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Просечна плата ни макац од 400 евра
М. Спасенов - З. Радовић
Зараде су током 2013. године свима расле, барем тако говоре статистички подаци.
Ванпросечна примања имају "нафташи", "дуванџије" и саветници
КАДА би сви у Србији зарађивали као и тренутно најбоље плаћени радници у нафтној
индустрији, не би се толико трудили да посао нађу у иностранству. Једино су они у новембру
"прегазили" стотку, а почетком године у њиховим ковертама било је "тек" 68.196 динара. Иако
су зараде током 2013. године свима расле, барем према статистици, малобројни су они који су
тај раст и осетили у својим новчаницима.
Међу запосленима који у нашој земљи примају ванпросечна примања су и радници у дуванској
индустрији. Почетком године просечно су делили по 70.477 динара, а сада примају око 10.000
динара више. Ни енергетика није занемарљива, посебно у снабдевању струјом, гасом и паром.
Они су почели годину са 72.000, а завршиће са 76.382 динара.
И саветници имају уносан посао. Њихов ангажман, према подацима статистике, не може да
прође без 800 евра месечно. Толико, наиме, добијају званично, али већина њих "саветује" и у
неколико предузећа. Познато је да су програмери за своје услуге траже минимум 1.000 евра,
али по статистици они добијају много мање. Почетком 2013. добили су по непуних 20.000
динара, а у новембру су поделили просечно по 50.000 динара. Толика су, наиме, примања на
која су пријављени.
С друге стране, већини запослених је сан да достигну и републички просек од 44.120 динара,
или око 400 евра. Јануарски просек запослених шнајдера износио је само 17.497 динара, а
крајем године су "догурали" до 26.000 динара. Грађевинари су, према статистици, такође, међу
радницима са најмањом платом. Од почетка године њихова зарада је порасла тек неких 6.000
динара и била у новембру 33.625 динара. Угоститељима су за годину дана "порасли" приходи за
2.000 динара. Просечно они су у новембру добили 24.500 динара.
Велики проблем стручњаци виде у великим разликама у платама у јавном сектору и привреди.
Ти распони понекад достижу и 40 одсто. Наравно, у корист запослених којима је држава
послодавац.
- Према последњим подацима, из јула, просечна плата у привреди је била 35.980 динара, а у
јавном сектору 44.700 - каже Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. - Најнижа
примања имају запослени у текстилној индустрији, угоститељству, грађевинарству и
пољопривреди. Можда ће се од јануара променити структура плата, када се спроведу најављене
мере штедње, али то је незнатно. Да би држава могла адекватно да плати стручњаке, морала би
да рационализује број запослених.
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Рајић истиче и да је први човек Министарства финансија сам рекао да трећина запослених у
државној служби и јавним предузећима нема посла, а да ипак примају плату. Када би се
смањио број оних који не раде, сматра директор Уније послодаваца, остало би простора да се
адекватно плате стручњаци.
- Овако ће и даље долазити људи којима стручност није мотив, већ државна плата - каже Рајић.
13. ПЛАТА ЈЕ САНВЕЋИНИ је и редовна плата пусти сан, а о тринаестој и не размишљају.
Додатна плата уочи новогодишњих празника у Србији је данас права реткост. Међу
срећницима су понеки запослени у страним компанијама, финансијском и енергетском
сектору, консултанти и менаџери. Према неким подацима, последњих година уочи
новогодишњих празника наградну зараду добије тек један одсто запослених. Од оних који
примају 13. плату највише је запослених у приватним страним фирмама. Након њих, ову
бенефицију најчешће су имали запослени у приватним домаћим предузећима, затим у јавној и
локалној управи.
- Према последњим подацима, из јула, просечна плата у привреди је била 35.980 динара, а у
јавном сектору 44.700 - каже Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. - Најнижа
примања имају запослени у текстилној индустрији, угоститељству, грађевинарству и
пољопривреди. Можда ће се од јануара променити структура плата, када се спроведу најављене
мере штедње, али то је незнатно. Да би држава могла адекватно да плати стручњаке, морала би
да рационализује број запослених.
Рајић истиче и да је први човек Министарства финансија сам рекао да трећина запослених у
државној служби и јавним предузећима нема посла, а да ипак примају плату. Када би се
смањио број оних који не раде, сматра директор Уније послодаваца, остало би простора да се
адекватно плате стручњаци.
- Овако ће и даље долазити људи којима стручност није мотив, већ државна плата - каже Рајић.
- Потребно је да успоставимо систем да се контролише пословање предузећа, да на челу буде
професионалац, који, ипак, неком одговара за све потезе које спроводи. Тада не би било важно
да ли су фирме приватне или државне. Све странке су обећале професионализацију, а и даље су
на јавним функцијама људи који појма немају о послу који им је поверен. Риба се чисти од
главе и док се то не промени, док не пусте професионалце, неће бити напретка.
Економиста Александар Стевановић сматра да је држава у којој постоје велике разлике између
плата у јавном сектору и привреди у дужем временском периоду осуђена на пропаст.
- У том случају најбољи раде за државу као најбољег послодавца и тиме се ствара негативна
селекција - каже Стевановић.
- У таквој држави подстицаји запослених су потпуно искривљени. Бити добар и вредан у јавном
сектору је пут који води у депресију. Јер, најгори вуку најбоље ка дну. Поједини министри који
раде и по 18 сати треба да буду плаћени. Лекари и професори и остали стручњаци треба да буду
добро плаћени, али не сви. У просвети има много простора за смањење зарада, јер има оних
који не раде ништа. Нема научних радова, нема усавршавања, нема напретка. Србији је
једноставно потребан бољи систем селекције међу запосленима.
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НА ЗЕЧЕЉУ У РЕГИОНУЗВАНИЧНИ статистички подаци о просечним платама показују да на
западном Балкану најмање зарађују Македонци, Албанци и Срби. У Хрватској је просек око 723
евра, запослени у Црној Гори у ковертама добијају просечно 475 евра. По висини примања
одмах иза су Босанци, чији је просек око 420 евра. После Босне је Србија, где просечна зарада
вреди око 400 евра. Радници у Албанији примају око 380, а у Македонији око 340 евра
месечно. Највеће плате у Европи деле се у Швајцарској - просек је већи од 4.400 евра, а
најмање се зарађује у Молдавији -195 евра.
Према његовим речима, смањење зарада у јавном сектору које је предвидело Министарство
финансија, није довољно. Како сматра, да би се економска ситуација поправила, уз линеарно
смањење зарада потребно је и отпуштање радника, али и увођење платних разреда.
- Негде у јавном сектору су радници превише плаћени за свој рад, а у неким случајевима и
премало - истиче Стевановић.
ОПОРЕЗУЈМО БОГАТЕ, А НЕ СТРУЧЊАКЕ
ДРЖАВА је опорезивањем плата националне елите, хирурга, лекара, универзитетских
професора, потврдила колико јој није стало до ње - каже економиста Миодраг Зец.
- У Француској су опорезовали најбогатије, Путин је рекао да се морају повећати зараде
просветних радника, а ми смо урадили потпуно супротно. Имамо најмању стопу опорезивања
добити, а највећи порез на рад. Стотине милиона долара губимо, јер имамо чиновнике који
нису способни да попуне формуларе, који су услов да те паре стигну у државну касу. Због
неспособности таквих, принуђени смо да штедимо на просвети, здравству... Влада је усвојила
мере штедње и смањење плата, али нико није навео да ли ће оне важити и за учешће у
управним одборима, директне и индиректне апанаже... Последице оваквих одлука су да ће нам
и ово мало лекара отићи у Словенију у потрази за бољим платама.
Зец тврди да нам је потребна мала и функционална држава. Све се може исправити, ако се
хоће, сматра овај економиста, али мора постојати план и одлучност надлежних.
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Џо Лаутер: Нови Закон о раду доноси посао
Д. И. К.
Џо Лаутер, директор УСАИД пројекта за боље услове пословања, о Закону о раду:
Старији ће се лакше запошљавати код приватника
НАЈАВЉЕНЕ промене Закона о раду биће позитивне за већину грађана Србије, будући да ће
повећати запосленост - каже Џо Лаутер, директор УСАИД пројекта за боље услове пословања. Јасно је да је садашњи закон, који је у појединим аспектима најригиднији у Европи, један од
разлога зашто је тек око 45 одсто радно способног становништва заиста и запослено, док око 50
одсто младих нема посао.
Лаутер истиче да ће, ипак, неки у току реформе овог закона бити и у губитку.
- Реч је углавном о запосленима са дугим стажом у државној управи и јавним предузећима чија
радна места нису неопходна и који ће када буду отпуштени добити мање отпремнине него што
би то био случај у складу са садашњим законом - наводи Лаутер. - Већина њих су чланови
синдиката, па је сасвим разумљиво што синдикати шире зебњу у погледу новог закона, али
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неопходно је да мањина становништва претрпи негативне последице да би се остварио раст
запослености и да би сви грађани Србије стекли прилику да добију квалитетна радна места.
Заправо, реформе могу помоћи да се преокрене тренд опадања броја чланова синдиката, зато
што ће бити више радника којима ће бити потребан приступ механизмима за колективно
преговарање и другим предностима које носи чланство у синдикату. Надам се да ће социјални
партнери сарађивати да би се постарали да отпуштени радници не само остваре право на
адекватну социјалну сигурност, већ и да им буде обезбеђена обука у циљу налажења новог
посла у приватном сектору.
Лаутер истиче да нису само јавна предузећа по садашњем законском решењу обавезна да
исплаћују отпремнине на основу укупног радног стажа.
- То исто важи и за приватна предузећа, што запошљавање најискуснијих радника чини
ризичним - објашњава Лаутер.
- Стога ће промена у начину обрачуна отпремнине највише утицати на лакше запошљавање
старијих радника у приватном сектору.
РЕКОРДЕРИ
Измене Закона о раду унапредиће и перцепцију пословног окружења у Србији, будући да
земља држи неславан рекорд по висини отпремнина у Европи.

