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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437050-U-utorak-strajk-u-skolama

У утoрaк штрajк у шкoлaмa
АУТПР: ТАНЈУГ
У щкoлaмa шлaницaмa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa Србиje и Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje у
утoрaк ћe бити oдржaн цeлoднeвни щтрajк упoзoрeоa збoг нajaвe тeхнoлoщких вищкoвa
У утoрaк ћe бити oдржaн цeлoднeвни щтрajк упoзoрeоa збoг нajaвe тeхнoлoщких вищкoвa
БEOГРAД - У щкoлaмa шлaницaмa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa Србиje и Синдикaтa oбрaзoвaоa
Србиje у утoрaк ћe бити oдржaн цeлoднeвни щтрajк упoзoрeоa, jeр je, кaкo je рeшeнo нa кoнфeрeнциjи
зa нoвинaрe, пoлитикa Mинистaрствa прoсвeтe дoвeлa дo тoгa дa свe вeћи брoj кoлeгa у прoсвeти oстaje
бeз пoслa или дa нeмa пун фoнд шaсoвa.
Члaнoви тa двa синдикaтa у утoрaк нeћe држaти шaсoвe, a oкo 10 сaти oкупићe сe испрeд сeдищтa
щкoлских упрaвa, прoшитaти и прeдaти зaхтeвe нaшeлницимa, у кojимa трaжe oгрaнишeоe брoja ушeникa
нa нajвищe 25 у oдeљeоу, рeкли су шeлници Униje и СOС нa зajeднишкoj кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe.
Синдикaти трaжe и oдлaгaоe примeнe систeмa финaнсирaоa пo ушeнику дo 2020. гoдинe, увoђeоe
oбaвeзнoг срeдоeг oбрaзoвaоa, рeкao je прeдсeдник Униje Дрaгaн Maтиjeвић и нajaвиo дa ћe дaнaс
пoслe пoднe у Mинистaрству прoсвeтe бити oдржaн сaстaнaк o оихoвим зaхтeвимa.
"Oснoвни зaдaтaк синдикaтa jeстe дa сe бoри зa рaднa мeстa", рeкao je Maтиjeвић и нaвeo дa oвдe никo
нe гoвoри o плaти, нeгo o шиоeници дa ћe нa jeсeн oкo 600 кoлeгa oстaти бeз пoслa.
У 1. рaзрeду срeдоe щкoлe у сeптeмбру бићe 7.000 ушeникa мaоe, у 1. рaзрeду oснoвнe скoлe oкo 1.500
првaкa мaоe, укупнo oкo 300 oдeљeоa бићe укинутo, рeкao je Maтиjeвић.
"Дa бисмo прeдупрeдили нaвaлу тeхнoлoщких вищкoвa прeдлoжили смo министaрству дa у oдeљeоу
будe нajвищe 25 ушeникa", рeкao je Maтиjeвић и нaвeo дa oвaj зaхтeв држaву нищтa нe би кoщтao a билa
би сaшувaнa рaднa мeстa.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437033-Neizbezno-smanjenje-plata-i-penzija

Нeизбeжнo смaоeоe плaтa и пeнзиja
АУТПР. E. E. Р.
У бoрби прoтив кризe, смaоивaоe плaтa и пeнзиja - нeoпхoднo, смaтрajу eкoнoмисти. Прeмиjeр: Tрeбa
прoнaћи другo рeщeоe зa oпoрaвaк српскe eкoнoмиje
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ВEЋИНA eкoнoмистa кaтeгoришнa je у тврдоaмa дa бeз сeшe пeнзиja и плaтa у jaвнoм сeктoру нeмa
приврeднoг oпoрaвкa, jeр су упрaвo oвe двe стaвкe нajвeћa трoщaк бучeтa. Пojeдини укaзуjу дa уз
зaмрзaвaоe примaоa из држaвнe кaсe, пoстoje и други нaшини зa oбуздaвaоe свe вeћeг мaокa у бучeту.
- Циљ eкoнoмских мeрa je излaзaк из кризe, aли нe нa тeрeт грaђaнa, вeћ прoнaлaжeоeм нeких нoвих
нaшинa зa тo - изjaвиo je у пoнeдeљaк прeдсeдник Влaдe Србиje, Ивицa Дaшић.
- Смaоити плaтe и пeнзиje, тo знa свaкo. Имa ли нeщтo нoвo щтo нeкo нe знa, хajдe дa видимo?
Oдбaцивщи инсинуaциje дa je сeдницa Влaдe oткaзaнa збoг eвeнтуaлних нeслaгaоa пo питaоу
eкoнoмских мeрa, Дaшић je кao глaвни рaзлoг нaвeo нeдoстaтaк врeмeнa.
- Нaстaвићeмo рaзгoвoрe o eкoнoмским тeмaмa унутaр влaдajућe кoaлициje, тo ниje сaмo eкoнoмскo,
вeћ прe свeгa струшнo питaоe лeшeоa eкoнoмскoг систeмa, jeр кoд нaс у струшнoj jaвнoсти нe пoстojи
jeдинствeнo мищљeоe щтa би трeбaлo ушинити - рeкao je Дaшић. - С jeднe стрaнe имaмo фискaлну
дисциплину, пoтрeбу дa сe дoђe дo финaнсиjскe кoнсoлидaциje и смaоeоa дeфицитa, aли с другe, трeбa
дa сe oмoгући приврeдни рaст.
ЗИД ПЛAЧA ПРEMИJEР Дaшић je oдбaциo тврдоe дa сe нaщa зeмљa нaлaзи прeд бaнкрoтoм, дoдaвщи дa
кaдa Србиja вeћ ниje бaнкрoтирaлa прeтхoдних 20 гoдинa у мнoгo тeжим врeмeнимa, oндa нeћe ни сaдa.
- Moрaмo дa прeживимo, aли Влaдa ниje никaкaв зид плaшa пa дa кукaмo - кaжe прeмиjeр.
Лу Брeфoр, щeф Кaнцeлaриje Свeтскe бaнкe смaтрa дa Србиja, ипaк, нeћe мoћи дa смaои бучeтски
дeфицит бeз смaоeоa плaтa у jaвнoм сeктoру и пeнзиja.
- To je jeднa oд нeизбeжних мeрa щтeдоe - истишe Брeфoр. - Лoщe je щтo je бучeтски минус дуплo вeћи
oд плaнирaнoг, a исплaтa плaтa и пeнзиja шини вищe oд пoлoвинe трoщкoвa бучeтa. Oхрaбруje тo щтo je
Влaдa ипaк спрeмнa дa прeдузe вeoмa тeщкe мeрe. Нaдaм сe дa тe мeрe нeћe шeкaти jeсeн, вeћ дa ћe
бити прeдузeтe нajкaсниje oвoг или слeдeћeг мeсeцa.
Eкoнoмски aнaлитишaр Ивaн Никoлић смaтрa дa je зa прeвaзилaжeоe пoстojeћeг стaоa у бучeту
нeoпхoднo, прe свeгa, пoдизaоe приврeднe aктивнoсти крoз инвeстициje и щтeдоу, a пoтoм и систeмскa
рeфoрмa укупнoг jaвнoг сeктoрa, шиjи ћe eфeкти бити видљиви нa рoк oд пeт дo 10 гoдинa.
- Штeдоa бeз инвeстициja нe дaje рeзултaт, тo je изoлoвaнa мeрa кoja нaс вoди сaмo у joщ вeћи прoблeм
- укaзуje Никoлић. - Свaкa ущтeдa дирeктнo сe oдрaжaвa нa дoмaћу трaжоу, мaоa трaжоa oбaрa
пoтрoщоу, пoтрoщоa приврeдну aктивнoст, шимe сe умaоуjу пoрeски прихoди, a бучeтски дeфицит
oстaje исти. Бaлaнсирaоe измeђу инвeстициja и щтeдоe су мeрe кoje ћe имaти у крaткoм или срeдоeм
рoку пoзитивaн рeзултaт. Дoбaр прoстoр зa ущтeдe пoстojи у унaпрeђeоу eфикaснoсти држaвнe
aдминистрaциje и рeфoрми jaвних прeдузeћa, jeр тo мoжe дoнeти ущтeдe измeђу 50 и 100 милиjaрди
динaрa.
Прeмa рeшимa eкoнoмистe Mилaдинa Кoвaшeвићa, глaвни прoблeм je у нeрeфoрмисaнoм jaвнoм
сeктoру. Кoвaшeвић jeстe зa кoнтрoлу зaрaдa у jaвнoм сeктoру, aли смaтрa дa пeнзиje трeбa изoстaвити
из тe пришe. Прoфeсoр Љубoрмир Maчaр, пaк, нaпoмиоe дa je дoщлo врeмe дa Србиja кoнaшнo пoшнe дa
трoщи сaмo oнoликo кoликo имa.
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- Нaжaлoст, искуствo je пoкaзaлo дa кoд смaоивaоa држaвних рaсхoдa нe пoстojи ниjeднo рeщeоe кoje
нeћe дa сe "oшeщe" o плaтe и пeнзиje - кaжe Maчaр. - Прeoкрeт у oвoj дрaмaтишнoj ситуaциjи мoгу дa
нaпрaвe прeдузeтници кojимa држaвa трeбa дa дa пoдрщку, oсигурa oкружeоe и пoслoвни aмбиjeнт jeр
сaмa нe мoжe бити ни прeдузeтник, ни инвeститoр.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/385882/Ovo-su-mere-stednje-Dacic-Vucic-i-Dinkic-traze-podrsku-nacije

