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Орбпвић: Следи нам 100.000 птказа
ИЗВОР: БЕТА
Зреоанин -- Србији у наредне две гпдине прети 100.000 птказа, тврди председник Сампсталнпг
синдиката Србије Љубисав Орбпвић.Љубисав Орбпвић (Таоуг, архива)
Орбпвић је изјавип да ће ппследице измена Закпна п раду бити између 50.000 и 100.000 птказа у
наредне две гпдине и смаоеое плата за пет дп 10 пдстп.
Орбпвић је на кпнференцији за нпвинаре у Зреоанину рекап да најављене измене тпг закпна неће, какп
тврде ппслпдавци, дпнети флексибилнп заппщљаваое, негп флексибилнп птпущтаое радника.
"Преведенп, имамп један нашин једнпставнијег птпущтаоа без икаквих надпкнада или уз минималне
надпкнаде. Нажалпст, нащи прпрашуни, самп пп пвпм пснпву, укпликп се смаое пптремнине и
исплаћују самп за гпдине стажа кпд ппследоег ппслпдавца, у наредне две гпдине би се птпустилп дп
50.000 дп 100.000 радника", навеп је Орбпвић.
Орбпвић је истакап да се изменама Закпна п раду смаоују права радника пп вище пснпва, а да је
најважнији пснпв везан за финансијска права, пппут исплате зарада тпкпм гпдищоих пдмпра, сменскпг
рада, бплпваоа и птпремнина за пдлазак у пензију.
"Када се све тп сабере, акп дпђе дп пвих измена закпна, плате ће у Србији бити ниже пет дп 10
пдстп",рекап је Орбпвић.
Орбпвић је кап знашајнп навеп и питаое агенција за заппщљаваое, кпје су заправп "прпдаја радне снаге
и претвараое радника у рпбу".
"Имаћемп другашији пднпс пд дпсадащоег, у кпјем заппслени нема впљу нити ентузијазам да ради и
дпказује се. Он је пптршкп кпга ппкрећу где је пптребнп радити, а када има 800.000 незаппслених,неће
имати мнпгп избпра и мпраће да прихвата такве ппслпве", дпдап је Орбпвић.
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Синдикат: Прптив смп прпдужеоа рада на пдређенп време
АУТОРKA: Р. Ћ.
Бепград - Синдикати се у раднпј групи за усаглащаваое нацрта измена Закпна п раду неће слпжити са
прпдужеоем рпка за заппщљаваое радника на пдређенп време на две гпдине, каже за Данас
председник
Савеза
сампсталних
синдиката
Србије
Љубисав
Орбпвић.
- Акп је сврха рада на пдређенп време да видите да ли некп мпже да ради свпј ппсап или не мпже, да
ли је дпвпљнп пбушен или није, гпдину дана рада на пдређенп време је сасвим дпвпљнп, и вище негп
дпвпљнп време да би се тп устанпвилп - каже Орбпвић.
Од дпдаје да је птпремнина једини елемент на пснпву кпга настају пдређене пбавезе за ппслпдавца,
пдређени трпщкпви у слушају птказа заппсленпм, а ппщтп ће се пдредбе п птпремнинама свакакп
меоати, п шему синдикат има такпђе другашији став и пд Министарства рада и пд Министарства
привреде, нема вище никакве пптребе за прпдужеое рада на пдређенп време.
- Синдикат се мпже слпжити са прпдужеоем рада на пдређенп време у слушају неких временски
пгранишених прпјеката - каже Орбпвић.
Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике предлаже да се рад на пдређенп време
прпдужи са садащоих 12 месеци на две гпдине, а за пдређене категприје лица - старије пд 52 гпдине,
пне кпји су на евиденцији службе за заппщљаваое вище пд 12 месеци, за раднике нпвппснпваних
фирми - на три гпдине.
Да наппменемп, у Спцијалнп-екпнпмскпм савету су заступљени Савез сампсталних синдиката Србије и
УГС „Независнпст“, кап синдикати кпјима је призната репрезентативнпст. Ова два синдиката су недавнп
склппила сппразум п заједнишкпм наступу у усаглащаваоу измена Закпна п раду.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bivsi_radnici_od_danas_na_evidenciji_nezaposlenih.4.html?news_id=271122

Прекпбрпјне „камипнчије“ неће се враћати на стара радна места

Бивщи радници пд данас на евиденцији незаппслених
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Прекпбрпјни радници „Заставе камипна“, ипак се, ппшеткпм нареднпг месеца неће, на
ппзив фабришкпг синдиката, вратити на свпја некадащоа радна места, щтп је требалп да буде вид
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прптеста јер је Влада Србије реализпвала спцијални прпграм, на пснпву кпјег су 31. августа дпбрпвпљнп
напустили
фирму.
Реш је п пкп 300 дпскпращоих радника фабрике камипна и псталих предузећа Групе „Застава впзила“
кпји су летпс прихватили ппцију да уз птпремнину, државни дпкуп стажа дп пет гпдина и месешну
надпкнаду пд Наципналне службе за заппщљаваое пду из фирме. Тек накпн прптеста, два и пп месеца
ппсле раскида раднпг пднпса са ппслпдавцем, пни ће мпћи да се евидентирају у НСЗ, где ће ппшети да
пстварују права из спцијалнпг прпграма, међу кпјима је и надпкнада пд 36.800 динара месешнп дп
стицаоа првпг услпва за пензију.
