рaдe, a Влaдa нeкa
oсмисли ущтeдe нa другoj стрaни - нaглaщaвa Рaнкa Сaвић.
Oнa, ипaк, дoдaje дa ниje трajнo рeщeоe дa Жeлeзaрa у нeдoглeд пoслуje кao држaвнo прeдузeћe, вeћ
дa je пaрaлeлнo сa пoкрeтaоeм прoизвoдоe пoтрeбнo трaжити и стрaнoг купцa зa фaбрику кojи би нa
сeбe прeузeo oбaвeзу финaнсирaоa прoизвoдоe.
- AСНС пoдржaвa oдлуку дa рaдници примajу 80 oдстo зaрaдe у нaрeднoм пeриoду дoк сe нe прoнaђe
стрaтeщки пaртнeр, aли уз услoв дa мeнaчмeнт примa плaтe шиjи изнoс нe смe дa будe вeћи oд oнoг у
jaвним прeдузeћимa, щтo знaши 160 хиљaдa динaрa. Рaзлoг щтo смo пoстaвили oвaкaв услoв je щтo oкo
200 мeнaчeрa у Жeлeзaри примa плaтe измeђу 1.500 и 3.000 eврa. Mи смo прoтив тoгa дa плaтe
мeнaчмeнтa буду изнaд 160.000 динaрa дoк држaвa рукoвoди фaбрикoм, a кaдa будe прoнaђeн
стрaтeщки пaртнeр, нeмaмo нищтa прoтив дa нoви привaтни гaздa пoвeћa плaтe мeнaчмeнту - кaжe
Рaнкa Сaвић.
Сa другe стрaнe, струшнa jaвнoст ниje oптимистишнa кaдa je рeш o мoгућнoсти успeщнoг пoслoвaоa
Жeлeзaрe Смeдeрeвo бeз прoнaлaжeоa oдгoвaрajућeг стрaтeщкoг пaртнeрa кojи би улoжиo пoтрeбнa
срeдствa у прoцeс прoизвoдоe.
- „Плaн Б“ je вeoмa лoщa зaмисao кoja ћe држaви ствoрити сaмo нoвe губиткe, a нeћe дoвeсти дo билo
кaквoг рaциoнaлнoг рeщeоa. Жeлeзaрa Смeдeрeвo je фaктишки пoдржaвљeнa joщ у трeнутку кaдa jу je
Влaдa зa симбoлишaн изнoс oткупилa oд aмeришкe кoмпaниje Jу-eс-стил. Пoкущaj дa рaди бeз стрaтeщкoг
пaртнeрa je пoгубaн, eкoнoмски пoтпунo нeутeмeљeн и вeликa je грeщкa щтo сe Влaдa Србиje
oпрeдeлилa зa тaкo нeщтo. Пoдсeћaм дa je Jу-eс-стил мeсeшнo издвajao oкo пeт милиoнa eврa зa
плaћaоe рaднe снaгe, a нa гoдищоeм нивoу je трпeo губиткe oд 150 дo 180 милиoнa eврa. To знaши дa je
рeaлнo oшeкивaти дa ћe сaдa нaщa држaвa трпeти тoликe губиткe, a пoрeд тoгa мoрaћe дa нa мeсeшнoм
нивoу oбeзбeђуje плaтe зa зaпoслeнe. Сaсвим je jaснo дa ћe Влaдa Србиje из бучeтa мoрaти дa пoмaжe, a
вeликo je питaоe кaкo ћe и oдaклe oбeзбeдити тa срeдствa, jeр oнa нису прeдвиђeнa бучeтoм нaглaщaвa Mилaн Р. Кoвaшeвић, кoнсултaнт зa инвeстициje. Прeмa оeгoвoм мищљeоу, ниje трeбaлo
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пoкрeтaти прoизвoдоу кoja ћe сaмo дa ствaрa губиткe, вeћ je трeбaлo сaмo бринути o сoциjaлнoм
збриоaвaоу зaпoслeних дoк нe будe прoнaђeн нoви купaц жeлeзaрe.

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Iz-Las-Vegasa-pravo-u-fabriku.sr.html

Из Лас Вегаса правп у фабрику
AУTOР: Б. Карталпвић
Ппсле критика ппмпћнице министра пдбране Јасминке Тпдпрпв, Југпслав Ристић, председник Градскпг
већа Савеза сампсталних синдиката, пдлушип да напусти ту функцију и ппнпвп ппстане радник „Застава
пружја”
Крагујевац – Защтп плату прима у фабрици, кплики су оегпви трпщкпви за мпбилни телефпн и защтп је
бип у делегацији предузећа кпја је ищла на сајам впјне ппреме и напружаоа у Лас Вегас?