Машинци окупирали биро
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Број незапослених у сталном порасту, догодине ће их бити још више. Од 762.638
евидентираних, више од половине су жене
НА прсте једне руке могу се набројати фабрике у Србији које добро раде, а да притом и њихови
радници примају солидне зараде. Производња готово и да не постоји, а образовни систем
оријентисан је на школовање кадрова који више нигде не могу да се запосле. Док су млади
мишљења да се данас ниједан посао не исплати, они старији и даље чврсто бране теорију да је
боље имати било какав посао него седети код куће.
Национална служба за запошљавање „избројала“ је у новембру 762.638 особа које су покушале
да преко ње пронађу посао. Више од половине, тачније 391.643 су жене. Највећи број
машинаца преко бироа покушава да дође до радног места и службе су забележиле да је таквих у
11. месецу било више од 100.000. Прате их економисти свих степена образовања, нешто више
од 80.000, следе кадрови за трговину 70.000, док је најмање носилаца дипломе из спорта и
физичке културе - 807.
Према подацима анкете РАД, формална запосленост у Србији је наставила да опада и у другој
половини 2013. Највећи пад бележе грађевинска делатност и прерађивачка индустрија.
- Број незапослених према евиденцији НЗС је опао од марта до септембра за 17.000 особа, што
је уобичајено сезонско кретање - каже проф. Јелена Жарковић Ракић, доцент на Економском
факултету у Београду. - У наредној години очекујемо смањење броја запослених радника. Од
6