Oвo су мeрe штeдоe: Дaчић, Вучић и Динкић трaжe пoдршку нaциje
АУТПР: Гoрдaнa Булaтoвић
Зa мeрe щтeдоe кoje ћe бити дeфинисaнe у нaрeдних дeсeтaк дaнa прeмиjeр Дaшић, први
пoтпрeдсeдник Влaдe Aлeксaндaр Вушић и министaр финaнсиja Mлaђaн Динкић зaтрaжићe пoдрщку, нe
сaмo свojих кoaлициoних пaртнeрa, вeћ и пoслoдaвaцa, кao и синдикaтa. Jeр, пoтeзи кojи Србиjу oшeкуjу
зaхтeвajу щири друщтвeни кoнсeнзус, зaкљушaк je jушe oдржaнoг сaстaнкa Дaшићa, Вушићa и Динкићa.
Нa сaстaнку у Влaди, кojи je трajao вищe oд шeтири сaтa, рaзгoвaрaлo сe o свим мoгућим мeрaмa
щтeдоe, a кoje би дoвeлe дo смaоeоa минусa држaвe бaр зa 35 милиjaрди динaрa дo крaja oвe гoдинe,
сaзнaje „Блиц“. Taкoђe, нa стoлу су били и мoгући пoтeзи кojи би дoвeли дo тoгa дa у нaрeдним
гoдинaмa Србиja имa oдрживe jaвнe финaнсиje. Сaстaнку je присуствoвaлa и гувeрнeр Нaрoднe бaнкe
Србиje Joргoвaнкa Taбaкoвић.

- Рaзгoвaрaлo сe o свим oпциjaмa. Прe свeгa, ту je мoгућнoст зaмрзaвaоa плaтa у jaвнoм сeктoру и
пeнзиja у oвoj гoдини, кao и нaшин нa кojи ћe oнe дa буду усклaђивaнe у 2013. Taкoђe, рaзгoвaрaлo сe и o
мoгућeм смaоивaоу зaрaдa oних кojи рaдe у држaвним институциjaмa, aли и o oпциjи мoгућeг
oтпущтaоa oних кojи рaдe зa држaву - тврди извoр „Блицa“.
Meрe кoje сe oчeкуjу
Скoрo извeснe:









Прoдaja “Teлeкoмa” и “Рeсaвицe”
Издaвaоe у зaкуп Aeрoдрoмa
Гaщeоe 75 фирми у рeструктурирaоу
Зaщтитa рeдoвних плaтищa
Вeћa финaнсиjскa дисциплинa
Oзбиљниja бoрбa прoтив сивe eкoнoмиje
Измeнe Зaкoнa o рaду
Измeнe пeнзиjскoг систeмa
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Moгућe:





Oтпущтaоa из држaвнe службe
Зaмрзaвaоe плaтa у jaвнoм сeктoру
Зaмрзaвaоe пeнзиja
Смaоивaоe зaрaдa у jaвнoм сeктoру

Вeћ сaдa je jaснo, кaкo нaм je пoтврђeнo, дa ћe Влaдa пoкрeнути прoцeс прoдaje дeлa jaвних прeдузeћa,
прe свeгa „Teлeкoмa“ и „Рeсaвицe“, a дa ћe сe припрeмити и дoкумeнтaциja нeoпхoднa кaкo би сe
рaсписao jaвни пoзив зa дaвaоe у дугoрoшни зaкуп, уз oбaвeзнo улaгaоe, Aeрoдрoмa „Никoлa Teслa“.
Taкoђe, дo крaja гoдинe ћe из приврeднoг живoтa мoрaти дa нeстaнe бaр 75 држaвних фирми у
рeструктуирaоу, a зa кoje нe пoстojи интeрeсoвaоe улaгaшa.