Ппсле пвих питаоа ппмпћнице министра пдбране за материјалне ресурсе Јасминке Тпдпрпв,
рукпвпдствп „Застава пружја“ је затражилп пд Југпслава Ристића, председника Градскпг већа Савеза
сампсталних синдиката, да се изјасни да ли ће се вратити у фабрику или ће дати птказ и задржати
синдикалну функцију. У тпм слушају плату би мпрап сам да заради, ппщтп би бип скинут са радне листе
крагујевашке фабрике пружја.
Ристић је пдлушип да ппнпвп ппстане пбишан радник и врати се у фабрику, на раднп местп технплпгакпнструктпра кпје је „замрзап“ 2008, када је изабран за председника ГВ ССС.
Ппмалп непбишан избпр, нарпд би рекап „с кпоа на магарца“, али је пдлука, какп сам каже, била
изнуђена.
– Мнпге фабрике су нестале у пвпј нащпј транзицији и приватизацији и малп је пних кпје су биле
спремне да сакупљају синдикалну шланарину. Ти прихпди, једнпставнп, нису били дпвпљни за плате
заппслених у синдикату. Затп сам ја пстап на платнпм списку впјне фабрике, али тп је деп дпгпвпра са
рукпвпдствпм, пднпснп деп кплективнпг угпвпра какав ппстпји у мнпгим јавним, али и приватним
фирмама. Није „Застава пружје“ преседан у тпм смислу. Тп су сви знали и свих пвих гпдина никп није
ппстављап тп питаое, али акп сам бащ ја некпм засметап, пнда у реду. Евп, напущтам свпју фптељу и
враћам се у фабрику – ппрушује Ристић, кпји је пре ступаоа на функцију щест гпдина бип председник
фабришкпг синдиката.
Питали смп га кпликп је бип плаћен кап синдикални функципнер, а кпликп ће имати сада, кап радник.
– Мпја плата је била пкп 62.000 динара, а сада ћу, кап радник, имати пкп 40.000. Пп Кплективнпм
угпвпру, плата синдикалнпг функципнера је 1,6 пута већа пд прпсешне раднишке плате – пбјащоава
Ристић.
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Пн је, ипак, пставип „малу мпгућнпст“ да и даље, без пбзира на ппвратак у фабрику, пбавља функцију
председника ГВ ССС. Каже да је п ппступку ппмпћнице министра пдбране и рукпвпдства „Застава
пружја“ пбавестип министра пдбране Александра Вушића.
– На једнпм пд састанака у Министарству пдбране, пре некпликп недеља, ппстављенп је питаое мпг
ушинка. Не желим да будем лажнп скрпман и хпћу да нагласим да је пшуваое впјне фабрике у
Крагујевцу великим делпм и мпја заслуга, пднпснп радника кпје сам предвпдип. Мпжда се тпга данас
никп не сећа, али пре некпликп гпдина „Застави пружје“ је претила ппаснпст да буде ппдељена, да пни
слабији прппадну, а најпрпфитабилнији да уђу у прпцес приватизације и такп ппстану власнищтвп
инпстраних кпмпанија – ппдсећа Ристић, дпдајући да не верује какп је питаое п оегпвим заслугама
ппкренутп самп затп щтп је у Демпкратскпј странци, у кпју се ушланип пре негп щтп је изабран за
председника ГВ ССС.
Штп се тише трпщкпва телефпнираоа, Ристић наппмиое да у „Застава пружју“ ппстпји „стптинак
умрежених мпбилних телефпна“ кпје плаћа предузеће. Пут у Лас Вегас, заједнп са делпм рукпвпдства и
актуелним председникпм фабришкпг синдиката Драганпм Илићем, такпђе п трпщку фирме, пдпбрен му
је, каже, из кплегијалних разлпга. У впјну фабрику је дпщап јпщ 1979, када се први пут заппслип, а пд
2002. дп 2008. бип је и председник Сампсталнпг синдиката „Застава пружја“, када се, какп навпди,
ппжртвпванп бприп за раднишка права.
Ппсле пдлуке да се врати у фабрику, Ристић је узеп гпдищои пдмпр, а кпристиће, каже, и неке зарађене
дане, па би на ппсап мпгап да крене тек за месец дана. У међувремену ће се, верује, рещити и питаое
председника ГВ ССС.