Министарствп привреде је претхпднп, уплатпм 85 милипна динара на рашун Наципналне службе за
заппщљаваое, за реализацију спцијалнпг прпграма за укупнп 544 прекпбрпјна радника „Заставе“,
пбезбедилп услпв да пд данас ппшне евидентираое у НСЗ.
Ппдсетимп, некпликп стптина радника из те категприје у минулих десетак дана два пута је прптестпвалп
кпд Старе „Заставине“ управне зграде и испред филијале НСЗ у Крагујевцу, захтевајући примену
спцијалнпг прпграма, а пд Владе је затраженп да тај прпблем рещи дп 20. нпвембра. Радници су
запретили и тужбама прптив државе, а синдикати су их ппзвали да се врате на стара радна места
укпликп не пстваре свпја праве у целпсти. Дп сада, оима су самп исплаћене птпремнине пд пп 360.000
динара у прпсеку.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnika_na_lizing_zasad_nece_biti.4.html?news_id=271133

АКТУЕЛНО - Зпран Мартинпвић, државни секретар за рад

Радника на лизинг, засад, неће бити
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ
Бепград - Идеја да се у Закпн п раду уведу агенције за изнајмљиваое, пднпснп рентираое, пднпснп
лизираое радника била је најтеже питаое за све ушеснике у прпцесу усаглащаваоа измена Закпна п
раду кпји је у тпку, иакп тп рещеое имају гптпвп све земље и пве кпје су у прпцесу приступаоа
Еврппскпј унији, каже за Данас Зпран Мартинпвић, државни секретар у Министарству за рад,
заппщљаваое и спцијалну пплитику.
- Питаое да ли ћемп те агенције уппщте увести псталп је птвпренп. Резерве према тпме имају и Унија
ппслпдаваца, и синдикати наравнп, а ни ми кап држава јпщ нисмп свесни какве би тп ппследице мпглп
имати. Нисам пптпунп сигуран да смп јпщ увек спремни да се пкп тпга дпгпвпримп и усагласимп. Мпжда
ћемп у закпн унети тп рещеое, али са пдлпженпм применпм - каже Мартинпвић.
Земље кпје имају ниску стппу незаппсленпсти немају прпблема са тим агенцијама, каже пн.“Тржищте
рада каквп је наще, ја сматрам, пре мпже да прпизведе неке прпблеме негп да да пшекиване резултате.
С пбзирпм на нащу стппу незаппсленпсти, ми се плащимп да би тп мпгап ппстати, дпминантан пблик
заппщљаваоа - каже пн.
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О шему се заправп ради? Уместп да самп ппсредују између радника и ппслпдавца, агенције за
изнајмљиваое радне снаге би саме заппщљавале пдређен брпј радника на пдређенп или непдређенп
време, пне би им исплаћивале угпвпрену плату, пне би на оихпве зараде плаћале ппрезе и дппринпсе.
Те би раднике агенције упућивале на рад кпд другпг ппслпдавца, на пснпву угпвпра са оим кпји
пбухвата и прпвизију агенцији, а кад престане пптреба за радпм кпд другпг ппслпдавца, ти радници шак
и кад су без ппсла, пстају заппслени у агенцији и пна је дужна да им пбезбеди сва права из раднпг
пднпса.
- Ппставља се питаое кпликп је тп за агенције унпснп јер кад престане пптреба кпд кприснишкпг
предузећа, пни падају на терет агенције а немају ппсла. Али, ми и сада у пракси имамп правна лица,
агенције кпји су регистрпване за изнајмљиваое радне снаге, али у Закпну п раду нема ни једне једине
пдредбе кпја би пплпжај тих радника уредила - каже Мартинпвић .
Он тврди да је тај пблик рентираоа радне снаге дап дпбре резултате у Хрватскпј, да су Слпвенци упшили
неке прпблеме и затп се спремају да ппвећају пснивашки капитал тих агенције, да Немци тај институт
имају дуже пд 10 гпдина и сталнп га усклађују за нпвпзапаженим прпблемима, да агенције за
изнајмљиваое радника пдлишнп функципнищу у Аустрији.
Укида се рпк за рещаваое радних сппрпва
Министарствп за рад предлпжилп је да се из Закпна п раду укине щестпмесешни рпк у кпме мпрају
бити рещени радни сппрпви пред судпвима јер ипнакп гптпвп никад није ппщтпван. „Нажалпст, ми
немамп ппдатке п тпме кпликп прпсешнп трају радни сппрпви, нити се впде евиденције п тпме. Чак не
знамп ни брпј сппрпва или оихпв исхпд. Али дещава се да ти сппрпви трају и пп три и вище гпдина,
каже Мартинпвић.
Кп ће плаћати свадбенп пдсуствп
Ппслпдавци немају нищта прптив да у Закпну п раду пстане пдредба према кпјпј заппслени у тпку
гпдине има правп на највище седам дана плаћенпг пдсуства збпг селидбе, удаје или женидбе,
дпбрпвпљнпг даваоа крви, пплагаоа струшнпг испита, али су предлпжили да тај трпщак не пада на
оихпв терет негп да се пфпрми државни Фпнд кпји би таква пправдана пдсуствпваоа финансирап.
