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Данас Владине мере: Мање плате за 350.000
људи?
Сузана Лакић
Мере за опоравак српске економије обухватиће око 350.000 људи запослених у јавном сектору.
Мање плате убудуће ће имати судије и помоћници, професори на факултету, лекари,
полицијски и војни официри, министри и њихови саветници...
Саша Радуловић, Лазар Крстић и Александар Вучић
Држава је одлучила да уштеди 800 милиона евра буџетских разлога, а како ће то урадити,
објавиће данас на отвореној седници Владе. Обелодањивање економских мера које ће умањити
зараде било је најављено за дан раније, али је и одложено до повратка премијера Ивице
Дачића из Брисела, потврдили су “Блицу” у Влади Србије.
Од укупно 550.000 људи, колико их је у јавном сектору, под ударом мера штедње нашло би се
око 350.000 запослених чија су примања изнад републичког просека.
Полиција прети штрајком
Председништво Независног синдиката полиције данас ће донети одлуку о штрајку акосе међу
Владиним мерама штедње нађе и ставка о одузимања 10.000 динара помоћи. "Будући да су све
извесније најаве о укидању месечне помоћи и смањењу плате, председништво НСП је
разматрало одлуку о датуму почетка штрајка. Са представницима Владе су почети преговори и
од њих зависи даља одлука. Уколико Влада остане при намери да се полицаји одузме месечна
помоћ и смањи плата, ми ћемо ступити у штрајк", каже портпарол НСП Иван Плавшић.
Он каже и да су их у одлуци о штрајку подржала и преостала два синдиката полиције. [Т. М. С.]
На овој листи биће министри који зарађују од 100.000 до 110.000 динара, њихови саветници,
али и судије, чије су најниже плате 80.000. Мање плате имаће и лекари специјалисти и
универзитетски професори, чија су примања око 70.000 динара месечно.
На удару ће бити и скоро сви запослени у државним агенцијама који у просеку зарађују и по
100.000 динара, али и руководиоци јавних предузећа, који зарађују и по пет просечних плата у
Србији.
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Мере би обухватиле и запослене у независним државним институцијама, попут Фискалног
савета и централне банке.
Нико од званичника из Владе Србије јуче није желео да открије како ће конкретно изгледати
мере штедње у јавним финансијама.
Једино се појавила незванична информација да постоје две идеје како ће се смањити плате у
јавном сектору.
Једна је да се то уради привременим и временски ограниченим солидарним порезом, док је
друга идеја о трајном смањењу плата.

Економиста Милојко Арсић каже да би уштеде биле значајне када би се солидарни порез или
смањење зарада у јавним предузећима применило на плате изнад 50.000 или 60.000 динара.
Он додаје и да би уз мање плате требало да иде и отпуштање вишка запослених у јавном
сектору.
- У свим делатностима које финансира држава запослено је око 435.000 људи од којих је вишак
између 15.000 и 20.000. Могуће је отпустити петнаестак хиљада а да се не угрози доступност
државе грађанима - рекао је Арсић.
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СИНДИКАТ ИВАЊИЧКОГ “ЈАВОРА” НАЈАВИО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

Директори синдикалну чланарину држе на
свом рачуну
Б. Бојовић
Против руководства предузећа “Јавор” из Ивањице Самостални синдикат текстила, коже и
обуће Србије поднеће кривичну пријаву због злоупотребе службеног положаја.
Синдикалци тврде да руководство фабрике кошуља која има 600 радника, неколико година
одбија запосленима синдикалну чланарину, а потом је противно закону задржава и
ненаменски троши.
- После више интервенција синдиката руководећи људи “Јавора” су уплаћивали незнатан део,
док су већи део новца задржали на свом рачуну. Реч је о дугу од четири милиона динара - тврде
у синдикату.
Директорка “Јавора” Скарлет Ђокић каже да је разочарана чињеницом да су се сви сетили
потраживања у тренутку кад је “Јавор” добио шансу да крене напред.
- “Јавор” је у процесу реструктурирања и мало смо се тргли, покушавамо да радимо, али не
вреди, почели су да нас притискају са свих страна. Од “Јавора” нико ништа није тражио док је
био процес приватизације и када није било посла. Нико није обраћао пажњу, а чим
покушавамо да се спасемо, ето оптужби. То је дуг стар 10 година, уплаћујемо колико можемо,
трудимо се, али и сами видите колико је тешко пословати и стварати профит у данашње време рекла је Ђокићева.
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/410661/Vlada-sutra-obelodanjuje-set-ekonomskih-mera