- Зaкљушeнo je дa вищe нeћe бити мoгућe убризгaвaоe финaнсиjских иоeкциja у jaвнa прeдузeћa, кao и
дa нeћe бити прaщтaоa грeщaкa дирeктoримa oвих фирми кojи нису у стaоу дa рaдe eфикaсниje.
Убрзaнo ћe сe гaсити и прeдузeћa у рeструктурирaоу, мaдa тo, у бучeту зa oву гoдину, изискуje дoдaтнe
трoщкoвe, пoпут oних зa сoциjaлнe прoгрaмe рaдникa кojи ћe и звaнишнo oстaти бeз пoслa. Taкoђe,
дoдaтни трoщaк бићe и шищћeоe свих дугoвaоa прeмa путaримa - oбjaщоaвa извoр „Блицa“.
У нaрeдних дeсeтaк дaнa припрeмићe сe и плaн кojи би дoвeo дo тoгa дa буду зaщтићeни oни кojи
плaћajу свoje oбaвeзe прeмa држaви.

- Припрeмa сe плaн зa пoстизaоe бoљe финaнсиjскe дисциплинe и oзбиљниje бoрбe прoтив сивe
eкoнoмиje у свим сeктoримa. Рaшунa сe дa сe, нa oвaj нaшин, мoжe oбeзбeдити дoдaтни прихoд у бучeт
oд
бaр
пeт
милиjaрди
динaрa
истишe
извoр
„Блицa“.
Пoстигнутa je сaглaснoст дa je нeoпхoднo измeнити и пoстojeћи Зaкoн o рaду, уз кoнстaтaциjу дa je
Нeмaшкa, уз флeксибилниjи приступ зaпoщљaвaоу, дoвeлa дo тoгa дa и у кризи имa испoд пeт oдстo
нeзaпoслeнoг стaнoвнищтвa.
Сaстaнaк сa стручоaцимa

Прeмиjeр Србиje Ивицa Дaшић je, кaкo сaзнaje „Блиц“, зa пeтaк зaкaзao сaстaнaк сa шлaнoвимa
Фискaлнoг сaвeтa. Прe тoгa ћe сe сусрeсти и сa прeдстaвницимa Нaциoнaлнoг сaвeтa зa приврeдни
прeпoрoд, дoк je зa нaрeдни викeнд плaнирaн рaзгoвoр сa прeдстaвницимa пoслoдaвaцa и синдикaтa.

- Зaкoн мoрa дa будe тaкaв дa спрeши дa сe и убудућe oни кojи рaдe зa држaву oсeћajу зaщтићeнo,
oднoснo дa их je, укoликo нe рaдe дoбрo, скoрo нeмoгућe oтпустити. Пoрeд тoгa, вeликe су примeдбe
стрaних инвeститoрa нa тo дa je врлo тeщкo зaмeнити рaдникa у Србиjи, aли и дa су oдрeдбe кoje
утврђуjу дa je пoслoдaвaц, приликoм исплaтe сoциjaлних прoгрaмa, дужaн дa рaднику исплaти
oтпрeмнину зa свe гoдинe рaднoг стaжa, лoщe - истишe извoр „Блицa“.

Прoмeнe, свaкaкo, oшeкуjу и пoстojeћи Зaкoн o пeнзиjскoм oсигурaоу, мaдa je joщ увeк aпсoлутнo
5

нeпoзнaтo дa ли ћe влaдajућa кoaлициja зaузeти стaв o мoгућeм пoмeрaоу грaницe зa oдлaзaк у пeнзиjу
жeнa нa oну кoja дaнaс вaжи зa мущкaрцe. Taкoђe, у нaрeдних нeдeљу дaнa дoнeћe сe и oдлукa o
увoђeоу пeнaлa зa рaниjи oдлaзaк у пeнзиjу.

Вeћ дaнaс ћe o нaвeдeним, мoгућим мeрaмa зaпoшeти кoнсултaциje нa нивoу кoaлициje, a кoнaшaн стaв
Влaдe o oвим, кaкo je jушe рeшeнo нa сaстaнку „oсeтљивим и нeпoпулaрним мeрaмa“ бићe пoзнaт вeћ
нaкoн нaрeднoг викeндa.

Из Влaдe Србиje je сaoпщтeнo дa ћe сe рaзгoвoри нaстaвити нa нивoу влaдajућe кoaлициje, сa шлaнoвимa
Фискaлнoг сaвeтa, Нaциoнaлнoг сaвeтa зa приврeдни oпoрaвaк Србиje и Сoциjaлнo-eкoнoмскoг сaвeтa.
Рaзгoвaрaлo сe o нaшину прeвлaдaвaоa нaслeђeнoг тeщкoг eкoнoмскoг стaоa, фискaлнoj кoнсoлидaциjи
и мeрaмa кoje трeбa дa oмoгућe приврeдни рaзвoj, инвeстициje и бoљи живoт грaђaнa.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386010/Rajic-Ujednaciti-plate-u-javnom-i-privatnom-sektoru

Рajић: Уjeднaчити плaтe у jaвнoм и привaтнoм сeктoру
ИЗВПР: БЕТА
Усклaђивaоe плaтa у jaвнoм сeктoру сa прoсeкoм зaрaдa у привaтним фирмaмa трeбaлo би дa будe
jeднa oд мeрa щтeдоe држaвe, истaкao je дaнaс дирeктoр Униje пoслoдaвaцa Србиje Дрaгoљуб Рajић.
Oн je aгeнциjи Бeтa рeкao дa су плaтe у jaвнoм сeктoру сaдa 25 дo 30 oдстo вeћe нeгo у привaтним
прeдузeћимa, щтo ниje слушaj ни у jeднoj eврoпскoj зeмљи.
- Ниje лoгишнo дa су плaтe у jaвнoм сeктoру вeћe зa шeтвртину нeгo у притaвнoм сeктoру кojи гa издржaвa
и пуни бучeт - истaкao je Рajић.
Пo оeгoвoj oцeни, збoг изнoсa зaрaдa бучeтских кoрисникa кojи je нeсрaзмeрaн снaзи приврeдe, држaвa
сe свe вищe зaдужуje.
- Истoврeмeнo пaдa приврeднa aктивнoст и прoмeт у тргoвини, тaкo дa су свe мaои прихoди бучeтa и
свe вeћa пoтрeбa дa држaвa пoзajмицaмa финaнсирa бучeтски дeфицит - рeкao je Рajић.
Кaкo je дoдao, прoсeк плaтa у jaвнoм и привaтнoм сeктoру биo je исти кaд би држaвa oствaрилa знaшajнe
ущтeдe и смaоилa пoтрeбу зa зaдуживaоeм.
Oн je нaглaсиo дa нe би трeбaлo смaоивaти пeнзиje у склoпу мeрa щтeдоe у jaвнoм сeктoру.
- Билo кaквa рeдукциja пeнзиja нe би билa дoбрa зaтo щтo je рeш o грaђaнимa кojи су углaвнoм зaврщили
свoj живoтни вeк и кojи нeмajу щaнсу дa дoдaтнo рaдe - нaвeo je Рajић и дoдao дa су, зa рaзлику oд
пeнзиoнeрa, људи у jaвнoм сeктoру joщ увeк рaднo aктивни.
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Oн je oцeниo дa држaвa мoрa дa щтeди сaмa нa сeби, дa прeиспитa пoтрoщоу jaвних прeдузeћa, “из
кojих нoвaц цури нa свe стрaнe”.
Рajић
je
нaвeo
дa
je
Униja
пoслoдaвaцa
дoстaвилa прeдлoгe 12 мeрa щтeдоe кoje нису усвojeнe.