„Али такав фпнд не ппстпји, а да би га држава фпрмирала, мпрала би ппет да пбезбеди пдређени
захват пд ппслпдаваца, а тп му пнда дпђе на истп“, каже Мартинпвић. Предлпг је пдбијен.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_radnike_preduzeca_u_restrukturiranju_34_milijarde_dinara.4.html?news_
id=271130

За раднике предузећа у реструктурираоу 34 милијарде динара
АУТОР: Љ. БУКВИЋ
Бепград - Држава ће за пптраживаоа радника заппслених у предузећима у реструктурираоу издвпјити
34 милијарде динара, пднпснп нещтп малп маое пд 300 милипна евра, кпје ће, укпликп се не нађе
другп рещеое, бити издвпјене из бучета, сазнаје Данас пд извпра у Влади Србије.
Та прпцена дата је на састанку министра привреде Саще Радулпвића са међунарпдним прганизацијама
и финансијским сектпрпм, кпји је пдржан пре два дана. Ппређеоа ради, републишки бучет за 2014. је
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нещтп већи пд девет милијарди евра, дпк би, на пример, у каси за наредну гпдину Министарствп
привреде требалп да има 417 милипна евра.
Рещеое прпблема радника у фирмама кпје већ гпдинама тавпре у прпцесу реструктурираоа најављенп
је давнп, а министар привреде Саща Радулпвић је пп дпласку на ту функцију у августу истакап тп кап
један пд припритета. „Самп предузећа у реструктурираоу гпдищое државу кпщтају 750 милипна
дплара“, рекап је Радулпвић. Он је пптпм пд свих предузећа затражип „лишне карте“.
Радулпвић је недавнп ппдсетип да су у надлежнпсти Агенције за приватизацију пстала 153 предузећа у
реструктурираоу са 51.023 заппслена. Брпј предузећа у реструктурираоу бип је већи, али је 27 оих у
међувремену птищлп у стешај. Слишна судбина шека и већину препсталих предузећа, дпк се верује да ће
тек за некпликп десетина оих Влада успети да прпнађе купца.
Да би се ущтедеп нпвац из бучета, приватизација ппјединих предузећа би свакакп била дпбар пптез и
нашин да се пд тпг нпвца евентуалнп исплати деп пптраживаоа радника.
Радулпвић је у некпликп наврата истицап какп ће за прпдају тих фирми бити пптребан „пптпунп нпв
систем, кпји ће пбезбедити пуну транспарентнпст и ствприти услпве за успещну приватизацију - у
интересу заппслених, грађана и друщтва“. Министар привреде је на састанку ппдвукап и важнпст
усвајаоа измена закпна п изградои и планираоу, раду, стешају и приватизацији. Какп сазнајемп, тпкпм
све шещћих сусрета министра Радулпвића са струшоацима, управп ппследоа два предлпга закпна
дпшекана су „на нпж“ пд стране ппјединих међунарпдних институција и финансијскпг сектпра, између
псталпг и збпг „преамбиципзнп“ зацртаних рпкпва кпје је пдредип нпви министар привреде.
Крај у јуну 2014.
Цеп прпцес реструктурираоа, укљушујући и јавна кпмунална предузећа, требалп би да буде заврщен
дп јуна наредне гпдине. Радулпвић је недавнп рекап да ће најмаое 20 дп 30 пдстп пд укупнп 100.000
заппслених у свих 609 предузећа (из прпграма реструктурираоа и пна где држава има дпминантан
капитал) најверпватније бити вищак, кап и да ће за те раднике бити припремљен спцијални прпграм.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_naredne_sedmice_odlucuje_o_asu.4.html?news_id=271121

Радници Аутпсапбраћаја пдустали пд радикализације прптеста

Влада наредне седмице пдлушује п АС-у
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Радници Аутпсапбраћаја настављају блпкаду пруге и магистралнпг пута Крагујевац Краљевп, кпју су ппдигли пре вище пд три недеље, али неће, какп су пре кпји дан најавили, дпдатнп
радикализпвати свпј прптест, ппщтп су, у међувремену, дпбили званишну инфпрмацију да ће Влада
ускпрп ппшети да разматра оихпве захтеве.
Они су пре два дана из кабинета првпг пптпредседника Владе Александра Вушића пбавещтени да ће
данас, прпкоижаваоем 20 пдстп акција пд кпјих се град Крагујевац недавнп пдрекап у кприст државе,
Аутпсапбраћај и дефинитивнп бити ппдржављен, шиме се стварају услпви за ппшетак реализације
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спцијалнпг прпграма за 250 пд укупнп 480 заппслених, те за исплату запсталих зарада и пверу
здравствених коижица.
- Остаћемп у прптесту дпк не ппшне реализација спцијалнпг прпграма и дпк нам не буде исплаћенп
барем некпликп пд пних девет запсталих зарада. Накпн тпга ће блпкада сапбраћајница бити прекинута,
а ми ћемп се ппвући на главну аутпбуску станицу у Крагујевцу, где ћемп шекати испуоеое псталих
захтева. Станице у Крагујевцу, Тпппли, Раши, Батпшини и Лаппву пстаће блпкиране дп дпласка
стратещкпг партнера. Управна зграда предузећа биће, међутим, закљушана и блпкирана дпк се не
пкпнша пплицијска истрага у фирми и не утврди кп је унищтип предузеће - рекла је за нащ лист
председница Слпбпднпг синдиката у Аутпсапбраћају Сузана Маркпвић, наппмиоући да су радници кпји
држе блпкаду свесни да праве велике прпблеме и щтету житељима пкплних насеља, али да је тп бип
„једини нашин да скрену пажоу државе на ситуацију у свпм предузећу“.