Влада сутра обелодањује сет економских
мера
Катарина Марковић
Влада Србије ће сутра обелоданити сет економских мера које ће, како је најављено, бити тешке
и непопуларне, али које се морају донети и спровести како би грађанима на дужи рок било
боље. Економисти тврде да ће за грађане 2014. бити најтежа од избијања кризе.
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Министар финансија Лазар Крстић, који ће данас са министром привреде Сашом Радуловићем
саопштити владин пакет економских мера, рекао је јуче да је потребно учинити напредак у пет
области да би се подстакао здрав раст привреде: наплата пореза и акциза, реформа јавног
сектора, решавања проблема јавних предузећа у реструктурирању, заустављања раста јавног
дуга и креирања новог пословног амбијента.
Крстић је објаснио да ће јавни дуг морати да расте до тренутка када ће бити на одрживом
нивоу, додајући да ће за постепено смањивање јавног дуга бити потребно три до четири године.
Према његовим речима, економски проблеми у Србији ће се решавати систематично и
системски, “а не преко колена” и сви ће морати да понесу терет уколико желе да најављене
мере дају ефекте.
Шта ће обухватити нове мере
- Смањење плата у јавном сектору (уштеда око 200 милиона евра)
- Пензије (засад се не најављује замрзавање или смањивање)
- Уштеде у МУП и Војсци (уштеде могуће смањењем бонуса)
- Увођење "солидарног пореза" на плате веће од 50.000 динара(неизвесно)
- Измене закона о раду (да запослени лакше добијају отказ)
- Смањење пореза на радничке плате (најавио министар привреде Саша Радуловић)
И пре него што су министри у Влади најавили да спремају реформе које се никоме неће
свидети, становници Србије су могли наслутити да ће им после 1. јануара бити још теже.
Од Нове године чека нас скупља струја, грејање и гас, мада у овом тренутку није познато за
колико ће енергенти поскупети.
Осим виших цена хране, до краја наредне године, сви грађани ће своје бесправно саграђене
објекте морати да упишу у катастар непокретности, што ће их коштати око 100 евра.
Легализација ће бити много скупља и обавезна само за објекте намењене продаји.
У склопу нових мера, међутим, Александар Вучић, први потпредседник Владе, јуче је најавио
смањење плата у јавном сектору. То би, према његовим речима, требало да смањи дефицит за
200 до 230 милиона евра, али ће суштински и та мера додатно стањити џепове грађана у 2014.
години.
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Како смо спискали 17 милиона евра: Држава
исплаћује кредите губиташа
Сузана Бојадић
Држава је за првих девет месеци ове године изгубила 17,3 милијарде динара јер је морала да
отплаћује кредите јавних предузећа која су била неспособна и да их врате. Како сазнаје “Блиц”,
из буџета је највише дато за „Путеве Србије“ и „Железнице“, следе „Србијагас“, ЈАТ и
„Галеника“.

Од 17 милијарди, држава је само за камате по гаранцијама дала 4,4 милијарде, више од трећине
кредита јавних предузећа које су платили грађани Србије. Највеће гаранције, око осам
милијарди, активиране су за кредите „Путева Србије“, док је за зајмове „Србијагаса“ држава
платила близу две милијарде динара.
Руководиоци јавних предузећа тврде да кредите нису у стању да враћају, а да је главни разлог губици у пословању.
Зоран Дробњак, директор „Путева Србије“, не крије да ово предузеће не враћа кредите већ две
године.
- Разлог је то што је држава смањила акцизе за путеве, због чега сваке године губимо 15
милијарди динара - каже Дробњак за “Блиц”.
Он додаје и да су у питању кредити од Светске банке од 100 милиона долара, те зајмови које су
„Путеви Србије“ узели од Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој.
У “Галеници” тврде да не враћају два кредита - од 70 и 15 милиона евра, а које су прошле
године узели да би вратили дугове и набавили сировине.
У „Железницама Србије“, чији укупни кредити износе 572 милиона евра, објашњавају да је
држава гарант за све зајмове, али да због финансијских могућности нису и ситуацији и да
редовно отплаћују кредите за модернизацију.
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Милић:Синдикат има предлоге за измене
Закона о раду
Тањуг
Синдикати имају припремљење предлоге за измене и допуне Закона о раду у делу који се
односи на синдикално оргнизовање и права радника, рекао је данас председник Савеза
самосталних сидниката Војводине Горан Милић.
Милић је на конференцији за новинаре, поводом обележавања 7. октобра - Светског дана
достојанственог рада, рекао да синдикалци нису видели досадашње предлоге измена тог
закона и да су о њима сазнали из медија.
- Улица и штрајкови су последње што би свако нормалан пожелео да се деси, али на жалост у
Србији је постала пракса да се једино изласком на улице може скренути пажња на неки
проблем - рекао је МИлић, истичући да су мале шансе да се избегне излазак радника на улицу,
уколико закон буде донет са изменама које објављују медији.
По његовим речима, "добро ће бити ако на челу тих евентуалних штрајкова буду синдикати" јер
како је казао, сигурно ће многи покушати да искористе незадовољство радника.
Он је најавио да ће, почевши од 19. октобра, у Сремској Митровици, Суботици, Сомбору ,
Панчеву, Зрењанину и Новом Саду, Савез самосталних синдиката Војводине организовати
скупове и акције у којима ће градјане упознати са оним што их очекује уколико се усвоје
предложене измене Закона о раду, Закона о штрајку и Закона о пензијском инвалидском
осигурању.
Говорећи о достојанственом раду Милић је казао да је у Србији тешко говорити о томе у
ситуацији када је од почетка кризе изгубљено 600.000 радних места, од чега 150.000 у
Војводини, што је раднике довело у неравноправан положај.
- Како уопште говорити о достојанственом раду када су потребне три минималне плате да би се
попунила једна просечна потрошачка корпа, а 70 одсто радника у Србији прима минималац рекао је Милић.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић казао је да ће
измене Закона о раду драстично смањити права радника уколико се усвоје на предложени
начин и да се очекује да ће директно због тих измена без посла остати од 50.000 до 100.000
људи у Србији.