почетка кризе, октобра 2008, сматра наша саговорница, запосленост је најбрже падала прве
две године. Од септембра 2008. до септембра 2010. број запослених је смањен за 200.000, да би
у наредне две године тај пад био 50.000 особа.
- По секторима, највећи пад се одиграо у прерађивачкој индустрији, за 2.000, а у
грађевинарству, трговини, финансијама, информисању, државној управи и образовању за по
једну хиљаду. Раст броја запослених је једино евидентиран у сектору снабдевања водом и
управљања отпадним водама и административним и помоћним услужним делатностима објашњава проф. Жарковић Ракић. Пре десетак година број запослених у финансијском
сектору убрзано је растао, а сада се уочава пад.
- Запосленост је највише порасла у административним и помоћним услужним делатностима објашњава наша саговорница.
ДОКТОРИ НАУКА
НА евиденцији НСЗ у Србији је и 89 доктора наука, који су звање стекли пре увођења Болоње, и
791 магистар. Најбројнији су они са дипломом трећег или четвртог степена средње школе, а
значајно место заузимају и полуквалификоване особе и оне без квалификације.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАДУУместо 12 радници
би примили 10,5 зарада
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Предложене измене Закона о раду могле би финансијски додатно да погоде 1,7
милиона запослених у Србији
ЗА месец дана годишњег одмора радник са просечном зарадом од 43.615 динара, уколико се у
праксу преточи за многе у више сегмената споран нацрт Закона о раду, изгубио би - 16.758
динара. Толико би износило умањење на платној листи ако се за годишњи одмор, који се сада у
потпуности плаћа, буде одбијало 38,4 одсто плате, као што је предложено. А ко се разболи, за
30 дана одсуства са посла, уместо 28.349 динара, колико му „следује“ по садашњем обрачуну,
добијао би свега 16.323, односно 12.026 динара мање! Разлика је велика јер се као основица за
обрачун не би као досад узимала просечна, него основна плата, која сада износи 23.368 динара,
а одбитак би се са 35 повећао на 42,4 одсто!
До ове, за 1,7 милиона запослених суморне рачунице, дошли су Савез самосталних синдиката
Србије и Уједињени грански синдикат „Независност“. Они тврде да би новим ударцима на
раднички џеп: укидањем додатака за рад у сменама, новим обрачуном минулог рада и рада на
празнике, умањењем од 21,2 одсто чак и за одсуство са посла због повреде на раду, које се сада
исплаћује у потпуности - запослени, у просеку, остали без 1.020 евра годишње, а послодавци би
профитирали за додатних 1,75 милијарди евра.
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- Ако правимо паралелу садашњих решења и измена које се предлажу, у пракси би то за
запослене значило да ће уместо 12 примити 10,5 зарада - каже Љубисав Орбовић, председник
Савеза самосталних синдиката Србије.
Да предложене измене закона о раду воде даљем осиромашењу запослених, уверен је и
Љубиша Деспотовић, социолог:
На делу је радикална дехуманизација сфере рада. Наставља се са тренирањем неолибералног
капитализма, који се у земљама центра напушта као потпуно дехуманизован и сем што је
продубио јаз између богатих и сиромашних и опљачкао средње слојеве, није дао никакве
резултате. Предложене измене закона су још један уступак богатима на рачун радника који су
иначе гурнути у процес осиромашења. Нема никакве гаранције да ће запошљавање заиста бити
лакше и веће, као што се обећава.
Са предложеним решењима, уверен је наш саговорник, сваки од запослених, којих је у Србији
прошле године било за 339.637 мање него 2002, на губитку је.
- Ако неко мисли да је незаменљив јер је стручан и добар радник, заварава се. На његово радно
место чека 10 незапослених, а то што, можда, нису квалификовани и немају искуства и није
препрека. Не правимо инфраструктуру за високотехнолошку производњу, а у привреди какву
имамо свако је заменљив и постоје на хиљаде оних који за највише три месеца могу да се обуче
да преузму посао оних који се заваравају да је њихов квалитет незаменљив. А послодавци, чији
положај
постаје
све
комфорнији,
и
рачунају
на
армију
незапослених.
ВИРТУЕЛНА ПРИЧА СИНДИКАТА
СИНДИКАТИ, иначе лоше организовани, немају довољно утемељење у чланству, а ни
способност да преговарају са послодавцима док се не дође до обострано прихватљивог решења
при чему би држава требало да буде медијатор - сматра Љубиша Деспотовић. - Они фингирају
да штите права запослених и да се буне против решења каква се намећу. Живимо у виртуелној
причи, која и без обзира на страх да не изгубимо и то мало што као појединци имамо, не може
дуго да опстане.