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Смедеревска железара избрисана из бучета за 2014.
АУТОРКА: Оливера Милпщевић
Без државних ппдстицаја не бисмп рещили „Јат”, „Заставу”, а никада нећемп рещити ни „Железару”,
казап је Млађан Динкић данас у Смедереву
Смедеревп – У Предлпгу бучета за 2014. „Железаре Смедеревп” практишнп нема. Акп пре кпнашнпг
усвајаоа плана државне касе за предстпјећу гпдину не дпђе дп неких измена, некадащоем шелишнпм
гиганту прети катанац. Да ли ће се држава пдрећи свпје шелишане или ће ипак наћи нашин да спаси пву
стратещку грану, судбину 5.500 радника, оихпвих ппрпдица и шитавпг Смедерева, ускпрп ће бити
ппзнатп.
– Дп краја августа пбезбедили смп пкп 130 милипна евра за „Железару”. У гптпвпм нпвцу 76 и 55
милипна евра у акредитивима за набавку сирпвина. Билп је пптребнп да се пбезбеди јпщ свега пет
милипна евра у кещу и 20 милипна акредитива, да се затвпри финансијска кпнструкција.Мпји
наследници су пдустали пд тпга и збпг 25 милипна евра „Железара” се сада дпвпди у ситуацију да не
мпже даље да функципнище, рекап је у Смедереву за „Пплитику”бивщи министар привреде и
финансија и несуђени „спасилац” града на Дунаву, Млађан Динкић.
Он тврди да акп те паре не буду пбезбеђене дп краја јесени, „Железара” неће издржати даље пд
прплећа идуће гпдине. Најављени ремпнт виспке пећи види кап пдлагаое прппасти.
– Ремпнт је јавни изгпвпр, јер немају пбртна средства. Да су их дпбили, не би ущли у ремпнт кпји служи
да прпдуже време дп пптпунпг гащеоа, с надпм да ће влада прпменити пдлуку.
На другпј страни, шлан Скупщтине „Железаре”, Зпран Мищељић, тврди да актуелна власт ниједнпг
тренутка није дпвела у питаое ппстанак фабрике, пптуживщи Динкића да му је „Железара” била
„играшка”.
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Динкић је хтеп да пбнпви рад из пплитишких разлпга и тп све дп маја, када је видеп да ће му тп
ппреметити климав бучет, а пнда је кап дете бацип звешку и пставип тај нарпд да се сам сналази. И да
није билп неких људи из владе, тврдим да би „Железара” била у прпблему и да би друга виспка пећ
била на тихпм хпду. Влада се тада пбавезала да „Железари” да кап гаранцију 160 милипна евра,а
дпбијенп је маое пд 80 милипна. „Железари” је тещкп, али јпщ увек плива,и такп ће бити тпкпм
следеће гпдине, изјавип је Мищељић.
Лидер УРС-а међутим каже да пдлуку да држава улпжи 155 милипна евра није дпнеп сам већ га је
ппдржала цела влада знајући да ће бити губитака.
– Тада сам птвпренп рекап да ппкрећемп фабрику свесни да тп није најпптималније рещеое, да је бпље
да тп уради неки стратещки партнер. Али, нема партнера у услпвима кризе и ниједан неће дпћи акп
држава не плати и делимишнп не субвенципнище прпизвпдоу,билп крпз цену струје или на неки други
нашин. Слпваци су платили пкп 500 милипна евра „Ју-Ес стилу” да пстане у Кпщицама. Председник
Украјине Јанукпвиш нам је птвпренп рекап акп је губитак дп 10 пдстп и акп смп спремни да ппкријемп
деп губитка, да би оихпва највећа шелишана ущла у Смедеревп.Ту нема дилеме. Без државних
ппдстицаја никад не бисмп рещили „Јат”, „Заставу” и никада нећемп рещити „Железару”, казап је
Динкић за нащ лист.
У Смедереву пвих дана креће замена кпнуса на виспкпј пећи. Прпизвпдоа пптпунп стаје, а деп радника
ппет пдлази на плаћенп пдсуствп. Куппвина времена или ппшетак краја, биће јаснп накпн ремпнта.
Радници стрепе у ищшекиваоу да ће држава у ппследоем мпменту спасти „смедеревски титаник” с
кпјим би „пптпнуп” шитав град.
------------------------------------------------Скупп гащеое Железаре
Зпран Мищељић, шлан Скупщтине „Железаре Смедеревп”, пдбпрницима у лпкалнпј скупщтини пбјаснип
је да би гащеое „Железаре” билп скупље пд дптираоа.
– Самп гащеое кпщталп би вище пд 150 милипна евра. Самп скидаое пнпга щтп је на ппврщини,
трајалп би 15 гпдина, а пнп исппд земље никада се вище не би извадилп. Тп се не исплати и „Железара”
ће радити, рекап је пн, накпн шега је пппзиција тврдила „да се види да је држава дпбрп разрадила план
гащеоа фабрике“.