7

- Лично сматрам да не би требало доносити било какве измене већ треба омогућити да се
поштује постојећи закон и тако дати прилику да се покаже да ли је добар или не, па тек онда
евентуално вршити његове измене - рекао је Гвозденовић.
Он је рекао да су синдикалци у разговорима са представницима владе, добили информацију да
би у наредних седам до десет дана, требало да се доставе сви предлози измена поменутих
закона.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/410863/Arsic-Uz-smanjenje-plata-potrebno-i-otpustanje

Арсић: Уз смањење плата потребно и
отпуштање
Бета
Професор економије Београдског унверзитета Милојко Арсић изјавио је данас да би уз
смањивање плата требало да почне и постепено отпуштање вишка запослених у јавном
сектору.
- У свим делатностима које финансира држава запослено је око 435.000 људи од којих је вишак
измедју 15.000 и 20.000. Могуће је отпустити петнаестак хиљада а да се не угрози доступност
државе градјанима.
Потребно је систематично и планско отпуштање да не би били отпушени они који су потребни
држави, рекао је Арсић агенцији Бета.
Од почетка кризе без посла је у Србији остало око 600.000 људи у привратном сектору, док је
број запослених који добијају плату из буџета порастао.
Арсић је навео да је у последњих годину дана у државној администрацији запослено много
људи са врло сумњивим дипломама.
- Не знам тачно колико, јер их је доста запослено на одредјено време, па је питање како се то
прати и региструје, али вероватно хиљаде - рекао је Арсић.
Арсић је објаснио да 435.000 запослених добија плату из фискалних извора, попут пореза,
доприноса, такси и накнада и не продају услуге на тржишту.
- Ту не спадају запослених у јавним предузећима. Највише их је у образовању - 125.000,
здравству 110.000, безбедносне службе, полиција, војска, БИА, безбедносне службе, ватрогасци
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- измедју 75.000 и 80.000, републичка администрација око 30.000 од тога у Пореској управи и
царини око 10.000 - рекао је Арсић.
Додао је да је, мимо републичке администрације, у администрацији локалних самоуправа
запослено измедју 23.000 и 24.000 запослених, од којих је неколико хиљада вишка.
- Од укупног вишка од 15.000 запослених у администрацији, бар трећина је у локалним
самоуправама, јер су се тамо лакше запошљавали партијске активисти него на републичком
нивоу, пошто је мање у фокусу јавности - рекао је Арсић.
У бирократији има неколико хиљада вишка запослених и основни проблем је квалитет услуга,
попут судских процедура које предуго трају и градјевинских дозвола за које је потребно годину
и више година.
- Ако је отпуштање добровољно, онда оду они који најлакше могу да надју посао, попут лекара
анестезиолога, а вишак у здравству су административно и техничко особље, возачи и мајстори
за одржавање, јер се ту запошљавају партијски кадрови - рекао је Арсић.
Арсић је истакао да би било лоше линеарно отпустити одредјени проценат запослених у
државним органима. Радикално смањење броја запослених, рецимо за трећину, није
прихватљиво и могуће је само ако би се држава повукла из обављања неких функција.
Арсић је подсетио да је 2006. године под притиском Медјународног монетарног фонда
обављено отпуштање на брзину, па су отпушени они који најлакше могу да надју посао, попут
лекара анестезиолога и наставника математике, који су добили отпремнине, а држава је морала
да тражи нове и тако је створен дупли трошак.
Потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је јуче смањење плата запослених у
јавном сектору.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/410862/Prihvatljivo-oporezivanje-penzija-visih-od-60000