ГОДИНА ШТРАЈКОВА И НЕЗАДОВОЉСТВА
Крушевљани узимају отпремнине и беже
Софија Бабовић
Велики индустријски град Крушевац има данас само 3.500 радника у производњи,
годину обележили штрајкови. У предузећима са око 4.500 запослених плате су
касниле од два до 32 месеца
ЗБОГ кашњења плата, недостатка посла и перспективе, 1.200 запослених у крушевачким
предузећима као по команди се одлучило за отпремнине. Према подацима Самосталног
синдиката, са одласком 700 радника из само четири предузећа (Конфекција „Звезда“, ДИП
„Савремени дом“, Фабрике уља, ХИ „Жупа“) у целом, некада великом индустријском граду са
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145.000 становника, објективно посла ће имати око 16.000 људи! У производњи (тзв. реалном
сектору) практично неће бити више од 3.500 радника.
Ово је била година штрајкова и незадовољства, радници нису примали плате, касниле су од два
до 34 месеца - каже за „Новости“ Миленко Михајловић, председник Самосталног синдиката
Крушевца. - То је један од главних разлога због чега су се људи одлучивали на прихватање
социјалног програма. Мука их је натерала.
Из ХИ „Жупа“ и Фабрике уља радници су већ отишли, а социјални програм одобрен је и у
Конфекцији „Звезда“ и у ДИП „Савремени дом“. Све су то били гиганти који су подигли
Крушевац.
- Код нас се 617 од 1.500 радника већ пријавило за социјални програм - каже Љубиша
Велимировић, председник Самосталног синдиката ИМК „14. октобар“ у реструктурирању, који
се надају још једном минималцу до краја године, а од фирме потражују најмање 10 плата.
Имамо 117 руководилаца, а немамо посла.
У филијали Националне службе за запошљавање на евиденцији већ имају око 16.000
Крушевљана.
- Наше службе биће усмерене на подстицање запослених који су старији од 45, односно 50
година - напомиње Предраг Марковић, директор филијале НСЗ.
Потражња за новим радницима је све мања. Извесно је да ће отпремнине које се исплаћују у
просеку бити довољне да радници којима су се нагомилали комунални и остали дугове измире
своје рачуне - а шта ће даље, већина не зна.
- Наш задатак је био да сачувамо велике системе и средимо предузећа у рестуктурирању, јер
нисмо знали где се налазимо после 12 година уништавања привреде - предочава за „Новости“
Братислав Гашић, градоначелник Крушевца.
- Тек сада можемо да се укључимо у планирање нових инвестиција. А одлазак радника кроз
социјални програм не значи и гашење фабрика. У ХИ „Жупа“ вратили смо 70 људи, фабрика
има посла. „Купер Тајерс“ отвориће 138 радних места, „Хенкел“ је запослио 100, а толико је и
најавио. Очекујемо напредак у сваком погледу наредне године.
РАСИНСКИ ОКРУГ
И У другим фирмама влада страх. У „Трајалу“, који упошљава 1.600 радника, раскинут је уговор
о приватизацији са бугарским „Брикелом“, у „Крушевацпуту“ радници одржавају путеве без
плата... Само две фабрике у реструктурирању добро послују - ФАМ и Пекара „Бранко
Перишић“.
Слична је ситуација и у Расинском округу: из Прве петолетке (Трстеник), која запошљава 4.000
радника, за отпремнине се изјаснило више од 600.

9

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД ИЗ БЕЧА ЗАСАД ЈЕДИНА НАДА ЗА СМЕДЕРЕВЦЕ

Аустријанци хоће да купе Железару
Сузана Лакић
Аустријски инвестициони фонд WФА заинтересован је за куповину Железаре Смедерево.

Меморандум о сарадњи којим се
изражава заинтесованост за куповину 100 одсто Железаре потписали су WФА и члан
скупштине Железаре Миленко Џелетовић 12. децембра. У овом документу се не наводи цена,
као ни остали услови продаје, али се изражава воља да упосле обе високе пећи и покрену нове
линије. Ово је досад најозбиљнији покушај да се пронађе купац за ову државну компанију коју
је Влада 2012. године купила од „Ју-Ес стила“ за 1 долар.
Извршни директор за финансије Железаре Бојан Бојковић потврдио је за „Блиц” да WФА жели
да купи ову компанију и да је потписан меморандум о сарадњи. Ипак, опрезно додаје да
документ „није обавезујући”.
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Од јула ни динар из буџета
Бојан Боковић из Железаре Смедерево каже да у претходних пет месеци ова компанија није
добила ни један једини динар из буџета. Од 2012. када је смедеревску компанију напустио „ЈуЕс стил”, Железара је од државе добила 155 милиона долара. Буџетом за 2014. компанија ће
добити 30 милиона евра.
- Фонд WФА јесте озбиљно заинтересован за куповину 100 одсто Железаре. Њихови
представници су већ били у Смедереву почетком месеца, а нову посету су најавили након
божићних празника. Детаљи о евентуалној продаји биће познати до марта - каже Бојковић.
На питање за колико би Железара могла да буде продата, одговара:
- Оно што треба да знате јесте да само за покретање две високе пећи, без других инвестиција,
треба 450 милиона долара. Аустријанци су показали заинтересованост и за нову линију финих
лимова, која би кошта између 85 и 120 милиона долара. Мислим да сам ипак одговорио на
ваше питање - каже Бојковић, који је у Железару стигао у септембру на позив Миленка
Џелетовића, председника економског савета СНС.
Од 2003. Бојковић је радио у металским мултинационалним компанијама у Америци,
Енглеској, Белгији, Немачкој... Према сазнањима „Блица”, аустријски фонд WФА дошао је у
Смедерево на позив српских привредника из Аустрије и Немачке. WТА жели да заједно са
„Фијатом“ уђе у Железару како би производили поцинковане лимове за ауто-индустрију.
РАДНИЦИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА И ДАЉЕ У ПОВОЉНИЈЕМ ПОЛОЖАЈУ