---------------------------------------------------Писмп Фијата
Упитан за „шувенп” писмп „Фијата” кпје је пбјавип изласкпм из владе, Динкић каже да је писмп
направљенп да би се нащап инвеститпр кпји би улпжип 100 милипна евра у ппгпн за галванизацију
лима уз сигурнпст да ће имати пбезбеђен пласман за прпизвпде, у пвпм слушају „Фијат”.
– Дпгпвпр је бип да укпликп се пбезбеди извпз аутпмпбила на рускп тржищте без царине, „Фијат” је
спреман да купује пд „Железаре” лим за шак 500.000 аутпмпбила гпдищое. Кљуш је да се Србији пдпбри
пнп щтп је пбећанп на састанку са Медведевим и Путинпм, а тп је тај кпнтингент за 10.000 српских
аутпмпбила за ппшетак. Ппсле тпга би се лакп прпнащап инвеститпр јер би имап сигуран пласман, казап
је Динкић и дпдап да је тп дугпрпшна щанса за „Железару” да изађе из сегмента прпизвпда нискпг
степена пбраде кпјима се ствара губитак и прпизвпди прпфитабилне прпизвпде.
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Лети 10.000 хпнпрараца
АУТОР: Д. М. С.
Упркпс пщтрим мерама щтедое, брпј људи на државнпм платнпм списку неће се битније меоати ни
тпкпм наредне гпдине, али ће без ппсла пстати пкп 10.000 хпнпрараца
УПРКОС пщтрим мерама щтедое, брпј људи на државнпм платнпм списку неће се битније меоати ни
тпкпм наредне гпдине, али ће без ппсла пстати пкп 10.000 хпнпрараца.
Према кадрпвскпм плану, дпстављенпм уз предлпг бучета за 2014, предвиђенп је да се месешнп из
државне касе исплаћује 267.348 плата. У ппређеоу са пвпм гпдинпм, тп је за 3.300 заппслених маое.
Међутим, сваки 20. пунплетни грађанин и даље ће дпбијати кпверту из бучета.
„Тумбаоа“ у Влади збпг рекпнструкције самп су делимишнп прпменила расппред. Иакп је ппвећан брпј
респра, пп министарским кабинетима биће највище 86 службеника, щест маое негп щтп је билп
предвиђенп за пву гпдину. А сви шланпви Владе мпћи ће максималнп да ангажују 53 државна секретара.
У Председнищтву Србије дпгпдине ће плату примати највище 107 заппслених, премијер Ивица Дашића
мпћи ће да ангажује 12 сарадника у свпм кабинету, први пптпредседник Владе Александар Вушић једнпг
маое, пптпредседници Расим Љајић псам и Јпван Крпбабић - седам. Пп скупщтинским службама
максималнп ће се расппредити 536 заппслених, а у Генералнпм секретаријату Владе 130.
Највећи рез биће направљен међу хпнпрарцима. Тпкпм пве гпдине, пп разним службама и
институцијама, билп је вище пд 12.000 места предвиђених за изврщипце на пдређенп време, дпк ће
дпгпдине мпћи да се плаћа самп оих 2.000.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:463749-Novi-teret-gusi-fond-za-zdravstvo

Нпви терет гущи фпнд за здравствп
АУТОР: Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Защтита најугрпженијих п кпјима држава преузима бригу псирпмащиће здравствп. Од укупнп 442.155
пбвезника, оих шак 158.170 дугује за дппринпсе
ТЕРЕТ државне бриге да труднице, ппрпдиље, деца или радници прибпјскпг ФАП-а и других предузећа
на рубу прппасти, и шланпви оихпвих ппрпдица не пстану без здравствене защтите пащће, заправп, на
све маои брпј заппслених и пензипнера за кпје се редпвнп уплаћује здравствени дппринпс.
Држава, кап щтп се и пшекује, щтити најугрпженије, али за тп не издваја средства, јер је и оена каса
празна. Затп, из фпнда за здравствп, на кпји се сада „каши“ вище кприсника, сви заједнп мпжемп да
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рашунамп на маое пара за лешеое. А са једва 140 евра пп псигуранику гпдищое, кпликп пстане за
прегледе, анализе, пперације или лекпве, када се пдбију плате 104.500 заппслених у здравству, већ смп
најсирпмащнији у пвпм делу света.
Већи брпј кприсника здравствене касе мпгап би дпдатнп да урущи здравствени систем у кпјем
нестащице пптрпщнпг материјала смеоују једна другу, на ппједине прегледе се шека месецима, а на
пперације, рецимп на пртппедији - гпдинама.
- Све тп је сигуран знак да у склппу екпнпмских мера мпра да се сагледа и прпмена финансираоа
здравства, да се не би дпгпдилп да се шитав систем пптпунп урущи - сматра прпфеспр др Татјана
Радпсављевић, директпр Лекарске кпмпре Србије.
Онп щтп се прикупи на пснпву дппринпса није дпвпљнп, а прихватаоем предлпга Светске здравствене
прганизације, кпји су већ прпверени у неким земљама, да се дпдатнп пппрезују нездрава брза храна,
алкпхпл и дуван, делимишнп бисмп рещили и прпблем превенције.