Прихватљиво опорезивање пензија виших
од 60.000
Тањуг
Посланик ПУПС-а Мома Чолаковић очекује да ће се током ове седмице разговорати о
предлозима реформе ПИО фонда и понавља да је за ту странку прихватљиво опорезивање
пензија виших од 60.000 динара.
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- Када је реч о реформама ПИО Фонда очекујемо да се током ове недеље дају предлози, да
седнемо да разговарамо и да видимо које су то мере које министри и први потпредседник
Владе Александар Вучић предлажу - рекаоје Чолаковић новинарима у парламенту.
ПУПС, како је нагласио, даје подршку мерама које обезбеђују да најсиромашнији буду
застићени, а да они који имају висока примања поднесу већи терет.
Он је рекао да ПУПС има резерве према уводјењу солидарног пореза за пензије веће од 40.000
динара и сматра да би такав порез могао да се уведе за пензије веће од 60.000 динара.
Чолаковић је рекао да још није познато како ће други предлози мера да изгледају и да ли ће
доци до повећања старосне границе са 65 на 67 година и изједначења те границе за жене и
мушкарце и додао да ПУПС изражава резерву да то не би могло бити прихватљиво у овом
моменту.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/410860/SS-Vojvodine-Radnici-daleko-od-dostojanstvenog-rada

СС Војводине: Радници далеко од
достојанственог рада
Тањуг
Савез

самосталних

синдиката

Војводине

оценио

је

данас,

поводом

светског

Дана

достојанственог рада, да је Србија далеко од овог стандарда, јер се не поштују ни основна права
загарантована Законом о раду и Уставом.
- Негативна кретања на тржишту рада, где скоро милион радно способног становништва нема
посао, где је индустрија на издисају, а они који раде не могу достојанствено да живе од свог
рада, где се 'рад на црно' на многе индиректне начине подстиче и где се толеришу агенције које
незаконито изнајмљују раднике третирајући их као робу, све је само није достојанствено оцењено је у саопштењу тог синдиката.
У Србији се, како наводе, крше све четири компоненте достојанственог рада које су потребне за
социјални напредак и развој. Без продуктивног запошљавања, поштовања права радника,
ефикасне заштите тих права и стварног социјалног дијалога не можемо говорити о
достојанственом раду и достојанственом животу, наводи се у саопштењу.
Раст незапослености је континуиран, од поцетка економске кризе, је само у Војводини, око
150.000 радника остало без посла.
- Као озбиљна организација свесни смо потребе спроводења рестриктивних мера које су нужне
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за опстанак наше посрнуле привреде и друштва, али се оштро противимо да највећи терет
реформи сносе радници - оценио је Савез самосталних синдиката Војводине.
Истовремено, С С С Војводине позвао је социјалне партнере да "коначно схвате да измене
прописа и економске мере, које озбиљно утичу на положај радника, не могу бити спроведене
без уважавања ставова синдиката и без стварног социјалног дијалога, који до сада није
постојао.
Међународна организација рада (МОР) прогласила је 7. октобар Светским даном сигурног и
достојанственог рада, који обележавају Међународна конференција синдиката (ИТУЦ) и
чланови синдикалних организација широм планете.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_nize_poreze_i_manje_zaduzivanje_drzave.4.html?news_id=268902

Акција Фискалне коалиције „Одбрани новчаник“

Траже ниже порезе и мање задуживање
државе
АУТОР: И. Н.
Београд - Фискална коалиција, коју чини неколико удружења грађана који се окупљају око
питања ефикаснијег трошења новца пореских обвезника, организовала је јуче акцију „Одбрани
новчаник“ - прикупљањем потписа у Кнез Михаиловој улици, они су захтевали смањење
пореза, нижу јавну потрошњу и смањивање јавног дуга. Акција је наставак активности
Фискалне коалиције, која је у јуну предала Министарству финансија Повељу пореских
обвезника, у којој су представљени ти захтеви.
- Данашњом акцијом само настављамо да вршимо притисак одоздо на Владу да се одговорније
понаша када је у питању управљање нашим заједничким средствима. Тренутно се фокусирамо
на порез на рад, јер сматрамо да он најлакше може да се смањи. Оно што видимо као
позитиван помак је да у Влади постоји расположење да се иде у том правцу, и ми ћемо као
грађанска иницијатива то да подржимо. Желимо да у Србији створимо дугорочно нову и
другачију фискалну културу, где ће грађани много више да се питају шта се ради са парама из
буџета - казао је за Данас Милош Николић, председник Либертаријанског клуба Либек и
политички директор Фискалне коалиције. Он је додао да је јучерашњом акцијом министрима
финансија и привреде, Крстићу и Радуловићу, послата јасна порука да је једини пут реформе пут штедње, као и да су министри званичним дописима били позвани да дођу и одговоре на
питања грађана.
Коалиција захтева још и да држава смањи потрошњу, финансирање губиташких јавних
предузећа и непотребне субвенције. Поред клуба Либек, члан Фискалне коалиције је и
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удружење Црта, чији интернет портал „Прати паре“ има увид у буџете 15 градова у Србији,
затим Мрежа за политичку одговорност (МПО), Цлуб вон Неуманн, НАЛЕД, Фискални
монитор, Студенти за слободу, интернет магазин Каталаксија, Мрежа Грађани за просперитет,
Еуропеан Студентс фор Либертy и издавачка кућа Глобалбоок.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kako_namaci_800_miliona_evra.4.html?news_id=268910