Влaди

Србиje

2009.

гoдинe

- Дa су тe мeрe усвojeнe, дa je Влaдa пoстeпeнo бaр jeдaн дeo тих мeрa примeнилa, нe бисмo били дaнaс
у ситуaциjи у кojoj jeсмo. Укoликo сe сaдa нe будe рeaгoвaлo зa гoдину или двe ћe eкoнoмскa ситуaциja
бити joщ тeжa - oцeниo je прeдсeдник Униje пoслoдaвaцa.
Кao кљушни прoблeм држaвe Рajић je нaвeo щтo прeдстaвници Влaдe никaдa нису рaдили у приврeди.
- Aкo жeлимo oву држaву дa извушeмo из кризe, оoм мoрa дa сe упрaвљa нa мeнaчeрским принципимa,
нe кao вeщт пoлитишaр, вeћ кao вeщт мeнaчeр, тo je jeдини нaшин дa пoкрeнeмo свe oнe рeсурсe кojи
стoje нeгдe у зaпeћку свe oвe гoдинe”, рeкao je Рajић.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-strajk-u-skolama.sr.html

Данас штрајк у шкплама
АУТПР: М. Симић-Миладинпвић
Нема сврхе да се ремети заврщетак наставне гпдине, сматра министар прпсвете
Штрајк прпсветних радника наставља се данас и тп целпдневнпм пбуставпм рада. Наставници, шланпви
Уније синдиката прпсветних радника Србије (УСПРС) и Синдиката пбразпваоа Србије (СПС) – удружени,
бпјкптпваће наставу. Неће седети у ушипницама, нити у збпрници. У десет шаспва пкупиће се испред
щкплских управа, да надлежнима предају щтрајкашке захтеве – пптврдип је за „Пплитику” Драган
Матијевић, председник УСПРС-а.
– Бпље је да наставници пбуставе рад на један дан негп да им у септембру министарствп пбустави
радни пднпс на непдређенп – став је щтрајкаша, уверених да ће стптине прпсветних радника пстати без
ппсла или дела нпрме.
Синдикалци истишу да прптест прпсветних радника у септембру неће имати смисла, јер ће дп тада бити
усвпјен сет пбразпвних закпна шије ће пдредбе п брпју ђака у пдељеоу, увпђеоу финансираоа пп
ушенику и пбавезнпсти средое щкпле пдредити судбину щкплских радника.
– Пвп је пдсудна битка за щкплствп! Пред министрпм прпсвете и оегпвим ппмпћницима је да пдлуше да
ли ће бити спаситељи или грпбари српске прпсвете – категпришан је Матијевић.
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Пн пшекује да ће у прптесту ушествпвати наставници пснпвних и средоих щкпла у Нищу, Крущевцу,
Крагујевцу, Чашку, Бепграду... А укпликп пвај бунт прпсветара не да резултате, најављенп је да ће тп
бити ппвпд за дпгпвпр синдикалаца п будућим, радикалнијим кпрацима прптеста.
Да би за све синдикате прпсвете билп дпбрп да дефинищу заједнишки став, сматра Бранислав Павлпвић,
председник СПС-а, прптивник псниваоа нпве агенција за пбразпваое и васпитаое и загпвпрник идеје
да исплата јубиларних награда буде пбавеза на републишкпм нивпу, а не лпкалних сампуправа.
– Прпсветни радници тренутнп имају маое плате пд републишкпг прпсека, али не щтрајкујемп збпг
плата, а пшекујемп да ће надлежни из министарства ппкущати да целу пришу п щтрајку преинаше у пришу
п парама – наглащава Владимир Ачић из УСПРС-а.
Јединствени у ставу да „власт и синдикална сцена мпрају да се упзбиље да би пзбиљнп и разгпварали”,
ппкреташи щтрајка, неппсреднп пред састанак са прпсветним врхпм, јуше су уверавали да спцијални
дијалпг не ппстпји.
Ппсле разгпвпра министра прпсвете и председника синдиката у пбразпваоу, из респрнпг министарства
је саппщтенп да је дпгпвпренп да се фпрмира кпмисија кпја дп првпг септембра треба да сашини
предлпг уредбе п кпефицијентима. Министар Жаркп Пбрадпвић је ппзвап синдикалце да ппвуку пдлуку
п једнпдневнпм щтрајку уппзпреоа и закљушип да ппсле пвпг разгпвпра „нема сврхе да се ремети
заврщетак наставне гпдине”, наведенп је у саппщтеоу. Наведенп је и да је на састанку синдикалцима
пбјащоенпда је већина оихпвих захтева деп Стратегије развпја пбразпваоа дп 2020. гпдине и да ће
бити реализпвани.
– Кад? Све је тп на дугпм щтапу. Нащ пснпвни захтев да се брпј ђака у првпм разреду средое щкпле пве
гпдине пграниши на 25 није прихваћен, људи ће пстати без ппсла. Штрајк неће бити пбустављен – казап
нам је Драган Матијевић, ппсле разгпвпра у министарству.
---------------------------------------------Незакпнитп заппшљаваое учитеља
Рукпвпдствп Уније синдиката прпсветних радника Србије тврди да су „ппд притискпм министра
прпсвете у Гпроем Миланпвцу у ПШ „Свети Сава”, две ушитељице незакпнитп заппслене за сталнп,
недељу дана пре краја пве наставне гпдине (щкплска се заврщава 31. августа). Синдикалци траже
пдгпвпр на питаое защтп директпрка кпја је заппслила те ушитељице није сашекала ппшетак следеће
щкплске гпдине у кпјпј ће 500 дп 600 прпсветних радника пстати без ппсла или дела нпрме? Јуше, када је
и пбзнаоена пва тврдоа, питали смп надлежне у Министарству прпсвете да ли је истинита. Бране се
ћутаоем.
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sednica-vlade-otkazana-mere-nepoznate.sr.html

Седница владе птказана – мере неппзнате
АУТПР: Ј. Рабренпвић
Пплпвина бучета се трпщи за пензије и плате у јавнпм сектпру. – Защтп управп усвпјени сет ппреских
закпна није дпвпљан за ущтеде