----------------------------------------------------------Чудан летак кружи фабрикпм
Слушајнпст или не, тек у „Застави пружју“ се пвих дана ппјавип летак са питаоима кпја су упућена са
неппзнате адресе. Уз тврдоу да је пут Југпслава Ристића и Драгана Илића у Лас Вегас кпщтап 14.000
дплара, стпји „дпкле да сви заппслени плаћају туристишка путпваоа синдикалних впђа“, а уз примедбу
да су трпщкпви за мпбилне телефпне кпјима распплажу Ристић и Илић 84.000 динара месешнп, дпдатп
је и питаое „да ли су пни шланпви меначмента наще фабрике, па је тп пптрпщенп при склапаоу угпвпра
са инпстраним купцима“.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/industrija-po-drugi-put-medju-srbima

Индустрија пп други пут међу Србима

Израда Наципналнпг плана реиндустријализације земље, кпјим ће се детаљнп разрадити кпнкретне
мере за ппдстицаое привреде, извпза и заппщљаваоа биће убрзана и у априлу ће бити дпстављена
влади, саппщтилп је Министарствп финансија и привреде Србије.
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Да се нещтп хитнп мпра предузети ппказује прпста свакпдневица. Пбим индустријске прпизвпдое
тпкпм кризе је наставип да ппада па је лане бип 2,9 пдстп слабији негп 2011. гпдине, а шак 60 пдстп
маои негп у 1989. гпдини. Тада је индустрија је шинила 30 пдстп свега пнпга щтп је српска екпнпмија у
тпј гпдини ствприла, а данас је тај удеп гптпвп три пута маои. Дпдуще, треба рећи да су такву прпмену
привредне структуре имале и неке пд најбпгатијих земаља света, пппут САД, али је тп кпд оих, барем
делимишнп, билп ппследица „исељаваоа„ индустрије у сирпмащније земље с јефтинијпм раднпм
снагпм. Удеп индустрије у америшкпм БДП-у је данас исти кап у Србији – 12 пдстп, у Немашкпј је тај
прпценат 19, дпк је у Кини шак 29.
Какп се навпди у саппщтеоу, Министартва финасија, биће прганизпвана јавна расправа, а у израду
кпнашнпг предлпга биће укљушена струшна јавнпст, Наципнални савет за привредни ппправак, кап и
други представници привреде, занатских и ппслпвних удружеоа.
„Ппсебна пажоа у акципнпм плану биће ппсвећена сектприма кпји су Стратегијпм индустријскпг развпја
из 2010. гпдине пзнашени кап припритетни - аутпмпбилскпј индустрији, индустрији инфпрмаципних
технплпгија, прехрамбенпј и пдбрамбенпј индустрији„, дпдаје Министарствп финансија.
У саппщтеоу се навпди да ће један пд кљушних сегмената Наципналнпг плана реиндустријализације Прпграм државне ппдрщке развпју ИТ индустрије, бити дп краја пве недеље усвпјен на седници Владе
Србије и прпмпвисан на великпм међунарпднпм сајму ЦЕБИТ у Ханпверу.
Саставни деп акципнпг плана биће мере за ппмпћ предузећима у превазилажеоу тещкпћа збпг
ппремећаја на тржищту кпје је изазвала светска екпнпмска криза.
План је, какп је саппщтенп, да се предузећима кпја имају тржищну перспективу ппмпгне да инвестирају
и унапреде свпје капацитете, какп би се сашувала ппстпјећа и птвприла нпва радна места.
Биће предлпжена и пдгпварајућа мпдернизација пбразпвнпг система, какп би се пн прилагпдип
пптребама тржищта рада.
Акципним планпм биће предлпжен и прпграм мера за ппбпљщаое ппслпвне климе, щтп ппдразумева
ппједнпстављеое административних прпцедура и укидаое непптребне бирпкратије кпја кпши
привреду, а ппсебна пажоа биће ппсвећена убрзаоу и ппједнпстављеоу прпцедура за издаваое
грађевинских дпзвпла.
Наципнални савет за привредни ппправак Србије фпрмирап је крајем фебруара експертски тим кпји је
најавип да ће за месец дана припремити прпграм пдрживих мера за брзу реиндустријализацију српске
привреде. У нпви ппшетак српска индустрија креће с нивп на кпме је била пре вище пд 40 гпдина тп јест
птприлике из - 1970. гпдине. Такпђе, треба знати и да у пднпсу на 2001. гпдину, у прерађивашкпј
индустрији Србије данас ради маое пд пплпвине радника. Највећи пад је заблежен у пбласти
прпизвпдое текстила. Пд некадащоих 33.000 заппслених, сада је ангажпванп пкп 18 пдстп. Трећина пд
пкп 4.000 заппслених у прпизвпдои дуванских прпизвпда и даље ради. Пдевне предмете прпизвпди
пкп 35 пдстп некадащоих 57.000 радника.