Пред објављивање економских мера Влада још није решила главни проблем празног буџета

Како намаћи 800 милиона евра
Београд - Влада Србије планира да увођењем солидарног пореза на све плате у јавном сектору
изнад 50.000 динара уштеди 0,45 процената бруто домаћег производа, односно око 140
милиона евра, сазнаје Данас од извора блиског врху Министарства финансија. Да би се то
остварило, нови порез ће највероватније бити уведен по стопи од 12 до 14 одсто, а разматра се и
опција увођења друге, више стопе, која би се највероватније примењивала на зараде изнад
100.000 динара. А то је само део пакета мера који се очекује да Влада данас обелодани.
Према речима нашег извора, на ових 140 милиона Влада планира да дода још 200 милиона
евра прихода, до којих ће доћи подизањем доње стопе пореза на додату вредност са осам на 10
одсто.
- Постоје и неке рачунице према којима би ефекат од увођења солидарног пореза могао да
достигне и целих 200 милиона евра, што би у комбинацији са ПДВ-ом дало уштеде од 400
милиона, али то делује нереално - каже наш саговорник.
Друге егзактне мере су до пре неколико дана још биле под знаком питања, али је извесно да ће
Влада добар део преостале рупе „попунити“ тврдњом да ће нулта толеранција на неплаћање
пореза драстично повећати приходе. У министарствима привреде и финансија су током
протекле недеље баратали цифром од око 150 милиона евра, колико сматрају да би се могло
обезбедити бољом контролом сиве економије и њеним превођењем у легалне токове, с тим што
у Пореској управи верују да могу да постигну и много боље резултате од тога.
Како сазнајемо, ММФ, који је био укључен у разговоре о новим мерама, био је „врло скептичан“
према оваквим проценама, између осталог и зато што од јуна, када је прокламована нулта
толеранција, Пореска управа није забележила приметан скок наплате.
- Проблем с тим делом плана је у томе што нултом толеранцијом не може да се оствари чудо у
кратком року, што је нама потребно - додаје саговорник Данаса.
Чак и ако би се пројекције Министарства финансија оствариле, збир од 140 милиона од
солидарног пореза, 200 милиона од ПДВ-а и 150 милиона од сиве економије и даље даје само
490 милиона евра уштеда. Будући да је влада као свој циљ објавила смањење буџетског
дефицита за два до 2,5 процената БДП-а, што одговара износу од 640 милиона до 800 милиона
евра, министри ће морати негде да пронађу још бар 150 милиона евра. Због тога ће се на удару
наћи бројни непотребни трошкови у јавним предузећима, попут репрезентације, директорских
аутомобила и бескорисних службених путовања. О томе је говорио и потпредседник Владе
Александар Вучић, када је навео да је држава на путовања давала више од 40 милиона евра, „од
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чега је бар 10 или 20 милиона бачено“, а на то се додаје и 10 милиона евра дневница. Он је
рекао и да су трошкови репрезентације били додатних 40 милиона евра, а трошкови за управне
одборе 120 милиона евра. Колико ће ови издаци бити скресани, остаје да се види. Извесно је да
ће велики део преосталих уштеда доћи и смањивањем субвенција губиташким фирмама, али и
ту је још неизвесно колики ће држава направити рез. Вучић је иначе оценио и да ће
смањивањем плата у јавном сектору (где је по свему судећи мислио на солидарни порез) бити
уштеђено чак 200 до 230 милиона евра.
Влада Србије је још јуче требало да објави план мера за економску стабилизацију, али је тај
догађај јуче ујутро нагло отказан и померен за данас, уз објашњење да се премијер Ивица
Дачић налазио у Бриселу. Зато је за данас у 10 часова заказана „јавна седница Владе“, на којој
ће нове мере бити усвојене. То значи да ће представници медија моћи да присуствују усвајању
мера, али готово сигурно неће моћи да постављају питања, а неизвесно је да ли ће после
седнице бити одржана конференција за новинаре.
Лоша вест за послодавце
Влада је одустала од увођења пореских растерећења на рад у овом тренутку, иако остаје при
намери да порезе и доприносе за запослене дугорочно смањи за 30 одсто, почињући прво са
мањим растерећењем, које ће затим повећавати. Међутим, спровођење такве одлуке би у овом
моменту нагло отворило нову рупу у буџету, коју не би било могуће одмах запушити. Идеја
Министарства привреде је да смањењем пореза и доприноса стимулише послодавце који
тренутно раде у сивој зони да своје раднике пријаве и почну да плаћају порезе и доприносе за
њих, пошто ће им уз смањење дажбина ти трошкови бити знатно мањи него данас. Тиме би се
знатно повећали порески приходи, јер се процењује да је једна трећина српске економије у
сивој зони. Међутим, за овакве ефекте је потребно време, а Влада је притиснута потребом да
јавне финансије стабилизује одмах, због чега је спровођење ове мере одложено.
Пензионери на поштеди
Према речима нашег саговорника, Влада Србије је одлучна да нови резови заобиђу пензије,
али се због тога уводе више стопе солидарног пореза. Наиме, Фискални савет је у јуну
предложио да нови порез има стопу од 10 одсто, али да обухвати све плате изнад 40.000 и све
пензије изнад 25.000 динара, што је и захтев ММФ-а. Притом би од пензија уштеде биле 130
милиона евра, а од плата 70 милиона евра. Уместо тога, Влада је одлучила да због тешке
социјалне ситуације пензионере „поштеди“, а да опорезује само плате изнад 50.000 динара.
Будући да је просечна плата у јавном сектору око 47.000 динара, то значи да ће се на удару
новог пореза наћи нешто мање од половине запослених у државним фирмама и
институцијама.
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:457780-Novi-Sad-Sindikalci-zapretili-protestima