Закон о раду не погађа ћате
Сузана Лакић, Маријана Кркић
У државним фирмама, у којима се потписују колективни уговори, закон је само минимални
оквир. Све остало може да се обезбеди у договору са синдикатима, којих у једном предузећу
често има и по неколико.
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Кликни за увећање (+)

- Радници су код нас имали право и на дужи годишњи одмор него што је приписивао закон,
давали смо и додатне дане по основу образовања, броја деце, година стажа. Исплаћивали смо и
годишње јубиларне награде по 20.000 динара, водили запослене на рекреацију у Чањ - каже за
„Блиц“ Верица Савић, директорка Паркинг сервиса у Пожаревцу, додајући да је у овом
предузећу нови колективни уговор на разматрању.
Жељко Веселиновић, председник Синдиката Слога, каже да профитабилна јавна предузећа
имају и по четири пута веће плате од просечних.
- Тамо се деле и бонуси. Колективним уговорима радници добијају и
годишњи одмор од 30 радних дана. У приватном сектору мало ко да
има више од 20 дана - упозорава Веселиновић и додаје да ће
синдикати наставити да се боре против измена закона о раду. „Ако
буде требало ићи ћемо и на генерални штрајк предузећа у Србији,
па и на референдум“, каже он.

Веселиновић: Ако
буде требало, ићи ћемо
и на генерални штрајк
предузећа у Србији, па
и на референдум.

Н.М. (42), секретарица запослена код приватника, тврди да, иако на папиру има слична права
као и колегинице у јавном сектору, у пракси о привилегијама може само да машта.
- У обавези сам да се газди јавим на телефон и кад сам на одмору, на који идем две недеље
лети, кад има мање посла, плус седам дана зими. Прековремени рад ми нико не плаћа, он се
подразумева. За десет година колико радим у овој фирми, никада ми нису платили никакву
рекреацију - каже она за „Блиц“.
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Од 50 анализираних намирница, 33
поскупеле
Г. Авалић
Чак 33 од 50 анализираних животних намирница поскупело је од априла до децембра за око 12
одсто, док су за осам одсто јефтинији су брашно и производи од брашна, упаковано поврће,
уље, шећер, маргарин, јаја, кечап и мајонез показало је истраживање Асоцијације потрошача
Србије.
АПОС истиче да забрињава велико поскупљење рибе и рибљих намирница, које се у односу на
пролеће, креће од 26 за ослић до чак 35 одсто за рибу у конзерви.
- Иако нас сваког децембра трговци рекламама обавештавају о снижењу ових намирница због
поста и празника, анализе показују да баш ове намирнице константно поскупљују до периода
пред празнике - каже Едина Попов, председница АПОС-а.
Месо и месне прерађевине поскупеле су 17 одсто, изузев свежег пилећег меса које је јефтиније у
децембру, вероватно, због слабије потражње.
Млеко и млечни производи су поскупели шест одсто од априла. АПОС указује да су и поред
појефтињења шећера, кондиторски производи - чоколаде, слатки намаз, сокови и слично,
поскупели осам одсто.
Артикал

Цена у априлу

Цена у децембру

Пиринач

147

160

Пасуљ

253

318

Јунећи бут

623

687

Свињски бут

431

504

Чајна кобасица

956

1.043
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Ослић

544

688

Рибљи штапићи

183

185

Туњевина

180

190

Сардине

94

138

Качкаваљ

799

897

Кисела павлака

45

49

Додатак јелима

70

78

Чоколада за кување

52

67

Слатки крем намаз

540

605

Горан Николић: Обећано је повезивање
стажа рударима
Председник Синдиката рудара "Ресавице" Горан Николић изјавио је да је директор предузећа,
после разговора са министарком енергетике Зораном Михајловић, обећао том синдикату да ће
се наћи средства за повезивање стажа за 170 рудара како би отишли у заслужену пензију.
Воде се разговори и о што бржем повезивању радног стажа за 19 месеци за све запослене у
рудницима. Директор нам је рекао да ће се и у прва три месеца сигурно уплаћивати бруто
зараде за рударе, односно да неће имати проблема са
здравственим књижицама", рекао је Николић.
Рудари су најављивали да ће 17. јануара организовати штрајк упозорења уколико се не пронађе
решење за уплату заосталих доприноса за ПИО за 170 рудара.
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Захтев Синдиката "Ресавице" о повратку у окриље Електропривреде Србије (ЕПС) нема основа,
наводе у Министарству енергетике, јер анализе показују да то не било
рационално решење.
"Проблеми Ресавице превазилазе само Министарство енергетике, већ су сада укључени и
министарства привреде и финансија", истичу у том министарству.