Е. Дн.
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Радници спрешили папре да уђу у оиве
AУTOР: Ж. Балабан
Радници Ппљппривреднпг кпмбината Бепград (ПКБ) механизацијпм су јуше ппнпвп спрешили закупце
државнпг земљищта да уђу у оиве, у атару Ченте, кпје је дп сада кпристила пва кпрппрација у
државнпм власнищтву.
Нашелник Пдељеоа за лпкални екпнпмски и рурални развпј и инвестиције при Градскпј управи
Зреоанин Стпјан Краљ рекап је за “Дневник” да није билп никаквих инцидената, јер се на време
пдусталп пд ппкущаја увпђеоа ппљппривредника из Ченте у закупљене оиве. Краљ је дпдап да су јуше
на терен изащла и два републишка ппљппривредна инспектпра какп би сашинила записник и на лицу
места се уппзнала са прпблемпм пкп преузимаоа пвпг ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини.
Упитан щта ће зреоанинска лпкална сампуправа даље предузети какп би сељацима билп пмпгућенп да
заппшну ппљппривредне радпве на оивама, шији су закуп већ платили, Краљ је пдгпвприп да за сада
нема пдгпвпр на тп питаое.
Председник Сампсталнпг синдиката ПКБ Милисав Ðпрђевић ппрушип је да радници пве кпрппрације
самп бране свпја радна места и да неће дпзвплити улазак “латифундистима кпје лпкална сампуправа
ппкущава да уведе”, јер су парцеле засејане, а прпизвпдоа већ заснпвана. Ђпрђевић је ппнпвип да
радници неће пдустати пд пдбране земље кпју је ПКБ пбрађивап деценијама уназад.
Ппљппривредник из Ченте Јпван Дракулић је истакап да папри кпји су ушествпвали у два круга
лицитације за издаваое у закуп ппљппривреднпг земљищта, излицитирали пранице и пащоаке,
уплатили авансе и закупе, самп траже да им буде пмпгућенп да на ппврщинама заснују прпизвпдоу.
Дракулић је дпдап да ппљппривредници пд јесенас, пд заврщетка првпг круга лицитације, ппкущавају
да уђу у ппседе.
Градпнашелник Зреоанина Иван Бпщоак је, ппсле састанка са незадпвпљним ратарима, ппрушип да је
град спреман да упптреби сва распплпжива закпнска средства да би дп краја испунип пнп на щта се
пбавезап спрпвпдећи прпграм даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини.

AKTER
http://akter.co.rs/26-ekonomija/33118-radnici-pkb-najavili-blokadu-zemljuta-u-enti.html

РAДНИЦИ ПКБ НAJAВИЛИ БЛOКAДУ ЗEMЉИШTA У ЧEНTИ
AКTEР: TAНJУГ
Рaдници ПКБ кojи зaкупцe држaвнoг зeмљиштa спрeчaвajу дa уђу нa оивe кoje je дo сaдa кoристиo
ПКБ, нajaвили су дa ћe сa пoрoдицaмa блoкирaти упoтрeбу тoг зeмљиштa свe дoк сe нe пoступи пo
зaкoну
Прeдсeдник Сaмoстaлнoг синдикaтa ПКБ Mилисaв Ђoрђeвић je кaзao Taоугу дa трeбa пoнищтити
нeзaкoниту лицитaциjу зa зaкуп зeмљищтa, кojoм je ПКБ-у oнeмoгућeнa упoтрeбa зeмљищтa кoje je
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кoристилo тo прeдузeћe у прeтхoдних 60 гoдинa, кao и дa трeбa oвe гoдинe рaсписaти нoву лицитaциjу у
склaду сa зaкoнoм o пoљoприврeднoм зeмљищту.
"Нaщ jeдини зaхтeв je дa сe пoнищти лицитaциja (зa зaкуп пoљoприврeднoг зeмљищтa) спрoвeдeнa
прoщлe гoдинe нa нeзaкoнит нaшин и дa сe ПКБ-у oмoгући дa плaти зaкуп пo цeни вeћoj зa 30 oдстo oд
пoшeтнe цeнe кoja je билa пoнуђeнa нa лицитaциjи", рeкao je Ђoрђeвић.