Нови Сад: Синдикалци запретили протестима
Н. СУБОТИЋ
Синдикалци поводом Светског дана достојанственог рада најавили врућу јесен и
могућност да радници, незадовољни најавама промена Закона о раду, Закона о
штрајку и Закона о ПИО, изађу на улице
Незадовољни најавама промена три закона, о раду, штрајку и ПИО НОВИ САД и Војводина би,
како ствари стоје, могли да имају „врућу синдикалну јесен“. Горан Милић, председник Савеза
самосталних синдиката Војводине, и Владимир Гвозденовић, председник Савеза самосталних
синдиката Војводине, најавили су у понедељак, поводом обележавања 7. октобра - Светског
дана достојанственог рада, могућност да радници, незадовољни најавама промена Закона о
раду, Закона о штрајку и Закона о ПИО, изађу на улице.
Синдикати, навели су Милић и Гвозденовић, најављене предлоге закона, нису видели, и о
њима су информисани из медија, али већ имају припремљене предлоге за измене и допуне
Закона о раду у делу који се односи на синдикално организовање и права радника.
- Улица и штрајкови су последње што би свако нормалан пожелео да се деси, али нажалост, у
Србији је постала пракса да се једино изласком на улице може скренути пажња на неки
проблем - рекао је Милић.
- Мале су, нажалост, шансе да се избегне излазак радника на улицу, уколико закон буде донет
са изменама које објављују медији. Добро ће бити, ако на челу тих евентуалних штрајкова буду
синдикати, јер ће многи покушати да искористе незадовољство радника.
ИДЕЈА И ЦИЉ„ДОСТОЈАНСТВЕНИ рад“, као идеју и циљ, иначе, увела је Међународна
организација рада 1999. године и од тада се 7. октобар, као светски Дан достојанственог рада,
обележава широм света. Концепт достојанственог рада, наиме, подразумева стварање услова за
отварање нових радних места, гарантована права радника, социјалну заштиту и промоцију
социјалног дијалога.
Савез самосталних синдиката Војводине, додао је Милић, од 19. октобра ће у Сремској
Митровици, Суботици, Сомбору, Панчеву, Зрењанину и Новом Саду организовати скупове и
акције у којима ће грађане упознати са оним што их очекује, уколико се усвоје предложене
измене Закона о раду, Закона о штрајку и Закона о пензијско-инвалидском осигурању.
- У Србији је тешко говорити о томе у ситуацији када је од почетка кризе изгубљено 600.000
радних места, од чега 150.000 у Војводини, што је раднике довело у неравноправан положај истакао је Милић. - Како уопште говорити о достојанственом раду када су потребне три
минималне плате да би се попунила једна просечна потрошачка корпа, а 70 одсто радника у
Србији прима минималац.
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Гвозденовић, који је присуствовао акцији градског синдиката, у којој су дељени флајери, са
текстом који говори о значају достојанственог рада, рекао је да очекује да ће директно због тих
измена без посла остати од 50.000 до 100.000 људи у Србији.
- Сматрам да не би требало доносити било какве измене већ треба омогућити да се поштује
постојећи закон и тако да прилика да се покаже да ли је добар или не, па тек онда евентуално
мења - рекао је Гвозденовић. - У разговорима са представницима владе, добили смо
информацију да би у наредних седам до десет дана, требало да се доставе сви предлози измена
поменутих закона. Наравно, то ћемо урадити, али мислим да је излазак на улицу једини начин
да сачувамо права која смо до сада стекли, и за која су се наши претходници изборили.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457789-EKSKLUZIVNO-Manje-plate-za-180000radnika