Кпје мере би Влада Србије мпгла да предлпжи за ппправљаое екпнпмскпг стаоа у земљи, кап и за
ущтеде у бучету, јуше није билп ппзнатп из прпстпг разлпга щтп је седница најважнијег пргана државне
власти – птказана. У недељу, када су у истпм дану пдржани седница Председнищтва Српске напредне
странке и трпјни састанак премијера, вицепремијера и министра финансија са истпм ппменутпм
тематикпм, билп је најављенп да ће нещтп кпнкретније бити ппзнатп тек у ппнедељак, на влади.
Ипак, какп је бурни недељни дан пдмицап билп је јаснп да шелни људи државе неће мпћи бащ такп
брзп да изађу у јавнпст с екпнпмским мерама. Тп је билп јаснп из саппщтеоа у кпме су најављени
разгпвпри с Фискалним саветпм, Наципналним саветпм за привредни ппправак, Спцијалнп-екпнпмским
саветпм, синдикатима. Мнпгп ствари треба извагати. Из Српске напредне странке, шији шелни шпвек је
изјавип да не бежи пд непппуларних мера, саппщтавају да су самп претресли кпје су екпнпмске теме
најургентније, али да ни на једнпј мери јпщ не инсистирају.
Затп се ни јуше није зналп да ли ће плате и пензије мпрати на лед щтп би била једна пд главних мера
кпје се пптежу.
Разлпг за тп щтп је екпнпмија избила у први план су узнемиравајући ппдаци п стаоу јавних финансија.
Упркпс свим напприма дефицит расте, а са оим и јавни дуг земље. Првпбитнп планирани минус у каси
пд 122 милијарде динара мпгап би, пп рашуници Фискалнпг савета, да нарасте на 200 милијарди
динара, а пп другим струшоацима и на двпструкп вище пд планираних. Намећу се питаоа защтп управп
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усвпјени сет ппреских измена није дпвпљан за ущтеде и щта тп дпдатнп треба урадити да се стаое у
јавним финансијама ппбпљща. Треба ли шекати ребаланс бучета или је и пре тпга мпгуће нещтп
ущтедети.
С пбзирпм на тп да шак пплпвина бучета иде на дптације за пензије и плате у јавнпм сектпру јаснп је
защтп се првп замрзаваое плата и пензија ставља на дневни ред.
Нису самп плате и пензије пнп щтп муши креатпре фискалне пплитике. Ппставља се питаое и да ли је
мпгуће смаоити брпј заппслених у јавнпм сектпру. Такпђе, треба ппправити ефикаснпст јавних
предузећа, јер међу оима има дпста губитаща, а тражи се и рещеое за предузећа у реструктурираоу.
Пна преживљавају захваљујући субвенцијама, а у оима јпщ увек ради велики брпј људи. Збпг наще
виспке стппе незаппсленпсти није лакп дпнети пдлуку п оихпвпм маспвнпм птпущтаоу.
Прпблема има и у ппщтинама и лпкалним сампуправама кпје изменама ппреских закпна пстају без дела
прихпда.
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Dacic-Naci-izlaz-iz-krize-ali-ne-na-teret-gradjana.sr.html

Дачић: Наћи излаз из кризе, али не на терет грађана
Седница владе није птказана збпг евентуалних неслагаоа пп питаоу екпнпмских мера, већ збпг
недпстатка времена, каже премијер
Председник Владе Србије Ивица Дашић изјавип је јуше да је циљ екпнпмских мера излазак из кризе, али
не на терет грађана већ прпналажеое неких нпвих нашина за тп. „Смаоити плате и пензије тп зна свакп.
Има ли нещтп нпвп щтп некп не зна, хајде да видимп”, упитап је Дашић на заједнишкпј кпнференцији за
нпвинаре са македпнским премијерпм Никплпм Груевским, пренпси ТаОуг.
Пн је пдбацип тврдое да се Србија налази пред банкрптпм, дпдавщи да када Србија већ није
банкрптирала претхпдних 20 гпдина у мнпгп тежим временима, пнда неће ни сада. „Мпрамп да
преживимп, али влада није никакав зид плаша па да кукамп”, рекап је премијер Србије.
Пдбацивщи инсинуације да је данащоа седница владе птказана збпг евентуалних неслагаоа пп питаоу
екпнпмских мера, Дашић је кап главни разлпг навеп недпстатак времена, прецизирајући да није билп ни
предвиђенп да се екпнпмске мере данас нађу на дневнпм реду.„Не знам пдакле вам тп. Нищта
непбишнп се не дещава”, рекап је Дашић нпвинарима.
Ппдсетип их је и да је јуше разгпварап с вицепремијерпм Александрпм Вушићем, министрпм привреде и
финансија Млађанпм Динкићем и гувернеркпм НБС Јпргпванкпм Табакпвић п екпнпмскпј ситуацији,
прпблемима кпји нису нпви и нашинима какп да се ти прпблеми реще. „С једне стране имамп фискалну
дисциплину, пптребу да се дпђе дп финансијске кпнсплидације и смаоеоа дефицита, али с друге
стране треба да се пмпгући привредни раст”, рекап је Дашић и дпдап да није билп предвиђенп да се
приликпм јушеращоег састанка дпнпсе пдлуке п екпнпмским мерама, нити да се пне данас на седници
владе пбелпдане.
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Премијер је казап да ће разгпвпри п екпнпмским темама бити настављени и с псталим представницима
кпалиције, с људима из Фискалнпг савета, Савета за привредни ппправак, Спцијалнп екпнпмскпг савета
и с другима. „Нема никаквих дилема нити свађа, самп се ради п тпме кпје мере применити”, дпдап је
Дашић и истакап да ни у свету, а кампли у Србији не ппстпји јединственп мищљеое п тпме какп лешити
екпнпмски систем.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_na_ulici_ucionice_prazne_.55.html?news_id=261889

Дaнaс oбустaвa рaдa у щкoлaмa шлaницaмa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa и Синдикaтa
oбрaзoвaоa Србиje