Погледајте како су министра Радуловића са
Правног факултета отерали вувузелом
З. Лазаревић
За изазивање јучерашњег инцидента на Правном факултету у Београду, где је дошло до
вербалног, а умало и физичког окршаја на панелу "Посао за Србију", чији је учесник био
министар Саша Радуловић, Либертаријански клуб "Либек" оптужио је представнике синдиката
"Независност" и "Слога".
Министар је напустио панел након инцидента
На снимку који је објављен на Јутјубу види се како је општи метеж због ког је министар
напустио панел, настао након што је председник "Слоге", Жељко Веселиновић, почео да дува у
минијатурну копију јужноафричког инструмента вувузела.

Замало дошло до физичког обрачуна
"Скуп који је био замишљен као панел академског типа на којем би се полемисало о нацрту
Закона о изменама и допунама Закона о раду, од самог почетка су опструирали представници
синдиката "Независност" и "Слога", подржани од стране појединих левичарских групација.
Једина веза Либека са организацијом скупа био је Михаило Гајић, шеф Истраживачке јединице
Либека, који се одазвао позиву Студената за слободу и пристао да, као економски стручњак,
модерира скуп на ком су учествовали министар привреде Саша Радуловић, новинарка листа
"Данас" Ружа Ћирковић и Бошко Мијатовић из Центра за либерално-демократске студије",
наводе из "Либека" у саопштењу.

Спречена "цивилизована дискусија"
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Они су осудили понашање синдиката, кривећи их за "рушење академске атмосфере на
Београдском универзитету, као и спречавање отворене расправе о најважнијим реформским
законима".

Из "Либека" за изазивање инцидента оптужују представнике синдиката
"Амбијент у ком насиље и претње односе превагу над аргументима није здрав ни за кога, а
посебно не за преко милион и 200 хиљада незапослених и непријављених грађана наше земље,
који највише трпе због ригидног радног законодавства", навели су у саопштењу.

И студенти оптужују представнике синдиката
Поводом инцидента се огласила и организација "Студенти
за слободу" при Правном факултету, наводећи да студенти
Правног факултета нису успели да поставе питања
министру Радуловићу на студентској трибини о Закону о
раду, коју су свесно покушали да саботирају представници
синдиката и екстремних левичарских организација.
"Представници синдиката и левичарских организација су
говорнике организовано дочекали виком, вувузелама и
скандирањем. Страсти је на почетку успела да смири
продеканка Правног факултета, проф. др Александра
Јовановић, која је замолила све присутне да се понашају
академски, али када је модератор позвао публику да
поставе питања, одмах се пријавио велики број
представника синдиката, који су често, уместо питања,
држали дугачке говоре о неуспелом социјалном дијалогу,
не дајући простор студентима Правног факултета да се
укључе у дискусију, са видиљивом намером да изазову
инцидент и прекид трибине", наводи се у саопштењу.
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Татјана Бабић: Уложени труд дао резултате у
расветљавању спорних приватизација
Тањуг
Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић изјавила је данас да је уложени
труд у расветљавању 24 спорне приватизације дао резултате и да представља корак напред у
институционалној борби против корупције.
''Свакако је корак напред и буди наду у преокрет актуелног тренутка на боље'', рекла је Тањугу
Бабићева.
Она је навела да је окончање истрага у случајевима спорних приватизација, за које се одмах по
доласку на функцију заложио први потпредседник Владе Александар Вучић, добар пример
како треба да се иде напред у институционалној борби против корупције.
''Лична енергија и уложени труд сваког појединца у институцији који је дао свој допринос,
радећи свој посао да се ове истраге окончају, може и треба да буду пример како треба
приступати проблему који је проблем свих нас'', рекла је Бабић.
Према њеним рецима, резултати који су представљени на данашњој конференцији показали су
да је уложени труд дао резултате, да су послови у оквиру истрага спорних приватизација
окончани, али да је сада важно да се тај резултат финализује даљим радом свих институција
које су у ланцу те борбе.
Она је навела и да није случајно да ЕУ оцекује да питање 24 спорне приватизације буде
разрешено управо у оквиру поглавља које се односи на владавину права.
''Важно је да ти случајеви буду решени, јер Србија једном за свагда мора да скине са себе ознаку
земље без закона'', рекла је Бабић.
Директорка Агенције је истакла и да је та институција дала свој значајни допринос у општем
стремљењу да се сузбије корупција.
''Свој посао смо обављали без изузетака. Ове године смо поднели три пута више прекршајних и
кривичних пријава него у претходне две године, којима су обухваћени и поједини
функционери на високим функцијама, али и политичке странке које су пропустиле да поднесу
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своје годишње извештаје о финансијском пословању и да одговоре на питање колико су
потрошиле пара у изборној кампањи'', рекла је Бабићева.
Вучић: Не могу још да кажем да ли су Беко, Ђурић и Динкић умешани у спорне приватизације
Тањуг
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да су решени сви
предмети спорних приватизација, да је у у више предмета подигнута оптужница, у четири
тужиоци треба да донесу коначну одлуку, а у три - Шинвоз, Житопродукт и Срболек, још се
неки детаљи испитују.