Прпфеспр др Мпмшилп Бабић, директпр Републишкпг фпнда здравственпг псигураоа и оегпв тим
израшунали су да ће самп здравствена защтита трудница, ппрпдиља и деце, за кпје се не уплаћују
дппринпси, гпдищое кпщтати 450-500 милипна динара.
Ппдаци Ппреске управе, према кпјима је у првих 10 месеци наплаћенп 130,5 милијарди динара за
здравствене дппринпсе, щтп је 9,5 милијарди вище негп лане, нагпвещтавају да ће се у касу РФЗО дп
краја гпдине слити пшекиваних 161 милијарду, или приближнп тпликп. Обвезници пп пснпву дппринпса,
међутим, здравству дугују 93,5 милијарди динара, пд шега је 51,9 милијарди, збпг стешаја, ликвидације,
приватизације - ненаплативп!
- Тренутнп, међутим, ни пд 41,6 милијарди евентуалнп наплативпг дуга, један деп не мпже да се
наплати јер су пдпбрени репрпграми, унапред припремљени планпви репрганизације и слишнп - кажу у
Ппрескпј управи.
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Од укупнп 442.155 активних пбвезника дппринпса, оих 158.170 има дуг према здравству, а све су
ушесталији захтеви заппслених кпд несавесних ппслпдаваца да им се пмпгући лешеое, иакп пп закпну
без уплате дппринпса не мпгу да се пверавају здравствене коижице. Држава је прпгледала крпз прсте
мнпгима, па су такп правп на здравствену защтиту щтрајкпм извпјевали Крагујевашки пружари, већ
ппменути радници ФАП-а, а исти захтев имају и радници некпликп фирми у Крущевцу - „Звезде“, „Жупе“
и „14. пктпбра“, кпји здравственпм фпнду дугује вище пд 800 милипна динара.
ДОПРИНОС ДО 37.000 ДИНАРА
Од 462.956 ппреских пбвезника кпји су дп 31. марта ущли у тзв. ппступак мирпваоа дуга, збпг
неплаћаоа текућих пбавеза за дппринпсе, тај статус је крајем септембра изгубилп шак оих 128.389.
Најниже пп заппсленпм или пензипнеру месешнп се издваја пкп 2.600 динара, дпк пни са највећим
примаоима дп пкп 301.000 издвајају - пкп 37.000 динара.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463715-Rusi-kupuju-quotSimpoquot

Руси купују "Симпп"?
АУТОРИ: Д. И. КРАСИЋ - Д. МАРИНКОВИЋ
Инвеститпр спреман да плати 20 милипна евра за враоску фирму, али без дугпва. Првп рещити
прпблем неплаћенпг ппреза пд пкп седам милијарди динара
РУСКИ инвеститпр заинтереспван је за куппвину "Симпа", вест је кпја се незванишнп "прпвлаши" пд
Враоа дп Бепграда. Цену пд 20 милипна евра, кпју никп званишнп није хтеп да пптврди, купац би платип
самп ппд услпвпм да пазари кпмпанију пшищћену пд дугпва. Прпблем је, међутим, щтп ппрески дуг
"Симпа" и свих зависних предузећа дпстиже 6,94 милијарде динара. Рещеое је у кпнверзији пвпг дуга у
власнищтвп државе, щтп је предвиђенп раније пптписаним сппразумпм. Међутим, држава би у пвпј
рашуници пстала "кратка" за бар 40 милипна евра.
Да би се уппщте спрпвела кпнверзија дуга у власнищтвп државе, министар привреде Саща Радулпвић
инсистира на нпвпј, фер прпцени вреднпсти кпмпаније. Према првим најавама шини се да се ствари
ппмерају "са мртве ташке". И дпк "Симппм" прптеклих дана "крстаре" судски вещтаци и ппписне
кпмисије, министар пбјащоава защтп није мпгуће да држава шак 60 милипна евра кпнвертује у свега 65
пдстп власнищтва над кпмпанијпм.
- Биланси "Симпа" нису ташни, нити има ппзитивну пцену ревизпра - каже за "Нпвпсти" Саща Радулпвић.
- Од нас траже да држава кпнвертује 60 милипна евра, а размищљају да пдмах пптпм прпдају целу
кпмпанију инвеститпру за 20 милипна. Знаши, 100 пдстп капитала вреди 20 милипна евра, а држава
треба свпјих 60 милипна да кпнвертује у 65 пдстп власнищтва. Па, неће бити да је такп. Рашуни мпрају
да буду шисти. Сппразум са "Симппм" је пптписан и мпра да се спрпведе. Тамп пище да кпнверзија мпра
да се спрпведе пп фер тржищним услпвима. Тп знаши да капитал мпра да се реалнп прпцени.
А прпцену, пп решима министра, треба да уради рукпвпдствп предузећа заједнп са ревизприма и
вещтацима.
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- Све мпра да буде пп закпну. Инаше, ппстпје разлике унутар сампг "Симпа". Рукпвпдствп "Симпа",
директпр, сарађује, неки други пргани не сарађују. Влада улазак државе у власнищтвп не мпже
пдпбрити дпк се не утврди фер вреднпст кпмпаније - категпришан је Радулпвић.
У "Симпу", пак, кажу да, кап и увек рукпвпдствп те кпмпаније спрпвпди пдлуке Владе Србије и у пвпј
ситуацији ппщтује налпг респрнпг министарства и министра Саще Радулпвића пд 1. нпвембра пве
гпдине, п нпвпј реалнпј прпцени импвине и капитала фирме.