Прoсвeтaри нa улици, учиoницe прaзнe
Aутoр: В. Aндрић
Бeoгрaд - У щкoлaмa шлaницaмa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa и Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje
дaнaс нeћe бити нaстaвe, jeр ћe зaпoслeни пoнoвo oдржaти щтрajк упoзoрeоa, нajaвили су прeдсeдници
тих синдикaлних oргaнизaциja нa jушeрaщоoj кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe.
- Oвo ниje щтрajк зa плaтe и пaрe, кao щтo тo прeдстaвљa министaр прoсвeтe, вeћ бoрбa зa oшувaоe
рaдних мeстa. Укoликo нe сaшувaмo пoсao свojим кoлeгaмa, билo кaквo пoвeћaоe зaрaдa и
кoeфициjeнaтa бићe узaлуднo - рeкao je Дрaгaн Maтиjeвић, прeдсeдник Униje синдикaтa прoсвeтних
рaдникa Србиje.
Oн je пoдсeтиo дa je дaнaщои прoтeст трeћи у низу кojи Униja oргaнизуje уз пoдрщку Синдикaтa
oбрaзoвaоa Србиje, кaкo би сe избoрили дa сe у Зaкoну o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaоa и вaспитaоa
oгрaниши брoj ушeникa у oдeљeоу нa 25. Maтиjeвић je пoнoвиo дa ћe oвe гoдинe бити 7.000 ушeникa
мaоe у првoм рaзрeду срeдоe щкoлe нeгo лaнe, кao и 1.500 првaкa мaоe, щтo ћe дoвeсти дo гaщeоa
300 oдeљeоa, a 600 прoсвeтних рaдникa ћe oстaти бeз пoслa.
- Смaоeоeм брoja ушeникa у oдeљeоу, щтo je прeдвиђeнo и Стрaтeгиjoм oбрaзoвaоa, ствoриo би сe
прoстoр зa зaпoслeнe кojи jeсу или ћe бити прoглaщeни тeхнoлoщким вищкoвимa. Tрeнутнo, oкo 30.000
прoсвeтних рaдникa имa нeпуну нoрму и тaj брoj ћe сe у нaрeдним дeцeниjaмa пoвeћaвaти. Tрaжимo и
дa сe oдлoжи прeлaзaк нa систeм финaнсирaоa пo ушeнику дo 2020, кao и дa срeдоe oбрaзoвaоe будe
oбaвeзнo - кaжe Maтиjeвић.
Прeдсeдник Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje Брaнислaв Пaвлoвић рeкao je дa je бoрбa зa oшувaоe рaдних
мeстa питaоe oкo кoгa сви синдикaти прoсвeтe трeбa дa сe уjeдинe. Oн je пoдсeтиo дa у Србиjи oсим
1.830 мaтишних щкoлa имa joщ 3.000 пoдрушних сa jeдним дo пeт ушeникa. Кaдa би сe из рaшуницe
изузeлe мaлe щкoлe, прoсeк ђaкa пo oдeљeоу би биo мнoгo вeћи oд oнoгa кojи нaвoди министaр
прoсвeтe, нaвeo je Пaвлoвић. Oн je рeсoрнoм министру зaмeриo и щтo нe вoди сoциjaлни диjaлoг сa
синдикaтимa.
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Кoмeнтaрищући стaвoвe Синдикaтa рaдникa у прoсвeти Србиje и ГСПРС „Нeзaвиснoст“, кojи су зa jeсeн
нajaвили щтрajк и оихoв зaхтeв зa кoрeкциjу кoeфициjeнaтa, Пaвлoвић je oцeниo дa je „нeoзбиљнo
трaжити пoвeћaоe кoeфициjeнaтa зa 30 oдстo, у трeнутку кaдa сe пришa o зaмрзaвaоу плaтa у jaвнoм
сeктoру“.
Нa питaоe Дaнaсa кaквa ћe бити пoзициja Униje и СOС-a aкo оихoви зaхтeви нe буду усвojeни,
Maтиjeвић je oдгoвoриo дa je oвaj мeсeц кљушaн и дa ћe синдикaти пoкущaти прeкo пoслaнишких групa у
пaрлaмeнту дa пoпрaвe пoстojeћи прeдлoг измeнa Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaоa и вaспитaоa.
Oн je нaпoмeнуo дa сe oдeљeоa фoрмирajу у aвгусту и дa прoтeст у сeптeмбру нeћe имaти смислa.
Бeз дoгoвoрa
Jушeрaщои сaстaнaк шeлникa рeпрeзeнтaтивних синдикaтa прoсвeтaрa сa министрoм прoсвeтe Жaркoм
Oбрaдoвићeм и прeдстaвницимa Mинистaрствa финaнсиja зaврщeн je бeз дoгoвoрa. Прeдсeдник Униje
Дрaгaн Maтиjeвић рeкao je зa нaщ лист дa oд министрa прoсвeтe нису шули ниjeдaн утeмeљeн aргумeнт
зaщтo су oдбили зaхтeв синдикaтa дa сe oгрaниши брoj ушeникa у oдeљeоу нa 25.
- To држaву нe би дoдaтнo кoщтaлo, jeр су ти људи вeћ у систeму, a нaстaвa би сигурнo билa
квaлитeтниja. Meђутим, пo oнoмe щтo нaм je министaр jушe рeкao, jaснo je дa иду нa тo дa сe щтo вищe
људи oтпусти из прoсвeтe - нaвeo je Maтиjeвић зa Дaнaс.
Oбрaдoвић: Пoвући oдлуку o щтрajку
Mинистaр прoсвeтe Жaркo Oбрaдoвић пoзвao je прeдстaвникe синдикaтa дa пoвуку oдлуку o
jeднoднeвнoм щтрajку упoзoрeоa, jeр, кaкo je рeкao, пoслe jушeрaщоих рaзгoвoрa нeмa сврхe дa сe
рeмeти зaврщeтaк нaстaвнe гoдинe. „Нa сaстaнку сa прeдстaвницимa синдикaтa дoгoвoрeнo je дa сe
фoрмирa кoмисиja зa дoнoщeоe урeдбe o кoeфициjeнтимa. Кoмисиjу би сaшиоaвaли прeдстaвници
министaрствa прoсвeтe, финaнсиja и рaдa и зaпoщљaвaоa, кao и пo jeдaн прeдстaвник
рeпрeзeнтaтивних синдикaтa у oбрaзoвaоу. Кoмисиja би трeбaлo дo 1. сeптeмбрa дa сaшини прeдлoг
урeдбe o кoeфициjeнтимa“, сaoпщтилo je jушe Mинистaрствo прoсвeтe.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stednja_nuzna_ali_mere_stizu_kasno.4.html?news_id=261864

Joщ нису утврђeни пoтeзи кoje ћe држaвa пoвући зa пoдстицaj приврeдe и смaоeоe бучeтскoг
дeфицитa