Штета у спорним приватизацијама износи 7,7 милијарди динара, приведено је 76 лица, а на
основу од јуче подигнутих оптужница биће ухапшено још 56 лица за 64 кривична дела",
изјавио је Вучић на конференцији за новинаре у Влади Србије сазваној поводом окончања
истраге 24 спорне приватизације.
Према Вучићевим речима, све истраге биће завршене у првој половини 2014, а неке ће бити
проширене новим именима.
- Милан Беко, Драган Ђурић и Млађан Динкић - не могу још да кажем да ли има њихове
одговорности у случајевима спорних приватизација - рекао је Вучић.
Једини од 24 предмета који није завшен је случај везан за медије који је испитивала Верица
Бараћ, рекао је Вучић.
Вучић је рекао да је о случајевима приватизације чију ревизију и извештај о томе је у јуну 2011.
године затражила Европска комисија, након што је неколико великих европских фирми
затражило од ње помоћ у заштити власничких права.
Међу осумњиченима су и три бивша министра, бивши директор Агенције за приватизацију,
Акцијског фонда и више директора.
Вучић каже да је тужилаштво "сасвим задовољно доказима у 11 предмета, ово је био
предистражни поступак, очекујемо брзе и ефикасне правне поступке".
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Без пријаве против Влаховића, истрага против Колесара

Међу предметима спорних приватизација за које је завршен
предистражни поступак, и предмет "Сартида", у оквиру којег је
полиција поднела кривичну пртијаву против четири особе,
укључујући Немању Колесара.
У везу са том приватизацијом довођен је и бивши министар
привреде и приватизације Александар Влаховић, али, према
Вучићевим речима, против њега нема доказа, тако да против њега

Вучић: Биће решен
случај Ћурувија
Вучић
убиство
Славка
решено
донете

каже

да ће
новинара
Ћурувије бити
и да ће бити
правноснажне

није поднета кривична пријава.

пресуде.
"За мене је најважнији

Међу особама против којих је поднета кривична пријава је Немања
Колесар, некадашњи шеф кабинета премијера Зорана Ђинђића.

случај убиства Славка
Ћурувије и ја не могу
ништа више да вам
кажем. Али ви знате да
сам обећао пре годину
и два месеца да ће тај
случај бити решен и он

Тужилац за организовани криминал Миљко Радисављевић
прецизирао је да се у овом тренутку у том предмету спроводе и три
истраге.
"Сартид" је продат за 23 милина евра "Ју-ес стилу", док су дугови
који су процењивани на 1,7 милијарди долара пренети на државу.
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ће бити решен и биће
донете правношнажне
пресуде",
рекао
је
Вучић на конференцији
за новинаре у Влади
Србије.

За четири случаја нема доказа
Тужилац за организовани криминал Миљко Радисављевић
је казао да у четири предмета нема основа за покретање
кривичног поступка, и то за неуспешну продају Телекома,
закључивање уговора о концесији за изградњу ауто-пута
Хоргош-Пожега, продаја "Трудбеник градње" и давање на
коришћење земљишта у блоку на Новом Београду
предузећу "Делреал".
Радисављевић је рекао да се у тужилаштву ради и на
извештајима који су сачињени поводом контроле продаје
акција "Ц маркета", "Компаније Новости", и давања у закуп
пословног простора ЗОП-а, односно оснивања и
докапитализације
Националне
штедионице.
Према
његовим речима, одлуку о та три извештаја тужилаштво ће
донети након нове године и изразио очекивање да ће
истраге које су покренуте бити завршене у првој половини
2014 године.