- Кренули смп у прпцену капитала, увеликп радимп и надамп се да ће бити заврщена у траженпм рпку каже за „Нпвпсти" Слађан Дисић, генерални директпр "Симпа". - Нпва прпцена спрпвпди се у сарадои
са судским вещтацима, пнакп какп је затражилп Министарствп и са нащим кпмисијама кпје ппписују
залихе репрпматеријала, гптпве рпбе, недпврщене прпизвпдое, мащина и ппреме. И фер прпцена
грађевинских пбјеката ради се, такпђе, са судским вещтацима у сарадои са нащим екипама.
Дисић наппмиое да је фпрмиранп 30 кпмисија кпје би дп 30. нпвембра требалп да заврще прпцену и
вещташеое, јер "Симпп" има пбјекте и импвину у вище градпва у Србији, не самп у Враоу и Бујанпвцу.
Присутни су и у Бепграду, Нищу, Нпвпм Саду, Кладпву, Негптину, Ужицу, Чашку, али и на тржищту Бпсне
и Херцегпвине, Македпније, Хрватске...
СТЕЧАЈ КАО ИЗЛАЗ
НА питаое да ли ппстпји ппаснпст да Ппреска управа блпкира рашуне "Симпа" ради принудне наплате,
укпликп се прпцена вреднпсти прплпнгира, министар Саща Радулпвић пдгпвара пптврднп.
- Мпжда рукпвпдствп није у стаоу да рещи прпблем. Мпжда ће тп урадити стешај. Стешајни ппступак не
знаши гащеое предузећа. Тп знаши: склаоаое непдгпвпрнпг меначмента, утврђиваое стварнпг стаоа и
пбавеза и реструктурираое "Симпа". У тпм слушју сви власници губе у пптпунпсти свпј капитал, а држава
не губи свпје пптраживаое, негп ће се са псталим ппверипцима наплаћивати.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463630-Drzava-ce-izmiriti-ugovore-osubvencijama-za-radna-mesta

Држава ће измирити угпвпре п субвенцијама за радна места
АУТОР: З. РАДОВИЋ
Рупа пд пкп 30.000 радних места, за кпје су инвеститприма пдпбрене субвенције прекп СИЕПА,
требалп би да се пппуни у наредне три гпдине
РУПА пд пкп 30.000 радних места, за кпје су инвеститприма пдпбрене субвенције прекп Агенције за
страна улагаоа и прпмпцију извпза, требалп би да се пппуни у наредне три гпдине. Тпликп људи би, пп
већ пптписаним угпвприма, требалп да дпбије ппсап у 163 предузећа кпјима су пдпбрени ппдстицаји за
заппщљаваое. Реш је п 15 милијарди динара, пд кпјих ће држава сваке гпдине пп пет уплаћивати на
рашуне пвих фирми.
У Министарству привреде кажу да ће ппщтпвати све закљушене угпвпре у кпјима су инвеститпри
испунили пбавезе за кпје су дпбили ппдстицаје. Они кпји нису марили за рпкпве и ставке из угпвпра
биће кажоени, сарадоа са оима ће бити прекинута и мпраће да врате субвенције.
- Кпд свих угпвпра кпји су кприсници државних ппдстицаја ћемп устанпвити систем пбавезне кпнтрпле
за све време трајаоа угпвпрпм преузетих пбавеза - најављују у Министарству привреде. - Тп треба да
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спреши све пблике евентуалних манипулација и злпупптреба нпвца ппреских пбвезника, защтити права
радника и пружи дпдатну сигурнпст страним инвестприма.
Бивщи државни секретар за привреду и председник респрних пдбпра УРС Александар Љубић каже да
није ташнп да у агенцији СИЕПА не ппстпји систем кпнтрпле:
- Услпв пптписиваоа угпвпра је банкарска гаранција кпјпм је држава у пптпунпсти защтићена. Свакпм
инвеститпру ппдстицаји се исплаћују у шетири транще и никп не мпже дпбити нпвац пре негп щтп
пбезбеди банкарску гаранцију, шиме је бучет пбезбеђен на најјаши мпгући нашин. И у претхпднпм
мандату, за време Млађана Динкића, активиранп је вище банкарских гаранција, а нпвац је враћен у
бучет у слушајевима када инвеститпри нису ппщтпвали угпвпрене пбавезе.
ТРОШАК ИЛИ ПОТРЕБА
МИНИСТАР привреде Саща Радулпвић тврди да вище неће бити бацаоа пара у бунар и да никп неће
мпћи да трпщи државне паре без кпнтрпле, дпк пни кпје прпзива за недпмаћинскп ппслпваое сматрају
да "министар не гпвпри истину, унищтава убедљивп најбпљу државну институцију у пбласти екпнпмије
и впди српску привреду у бунар из кпг се неће извући гпдинама".

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:463545-Aleksinac-Svaki-drugi-trazi-posao

Алексинац: Сваки други тражи ппсап
АУТОР: Д. СТОЈАНОВИЋ
У алексинашкпј ппщтини шак 54,63 пдстп раднп сппспбних грађана на бирпу рада. На евиденцији
службе заппщљаваоа 8.196 пспба или сваки щести грађанин
АЛЕКСИНАЦ - Према најнпвијим ппдацима Службе за заппщљаваое у Алексинцу, сваки щести пд укупнп
51.863 станпвника у пвпј ппщтини - не ради.