Рaдници ПКБ oдржaли су дaнaс прoтeст у Чeнти и кaжу дa ћe свaкoднeвнo дo 19. мaртa, кaдa je зaкaзaнo
глaвнo рoшищтe у Приврeднoм суду у Зрeоaнину, oргaнизoвaти прoтeстe, кao и нeпрeкидну блoкaду
прилaзa спoрнoм зeмљищту.
Oни кaжу дa je прoблeм нaстao збoг тoгa щтo je ПКБ, кao грaдскo прeдузeћe, увeк кoристиo држaвнo
зeмљищтe нa тeритoриjи Зрeоaнинa, шиje грaдскe влaсти сaдa тo зeмљищтe трeтирajу кao свoje, кao и дa
нису били oбaвeщтeни дa сe зeмљa нуди лицитaциjoм, збoг шeгa je ПКБ пoднeo тужбу.
"Сaмo брaнимo нaщa рaднa мeстa и нe прeтeндуjeмo дa будeмo влaсници тoг зeмљищтa", рeкao je
Ђoрђeвић нaвoдeћи дa рaдници ПКБ - a у Чeнти брaнe oд зaкупaцa 212 хeкaтaрa рaднe jeдиницe Чeнтa,
гдe je зaпoслeнo 30 рaдникa.
Ђoрђeвић je зaтрaжиo oд лoкaлних влaсти у Зрeоaнину дa нe дajу сeљaцимa зeмљу нa oбрaду, дoк суд
нe дoнeсe кoнaшну oдлуку у oвoм спoру. Oн je рeкao дa су пaрцeлe jeсeнaс зaсejaнe пщeницoм, щтo
знaши дa je прoизвoдоa вeћ зaснoвaнa.
Лицитaциja, прeмa оeгoвим рeшимa, ниje рaсписaнa у прeдвиђeнoм рoку дo 31. мaртa прoщлe гoдинe, a
мeнaчмeнт ПКБ - a je тeк у сeптeмбру дoбиo oбaвeщтeоe дa сe зaкупци спрeмajу дa уђу у пoсeд, нaкoн
шeгa je зa oстajaоe у пoсeду пoнудиo грaду Зрeоaнину нaгoдбу o уплaти у бучeт 14,5 милиoнa динaрa,
щтo je 30 oдстo вищe oд пoшeтнe цeнe пoнуђeних пaрцeлa зa нaдмeтaоe.
Рaдник ПКБ-a, кojи дeжурa нa трaктoру, Зoрaн Mилинкoв je рeкao Taоугу дa сe рaдници смeоуjу, кao и
дa су у свaкoм трeнутку припрaвни дa у слушajу пoкущaja улaскa сa свoм мeхaнизaциjoм рaднe jeдиницe
Чeнтa изaђу и блoкирajу прилaзe. Oн je дoдao дa имa трoje дeцe и дa му жeнa ниje зaпoслeнa.
Грaдoнaшeлник Зрeоaнинa Ивaн Бoщоaк нajaвиo je jушe дa ћe пoљoприврeдницимa из Чeнтe бити
oмoгућeнo дa кoристe oрaницe узeтe у зaкуп нa лицитaциjи, a кoje je дo сaдa кoристиo ПКБ. Бoщоaк je тo
изjaвиo пoслe рaзгoвoрa сa пeдeсeтaк зaкупaцa држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљищтa, кojи су jушe
стигли у Зрeоaнин сa зaхтeвoм дa им сe oмoгући дa oбрaђуjу оивe узeтe нa oснoву прoгрaмa лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Oн je нajaвиo дa ћe нaдлeжнe инспeкциje и други држaвни oргaни кoристити свa зaкoнскa срeдствa у
циљу спрoвoђeоa прoгрaмa дaвaоa пoљoприврeднoг држaвнoг зeмљищтa зaкупцимa, дa би сe
прoлeћнa сeтвa oбaвилa нa врeмe.
Грaдски jaвни прaвoбрaнилaц Гoрaн Кaтић изjaвиo je Taоугу дa je Приврeдни суд у Зрeоaнину oдбиo
зaхтeв ПКБ зa oдрeђивaоe приврeмeнe мeрe. Нa пoдрушjу КO Чeнтa и КO Пeрлeз у влaснищтву држaвe
нaлaзи сe oкo 1.500 хeктaрa зeмљищтa, oд кojих су приближнo пoлoвинa oрaницe, a други дeo пoд
пaщоaцимa и трскoм.
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