ЕКСКЛУЗИВНО: Мање плате за 180.000
радника
П. ВАСИЉЕВИЋ
Влада Србије одлучила да се рестриктивне мере примењују само за запослене у
јавном сектору. Умањење примања за 20 одсто од износа који премашује 60.000
динара. Уштеда до 150 милиона евра
СВИ запослени у јавном сектору који имају већу плату од 60.000 динара убудуће ће примати
мањи лични доходак.
Како "Новости" ексклузивно сазнају, Влада Србије донеће данас одлуку о смањењу зарада за
све буџетске кориснике и то за 20 одсто од новчаног износа који премашује шездесет хиљада
динара њихове зараде.
Конкретно, сви запослени који имају 70.000 динара плату, добијаће 68.000, они који су
добијали 80.000 динара, примаће 76.000, а радници којима је месечно на рачун легало
100.000 динара убудуће ће примати 92.000.
Сви остали који раде у јавном сектору, а примају 60.000 динара или мању плату, неће бити
погођени мерама које ће Влада усвојити на данашњем заседању које ће бити отворено за
јавност.
ПЕНЗИЈЕ НЕ ДИРАЈУНОВИМ мерама Владе Србије неће бити погођени пензионери. Како
нам је речено, месечне принадлежности најстаријих грађана неће се смањивати чак ни уколико
прелазе 60.000 динара.
Према нашим информацијама, "резови" ће обухватити око 180.000 радника, што је трећина од
целокупног система јавног сектора.
Ова интервентна одлука изнуђена је економском кризом и буџетским дефицитом, а процена је
да ће умањење плата донети уштеду између 100 и 150 милиона евра на годишњем нивоу.
Наши извори објашњавају да нико у јавном сектору чија плата прелази 60.000 динара неће
бити изузет од мера, тако да умањење важи и за политичаре, лекаре, професоре, целокупну
јавну администрацију...
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Став Министарства финансија је да су ово само хитне мере које морају значајно да смање
новчану масу за личне дохотке у буџету, али да је трајно решење - реформа комплетног
јавног сектора у Србији.

Конкретан план за те велике промене у целокупном државном апарату већ је у припреми и он
би требало да почне да се примењује идуће године.
То подразумева ново одређивање коефицијената зарада за све запослене, потпуно другачији
систем за кажњавање и награђивање, али и усклађивање броја запослених са потребама Србије.
У Влади, зато преовлађује став да су данашње мере само "бајпас" до комплетне реформе. Један
од циљева је и да се промени однос по коме су плате у јавном сектору у просеку 35 процената
веће него у приватном.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kriza-u-pokrajini-zbrisala-150000-radnih-mesta

Криза у Покрајини збрисала 150.000 радних
места
– У нашој покрајини од почетка економске кризе без посла је остало 150.000
радника, цена потрошачке корпе сада износи три минимална лична дохотка, а у
мали и средњим предузећима радна права су као да живимо у робовласничком
друштву –

16

казао је на данашњој конференцији за новинаре председник Савеза самосталних синдиката
Војводине Горан Милић поводом обележавање 7. октобра – Светског дана достојанственог
рада, који је Међународна организација рада почела да обележава од 1999. године.
Милић је предочио и податаке: да је у Србији 600.000 радника изгубило посао, да 70 одсто
овдашњег становништва прима минималац, да 18 одсто житеља живи у беди и да од тог
процента десет одсто живи баш у изразитој беди.
– На глобалном нивоу концепт достојанственог рада подразумева стварање услова за отварање
радних места, гарантована права радника, социјалну заштиту и унапређење социјалног
дијалога – навео је Милић. – Код нас ништа од тога не постоји. Социјално-економски Савет
Србије није се састајао седам месеци и није због тога одговоран само синдикат, којег неки, као
недвољно активног, хоће да прогласе кривцем што је материјални положај запослених у
Србији на дну. Акције синдиката нису могуће ако за то нема подршку у чланству.
Истакао је да га охрабрује позив власти да синдикати представе своје предлоге измена
регултиве везане за законе о раду, о штрајку и о пензијском осигурању.
– До сада нисмо с представницима власти разговарали о томе, али смо из медија сазнали шта
нам се спрема – кавео је Милић, сматрајући да ће ова власт бити мудра и избећи уличне
нереде, какви су се дешавали у земљама у окружењу поводом измена тих закона.
З. Делић
Протести су увек могући
– Протести на улицама су увек могући, али улица треба да буде на последњем месту. Пре
изласка на асфалт треба успоставити социјални дијалог. Међутим, досадашње искуство
показује да су протести на улици неизбежни да би се проблеми решили – нагласио је
председник војвођанског Савеза самосталних синдиката у сусрету с новинарима.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/sindikalni-predlozi-za-izmene-zakona-o-radu_427373.html