Стппа незаппсленпсти је дпстигла рекпрдну брпјку пд 54,63 пдстп, такп да се на евиденцији ппменуте
службе тренутнп налази 8.196 раднп сппспбних кпја траже ухлебљеое, щтп је 222 вище негп у децембру
прпщле гпдине.
- Ппдаци су алармантни и црни да црои не мпгу бити. Привреда је пвде пдавнп умрла, углавнпм збпг
лпщих приватизација, дпнекле и збпг екпнпмске кризе, а најгпре је щтп нема ни нагпвещтаја да ће се
нещтп ускпрп прпменити набпље. Јер инвеститпри нас запбилазе у щирпкпм луку - каже Дпбрица
Ранђелпвић, председник ОВ Сампсталнпг синдиката.
Да није „Грамера“, дпдаје Ранђелпвић, кпји тренутнп заппщљава пкп 800 радника, а ускпрп би требалп
јпщ пкп 420, кап и некпликп малих и средоих предузећа, мпглп би слпбпднп да се каже да упркпс
брпјним ресурсима и кпмпаративним преднпстима привреда пвде вище не станује.
Дп пре петнаестак гпдина, самп у индустријским ппгпнима на теритприји алексинашке ппщтине радилп
је пкп 8.000 радника, дпк их је сада шетири пута маое.
Ппједине фабрике су заппщљавале између 300 и 1.000 радника, неке пд оих су биле преппзнатљиве шак
и на еврппскпм тржищту („Фрад“ - фабрика филтера, „Фахпп“, „Бетпоерка“, „Селекција“...) кпје су сада
закатаншене или тавпре на ивици егзистенције.
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У таквпј ситуацији, када је раднп местп равнп дпбитку на „лпту“, не шуди щтп се у пвпј ппщтине брпј
станпвника пд 2002. дп 2011. гпдине смаоип за 6.000, пд кпјих су мнпги птищли трбухпм за крухпм у
неке друге средине, а реш је углавнпм п младим и щкплпваним људима.
БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЈА
У СТРУКТУРИ незаппслених и даље је највище пних без икакве квалификације - 2.245, а најмаое
виспкпщкплаца - 300. Међу незаппсленим, шак 1.090 је старпсти пд 25 дп 29 гпдине, а када је реш п
дужина шекаоа на ппсап, 2.082 грађана се на евиденцији налази пкп гпдину дана, а има и пних (271)
кпји ппсап траже између псам и десет гпдина.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/420091/Trudnice-i-deca-bez-overenih-knjizica-kod-lekara-od-1-janura

Труднице и деца без пверених коиž жица кпд лекара пд 1. јанура
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Закпн п здравственпј защтити деце, трудница и ппрпдиља, кпји пмпгућава здравствену защтиту без
пбзира да ли су им пверене здравствене коижице заживеће у пракси пд 1. јануара наредне гпдине,
рекап је щеф ппсланишке групе напредоака Зпран Бабић.
Он је за РТС рекап да ће се п пвпм закпну гласати ппсле 20. нпвембра и да је реалнп пшекивати да у
пракси заживи ппшеткпм наредне гпдине.
Овај закпн, какп каже, пмпгућава бесплатнп здравственп псигураое за све мајке , труднице, ппрпдиље,
децу млађу пд 18 гпдина кпји из билп кпг разлпга немају пверене здравствене коижице.
Бабић је нагласип да сва деца мпрају имати иста права и не мпгу се кажоавати пна кпјима су рпдитељи
у ппследоих некпликп гпдина пстали без ппсла.
Шеф ппсланишке групе напредоака је указап и на важнпст измене и дппуне кривишнпг закпника јер се,
какп пбјащоава, таргетира вепма важна пбласт кпја је неуређена у нащем друщтву.
- Тп су јавна предузећа, јавне устанпве, енергетски систем, телекпмуникаципни систем, системи
впдпснадбеваоа и јавнпг трансппрта кпји су угрпжени ситним крађама. Мени је великп задпвпљствп
щтп је СНС не самп упшила тај прпблем, већ адекватнп и реагпвала закпнским рещеоима - нагласип је
Бабић.
Он је указап да ће сви кпји се упусте у таква кривишна дела ризикпвати, без пбзира на вреднпст импвине
и щтете кпју прпузрпкују, да буду кажоени са једнпм дп девет гпдина затвпра.
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Бабић је ппдсетип да је щета пд крађе дијагпнала на далекпвпдима нещтп вище пд 90 милипна
динара,а щтета у ЈП "Железнице Србије" пд 1. јануара 2007. дп данас 1,5 милијарди динара.
Гпвпрећи п усвајаоу бучета за наредну гпдину пн је рекап да је предлпг бучета у скупщтину стигап на
време, да има дпвпљнп времена да се амандмани предају и усагласе, кап и да ће га скупщтина усвпјити
на
време.
Упитан щта ппдразумева предлпг измене ппслпвника кпјим се предлаже радни квпрум, пн је рекап да
свима сметају пплиупразне сале у парламенту и да ће тп ппдразумевати да свака ппсланишка група у
сали свакпг мпмента мпра да има једну трећину свпјих ппсланика.
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