Штeдоa нужнa, aли мeрe стижу кaснo
Aутoр: Љ. Буквић - Г. Влaoвић
Бeoгрaд - Свe oши oвих дaнa упртe су у крojaшe судбинe грaђaнa Србиje, jeр бaщ тaкo пoслeдоих мeсeци
дeлуjу прeмиjeр и први пoтпрeдсeдник Влaдe Ивицa Дaшић и Aлeксaндaр Вушић и министaр финaнсиja
Mлaђaн Динкић. Дугo нeдeљнo пoпoднe прoвeли су у згрaди Влaдe, пoкущaвajући дa сe дoгoвoрe oкo
тoгa кaкo нa нajбeзбoлниjи нaшин држaвa дa ущтeди кojи динaр и избeгнe бaнкрoт. Судeћи прeмa првим
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рeaкциjaмa, иaкo звaнишнo нигдe ниje сaoпщтeнo дa ли je нeщтo кoнкрeтнo дoгoвoрeнo, спaщaвaоe
држaвe нeћe ићи лaкo.
Нa jeднoj стрaни су зaхтeви лидeрa УРС-a дa сe зaмрзну плaтe и пeнзиje, с другe Вушићeви дa сe зaтвoрe
фирмe у рeструктурирaоу нa кoje држaвa трoщи стoтинe милиoнa динaрa, дa сe пoвeдe рaшунa o
фискaлнoj дисциплини и пoпрaви инвeстициoнa климa, щтo укљушуje и „дoвoђeоe у рeд“ jaвних
прeдузeћa. Динкић je oпeт зa прoдajу Teлeкoмa, дoк Вушић и Дaшић тo нe видe кao рeaлну и прaву
oпциjу. Списaк мeрa зa oпoрaвaк oшиглeднo нeћe бити нaпрaвљeн тaкo брзo, a Влaдa ћe пoмoћ oвих
дaнa зaтрaжити и oд Фискaлнoг сaвeтa, синдикaтa, пoслoдaвaцa, aли и Нaциoнaлнoг сaвeтa зa
приврeдни oпoрaвaк. У мeђуврeмeну, зa jушe зaкaзaнa сeдницa Влaдe нa кojoj би сe рaзгoвaрaлo o
мeрaмa щтeдоe пoмeрeнa je зa дaнaс збoг рaниje дoгoвoрeних oбaвeзa министaрa. Дa je пoкущaj дa сe
Србиja извушe из eкoнoмскe кризe нужaн, слaжу сe сви сaгoвoрници Дaнaсa, aли гoтoвo сви су мищљeоa
дa je тo трeбaлo ушинити мнoгo рaниje.
Прeдсeдник Meтaлцa и шлaн Нaциoнaлнoг сaвeтa зa приврeдни oпoрaвaк Дрaгoљуб Вукaдинoвић кaжe
зa Дaнaс дa Влaдa трeбa дa пoнуди мeрe, a дa ћe oни пoслe дa кaжу щтa мислe o тoмe. „Пришaли су
шeтири сaтa и пoслe тoгa ниje билo сaoпщтeоa o тoмe щтa je дoгoвoрeнo. Имajу пo дeсeт пoмoћникa, сви
нeкa сe дoгoвoрe и кaжу кoje су нaм тo мeрe пoтрeбнe“, нaпoмиоe Вукaдинoвић.
Oн кaжe дa je прaвo питaоe у ствaри щтo сe o oвoмe ниje и рaниje рaзгoвaрaлo, зaщтo мeрe oпoрaвкa
држaвe тeк сaд дoлaзe нa рeд. „Хиљaду путa сaм пришao кaкo и щтa трeбa урaдити и никaдa ниje билo
тaкo. Нeкa oни сaд прeдлaжу“, истишe Вукaдинoвић.
Прeдсeдник ИTM групe Toплицa Спaсojeвић кaжe дa мeрe oбaвeзнo мoрajу бити кoмбинoвaнe и
усaглaщeнe сa свим aктeримa, oд држaвe, прeкo синдикaтa, дo пoслoдaвaцa и приврeдe. „Jeдинo тaкo
oнe мoгу дa буду eфикaснe“, тврди Спaсojeвић.
Oн пoдсeћa дa je кризa пoшeлa 2008. и дa држaвa ниje aдeквaтнo рeaгoвaлa, дoпустивщи тaкo дa
пoслeдицe буду joщ вeћe. Нa питaоe щтa трeбa урaдити сa прeдузeћимa кoja су у рeструктурирaоу,
Спaсojeвић истишe кaкo oнa никaдa нису дoбилa прaву прилику, „нису дoбилa прaвe кaдрoвe и прaву
пoмoћ држaвe“.
- Кaд кaжeм пoмoћ држaвe, нe мислим нa клaсишну финaнсиjску пoмoћ, вeћ нa тo щтo никo ниje улaгao у
нeкe рaзвojнe прojeктe. Никo сe ниje oсвртao нa тo кaд je Jaт трaжиo двa aвиoнa кao пoмoћ, нити ИMT.
Штa ћeмo урaдити - угaсићeмo ИMT и oндa увoзити трaктoрe? To ниje рeщeоe - нaпoмиоe Спaсojeвић.
Кoмбинaциja мeрa o кojимa Спaсojeвић гoвoри, измeђу oстaлoг, пoдрaзумeвa мaоe aдминистрaциje,
плус рeиндустриjaлизaциjу и oтвaрaоe нoвoг инвeстициoнoг циклусa. „Вищe улaгaоa у прoизвoдоу,
извoз и зaпoщљaвaоe, a мaоe у нeпрoизвoднe сeктoрe“, истишe Toплицa Спaсojeвић. Oн кaжe дa би
билo jaкo лeпo кaдa би свaкa oпщтинa у Србиjи имaлa бaзeн, aли дa би бoљe билo дa свaкa имa нajпрe
фaбрику, jeр je тo oнo щтo нaм трeбa.
Брaнкo Пaвлoвић, сaвeтник зa привaтизaциjу, смaтрa дa Влaдa Србиje eкoнoмскe прoблeмe нe сaглeдaвa
нa прaви нaшин.
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- Лoщa бучeтскa ситуaциja прeдстaвљa сaмo пoслeдицу, a никaкo узрoк прoблeмa. И тo je oснoвнa
грeщкa Влaдe, щтo нeмa мaкрoeкoнoмски приступ прoблeмaтици испрaжоeнe држaвнe кaсe, oднoснo
щтo бркa пoслeдицe и узрoк. Сaсвим je jaснo дa трeбa изврщити рeфoрму пeнзиoнoг систeмa и
рeструктурирaти jaвнa прeдузeћa, мeђутим мeрe кoje Влaдa прeдлaжe су крaткoрoшнe, a нe дугoрoшнe.
Чaк дa сe зaмрзну пeнзиje и плaтe, прoблeм би сe рeщиo сaмo дo крaja гoдинe. A щтa пoслe? Пoeнтa je у
тoмe дa Влaдa нe пoвушe ниjeдну oд мeрa o кojимa сe у jaвнoсти спeкулищe дa ћe их примeнити,
eкoнoмскa ситуaциje je тoликo лoщa дa ћe сoциjaлних пoслeдицa бити у свaкoм слушajу - нaвoди
Пaвлoвић.
Жeљкo Вeсeлинoвић, прeдсeдник Удружeних синдикaтa Србиje „Слoгa“, кao oснoвни узрoк бучeтскoг
дeфицитa види у тoмe щтo нити aктуeлнa Влaдa нити прeтхoднe у пoслeдоих щeст гoдинa, уoпщтe нису
вoдилe никaкву eкoнoмскo-сoциjaлну пoлитику и пoтпунo су зaнeмaрилe рaднишкo питaоe.
- Влaдa Србиje сe бaвилa EУ и Кoсoвoм, a o eкoнoмским питaоимa и сoциjaлнoм диjaлoгу уoпщтe ниje
вoдилa рaшунa. Нищтa oд oнoг щтo je oбeћaнo ниje oствaрeнo. Jeднoстaвнo мeрe кoje држaвa жeли сaдa
дa примeни су зaкaснeлe. Ниje урaђeнa рeиндустриjaлизaциja, oднoснo држaвa ниje пoмoглa тим
прeдузeћимa дa стaну нa нoгe и нaђу стрaтeщкe пaртнeрe, у jaвним прeдузeћимa je нaстaвљeнo сa
пoлитикoм зaпoщљaвaоa стрaнaшкoг и нeструшнoг кaдрa, щтo je свe дoвeлo дo дeфицитa у бучeту истишe Вeсeлинoвић.
Oн вeруje дa ћe прoмeнaмa Зaкoнa o рaду држaвa пoкущaти дa увeдe oлaкщицe пoслoдaвцимa кaдa je
рeш o oтпущтaоу рaдникa To би, кaжe, трeбaлo дa сe спрoвoди прeкo угoвoрa o рaду нa oдрeђeнo врeмe,
oднoснo укидaоeм стaлнoг рaднoг oднoсa.
- Taкo нeщтo нe пoстojи нигдe у свeту и нa тaj нaшин би билa нaрущeнa oснoвнa рaднишкa прaвa, щтo je зa
нaс у синдикaту пoтпунo нeприхвaтљивo. Пeнзиoни систeм сe свaкaкo мoрa рeфoрмисaти, aли нe нa
нaшин кaкo тo шини Влaдa вeћ стимулисaоeм пoслoдaвaцa дa уплaћуjу рaдницимa дoпринoсe у
привaтнe пeнзиoнe фoндoвe - зaкљушуje Вeсeлинoвић.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzija-samo-iz-sopstvenog-dzepa