Синдикални предлози за измене Закона о раду
НОВИ САД Синдикати имају припремљене предлоге за измене и допуне Закона о раду у делу
који се односи на синдикално организовање и права радника, рекао је данас
председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић.
Милић је на конференцији за новинаре, поводом обележавања 7. октобра - Светског дана
достојанственог рада, рекао да синдикалци нису видели досадашње предлоге измена тог
закона и да су о њима сазнали из медија.
"Улица и штрајкови су последње што би свако нормалан пожелео да се деси, али на жалост у
Србији је постала пракса да се једино изласком на улице може скренути пажња на неки
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проблем", рекао је МИлић, истичући да су мале шансе да се избегне излазак радника на улицу,
уколико закон буде донет са изменама које објављују медији.
По његовим речима, "добро ће бити ако на челу тих евентуалних штрајкова буду синдикати" јер
како је казао, сигурно ће многи покушати да искористе незадовољство радника.
Он је најавио да ће, почевши од 19. октобра, у Сремској Митровици, Суботици, Сомбору ,
Панчеву, Зрењанину и Новом Саду, Савез самосталних синдиката Војводине организовати
скупове и акције у којима ће грађане упознати са оним што их очекује уколико се усвоје
предложене измене Закона о раду, Закона о штрајку и Закона о пензијском инвалидском
осигурању.
Говорећи о достојанственом раду Милић је казао да је у Србији тешко говорити о томе у
ситуацији када је од почетка кризе изгубљено 600.000 радних места, од чега 150.000 у
Војводини, што је раднике довело у неравноправан положај.
"Како уопште говорити о достојанственом раду када су потребне три минималне плате да би се
попунила једна просечна потрошачка корпа, а 70 одсто радника у Србији прима минималац",
рекао је Милић.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић казао је да ће
измене Закона о раду драстично смањити права радника уколико се усвоје на предложени
начин и да се очекује да ће директно због тих измена без посла остати од 50.000 до 100.000
људи у Србији.
" Лично сматрам да не би требало доносити било какве измене већ треба омогућити да се
поштује постојећи закон и тако дати прилику да се покаже да ли је добар или не, па тек онда
евентуално вршити његове измене", рекао је Гвозденовић.
Он је рекао да су синдикалци у разговорима са представницима владе, добили информацију да
би у наредних седам до десет дана, требало да се доставе сви предлози измена поменутих
закона.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=07&nav_id=762571

Синдикати имају своје предлоге
ИЗВОР: ТАЊУГ
Нови Сад -- Синдикати имају припремљење предлоге за измене и допуне Закона о
раду, кажу у Савезу самосталних сидниката Војводине.
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Синдикати имају предлоге за делове закона који се односе на синдикално оргнизовање и
права радника, рекао је председник Савеза самосталних сидниката Војводине Горан Милић.
Милић је на конференцији за новинаре, поводом обележавања 7. октобра - Светског дана
достојанственог рада, рекао да синдикалци нису видели досадашње предлоге измена тог
закона и да су о њима сазнали из медија.
"Улица и штрајкови су последње што би свако нормалан пожелео да се деси, али на жалост
у Србији је постала пракса да се једино изласком на улице може скренути пажња на неки
проблем", рекао је Милић, истичући да су мале шансе да се избегне излазак радника на улицу,
уколико закон буде донет са изменама које објављују медији.
По његовим речима, "добро ће бити ако на челу тих евентуалних штрајкова буду синдикати" јер
како је казао, сигурно ће многи покушати да искористе незадовољство радника.
Он је најавио да ће, почевши од 19. октобра, у Сремској Митровици, Суботици, Сомбору ,
Панчеву, Зрењанину и Новом Саду, Савез самосталних синдиката Војводине организовати
скупове и акције у којима ће грађане упознати са оним што их очекује уколико се усвоје
предложене измене Закона о раду, Закона о штрајку и Закона о пензијском инвалидском
осигурању.
Говорећи о достојанственом раду Милић је казао да је у Србији тешко говорити о томе у
ситуацији када је од почетка кризе изгубљено 600.000 радних места, од чега 150.000 у
Војводини, што је раднике довело у неравноправан положај.
"Како уопште говорити о достојанственом раду када су потребне три минималне плате
да би се попунила једна просечна потрошачка корпа, а 70 одсто радника у Србији прима
минималац", рекао је Милић.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић казао је да ће
измене Закона о раду драстично смањити права радника уколико се усвоје на предложени
начин и да се очекује да ће директно због тих измена без посла остати од 50.000 до 100.000
људи у Србији.
"Лично сматрам да не би требало доносити било какве измене већ треба омогућити да се
поштује постојећи закон и тако дати прилику да се покаже да ли је добар или не, па тек
онда евентуално вршити његове измене", рекао је Гвозденовић.
Он је рекао да су синдикалци у разговорима са представницима владе, добили информацију да
би у наредних седам до десет дана, требало да се доставе сви предлози измена поменутих
закона.
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