Пензија самп из сппственпг џепа
АУТПР: Љ. Малещевић
Усвпјени Закпн п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији пмпгућава да убудуће дугпви за
дппринпсе за пензијскп и инвалидскп псигураое застаре, щтп ће неажурним ппслпдавцима брисати
дугпваоа према Пензијскпм фпнду накпн десет гпдина,
а раднике пставити без уплаћенпг пензијскпг стажа. Тп ће, пак, знашити да радници, када испуне
старпсне услпве за пензију, неће мпћи да се пензипнищу дпк сами не пппуне рупе у стажу.
14

Уједнп, тим закпнским актпм је прекинута пракса из прптеклих гпдина пп кпјпј је држава ппвезивала
стаж радницима за кпје ппслпдавац гпдинама није уплаћивап дппринпсе за пензијскп псигураое.
Држава је на себе прузимала ту пбавезу збпг тпга щтп је сама била крива јер је газдама дпзвпљавала да
гпдинама не уплаћују дппринпсе, па да није пна платила, мнпги радници не би птищли у пензију већ би
јпщ увек шекали да напуне гпдине живпта за пензипнисаое. Јесу радници у радним коижицама имали
уписане гпдине стажа кпје пмпгућавају пензију, али пне нису биле ппкривене уплатама пензијскпг
стажа, а без тпг рещеоа п пензипнисаоу нема.
Међутим, држава је нпвац за плаћаое пбавеза несавесних ппслпдаваца узимала пд свих грађана Србије
и тиме щтитила пне шија је закпнска пбавеза била да уреднп, за све заппслене, плаћају дппринпсе и
тиме дппринпсе пунијпј пензипнерскпј каси, самим тим и маоим дптацијама из буyета Србије. Тренутнп
је дуг Фпнду ПИП 143 милијарде динара, а прпцеоује се да најмаое 180.000 заппслених збпг нпвпг
закпна, мпже пстати без услпва за пензију.
У Министарству привреде и финансија, кпје је предлпжилп ппменути закпнски акт, сматрају да се сада
заправп увпди пбједиоенп плаћаое пбавеза пп пснпву ппреза и дппринпса пп пдбитку. Тп ће, какп
кажу, пмпгућити и ефикаснију наплату пбавеза и защтиту права из спцијалнпг псигураоа. Наиме, пни
тврде да се највећи деп дугпваоа за пензипне дппринпсе везује за неппстпјећа предузећа, или за пна
кпја су гпдинама у реструктурираоу или стешају па се те пбавезе пд оих не мпгу наплатити.
Инаше, држава је несавесним ппслпдавацима већ нудила мпгућнпст да запстале дугпве Фпнду ПИП
плате ппд ппвпљнијим услпвима, али мнпги ни оу нису желели да искпристе. Ваља истаћи и да је деп
предузећа шији власници нису заппсленима платили дппринпсе за пензије угащен и да су радници већ
некпликп гпдина у немпгућнпсти шак и да туже ппслпваце иакп им закпн даје тп правп.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/stize-plata-umesto-socijalne-pomoci

Стиже плата уместп спцијалне ппмпћи
АУТПР: Љ. Малещевић
Дугп најављивани закпн п спцијалнпм предузетнищтву и заппщљаваоу у спцијалним предузећима ущап
је у скупщтинску прпцедуру и ускпрп би требалп да смаои брпј кприсника разлишитих услуга спцијалне
защтите и прималаца спцијалне ппмпћи јер ствара мпгућнпст нпвпг заппщљаваоа.
Псим несппрних ппзитивних спцијалних ефеката, тај закпн у перспективи дппринпси и смаоеоу
укупних пптреба за спцијалнпм защтитпм и тиме утише на ппбпљщаое прихпда буyета, па псим
спцијалнпг и хуманпг пправдаоа, регулисаое те материје има и екпнпмскп. Пп предлпгу закпна, кпји је
Влада Србије усвпјила и ппслала Скупщтини Србије, услпви за статус спцијалнпг предузећа
ппдразумевају да тп предузеће заппщљава најмаое пет лица кпја не мпгу пстварити зараду шија висина
прелази изнпс прпсешне зараде у држави с пбзирпм на тп да се ради п ппсебним ппгпднпстима кпје
кпристи такп пснпвана спцијална фирма. Кап једна пд специфишнпсти спцијалних предузећа уппщте – а
крпз пвај закпн је тп уређенп – свакп се истише ушещћем заппслених у управљаоу и пдлушиваоу п
15

оихпвпм раднпправнпм статусу. Такп је закпнпм предвиђенп да заппслени у спцијалнпм предузећу
имају правп да буду инфпрмисани и кпнсултпвани, пднпснп да ушествују у управљаоу и пдлушиваоу п
битним питаоима у вези са свпјим радним статуспм.
Лица кпја би се заппщљавала у спцијалним предузећима јесу пна кпја пстварују правп или услуге
спцијалне защтите и ппмпћи. Пре свега, тп се пднпси на пне кпји пд државе дпбијају нпвшану ппмпћ за
псппспбљаваое, пднпснп нпвшану накнаду за незаппсленпст, сампхрани рпдитељи или супружници из
ппрпдице у кпјпј су пба супружника незаппслена, жртве тргпвине људима, злпстављаоа,
занемариваоа, насиља, зависници пд алкпхпла, дрпге или других пппјних средстава, дугпрпшнп
незаппслена старија лица, Рпми, пспбе с инвалидитетпм...
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