Безболне реформе нуде преваранти
Јучерашња анкета „Политике” показала да економисти и представници пословне заједнице
подржавају министра привреде Радуловића у реформама, али се истовремено прибојавају да у
влади нема подршку
Министар привреде Саша Радуловић усталасао је српско јавно мњење јучерашњим ауторским
текстом у нашој новини. И док један део стручне јавности налази потврду већ стеченог уверења
да Радуловић одлично зна све наше економске муке, а нарочито невоље са којима се суочавају
они који стварају нову вредност, „да иде у добром правцу” и да је заговорник „великог
заокрета”, други изражавају бојазан да министар у влади нема неопходну подршку.
Радуловић је у праву кад каже да су против реформи привилеговане друштвене групе, каже
Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета, али и да се договор о реформама
тешко постиже у широким коалиционим владама.
– Слажем се и са тврдњом да не постоје безболне реформе, јер такве реформе нуде углавном
неупућени или преваранти – указује Арсић. – Додатни проблем са реализацијом реформи је у
томе што оне у кратком року не погађају само привилеговане слојеве друштва, него и
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сиромашне грађане, који ће остати без посла. И једно и друго представља део цене које
друштво мора да плати да би кренуло напред.
Драгољуб Рајић, директор Уније послодавца Србије, каже да ова организација привредника
подржава залагање министра привреде да се коначно почне са спровођењем дугачког списка
неопходних промена. Почев од четири систематска закона и проналажења правог модела
подстицања инвеститора. Зато, каже Рајић, што Радуловић размишља као послован човек, а не
као политичар. Рајић се слаже да је „партитократија појела друштво”, али није сигуран да ће то
штеточинство ускоро престати.
– Нажалост, политичари у Србији још нису државници, а далеко су и од ефикасних менаџера
који разумеју потребе економије. Преовлађују страначки интереси. Без промене свести
најутицајнијих политичких лидера и више слуха за онај успешнији део привреде, излазак из
кризе неће бити могућ. Ни наредне, ни у годинама које долазе.
Да је Радуловић „ухватио генерално добар правац”, опаска је економисте Мирослава
Прокопијевића, али му замера што често мења предлоге и што ништа још није прошло владу, а
требало би да укључи још неке промене. – Код Закона о раду треба избацити минималну
надницу или да она буде врло блиска равнотежној – сматра Прокопијевић. – Све промене
потребно је извести брзо и када приватни сектор почне да се шири и упошљава сада
незапослене, тек онда почети отпуштања у јавном сектору – указује Прокопијевић. – До тада
смањивати пензије, плате и јавне набавке.
За Данила Шуковића, директора Центра за економска истраживања Института друштвених
наука, сасвим је извесно да се реформе не могу спровести, а да неки не остану без посла, бар за
неко време. Реформе треба да омогуће, у не тако далекој будућности, привредни раст и
запошљавање оних који би сада изгубили посао. Сматра да је нереално Радуловићево
очекивање да ће том циљу значајније допринети флексибилно запошљавање, иако је
флексибилност тржишта рада неопходна. Слаже се и да је „партократија појела друштво”.
Упркос обећањима да ће се напустити партократски систем, друштво је и даље оковано
огољеним партијским интересима.
– Подржавам и министрову решеност да не дели паре „тамо где мисли да треба” и да неће
најављивати инвеститоре и отварати фабрике – каже Шуковић. – Он треба да ствара повољан
пословни амбијент.
Данијел Цвјетићанин би волео да је у тексту министра привреде могао да препозна макар благу
најаву либерализације економског живота, који је и даље, под чизмом државних и партијских
активиста.
– Ни данас у Србији нико не сме, и не може, да отпочне иоле озбиљнији привредни подухват, а
да не рачуна на подршку државе или партијског врха, било у облику субвенција, олакшица или
неке треће врсте подршке – примећује Цвјетићанин. – Чак и страни инвеститори једино под
тим условима пристају да буду „доведени” у Србију. Можда би се либералне идеје могле
препознати у најави департизације јавних предузећа, али ме је страх да и то не остане само
омама. За Цвјетићанина „реформе” нису искључиво смањивање пензија, социјалних права и
плата у јавном сектору. „Бојим се да ће се ускоро показати да је опструкција ’Јужног тока’
такође један ’реформски корак’, важан за убрзавање нашег европског пута.”
– Истина је да би закон о раду, а за то се и министар залаже, требало да ослободи послодавце
страха од запошљавања радника, али не треба превиђати чињеницу да инвеститори и
предузетници осећају далеко већи страх од терора партијске олигархије, која се преко сваке
мере уплиће у привредни живот – указује наш саговорник. Страх, уверен је Цвјетићанин, није
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добар подстрек за економски напредак, али чврст правни поредак – јесте. А највећи подстрек је
– уздржавање државе и партије од свих „усрећитељских” активности.
Александар Микавица
ШТА ДА СЕ РАДИ
Др Сања Пауновић

Преговори, а без синдиката
Економска политика и права запослених – како је протекла 2013. година
Дуго најављиване промене Закона о раду светло дана су угледале 16. октобра. Тада је објављен
нацрт овог документа, а потом је усаглашавање између представника владе и послодаваца
обављено по кратком поступку, за месец дана, док су синдикати изашли из преговора, јер
њихове захтеве две „силе“ нису хтеле да уваже. Превладали су интереси капитала, а оно мало
одредаба које су штитиле људско достојанство и право на правичну накнаду за рад нестало је,
или боље рећи прецртане су руком послодаваца.
Према прорачунима синдиката, радници ће, разним смањењима, у просеку, убудуће годишње
примати десет и по уместо дванаест зарада (по основу минулог рада који ће се плаћати само за
године рада код последњег послодавца и код повезаних лица, а не за све године стажа; рад у
сменама неће бити плаћен; накнаде зарада биће мање него до сада, нпр. за повреде на раду и
др.). Два главна преговарача, послодавци и министарство, нису изашли са својим обрачунима,
колико ће промена Закона о раду утицати на егзистенцијални положај радника, а колико на
буџет, иако је такав обрачун неопходан.
Социјални дијалог, у надлежном институционалном оквиру између представника државе,
послодаваца и синдиката, тј. у оквиру Социјално-економског савета, у протеклој години је
изостао. Ниједан од закона који су се нашли у Скупштини није био на дневном реду овог
савета. Захтев за хитно одржавање седнице савета, после полугодишњег несастајања,
председник Савеза самосталних синдиката Србије упутио је 18. септембра. Савет се, наиме, у
току 2013. састао 28. марта на редовној и 1. новембра на ванредној седници.
Такође, минимална цена рада у Србији, иако сасвим девалвирана, у овој години није мењана.
Током преговора, у фебруару, о томе није постигнута сагласност, па је влада на седници од 5.
априла донела одлуку да минимална зарада током 2013. године буде непромењена – 115 динара
по радном часу (20.010 динара месечно). У међувремену су се ланчано надовезивала
поскупљења, па је инфлација одавно отањила минималну потрошачку корпу.
Репрезентативни синдикати у Србији - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени
грански синдикати „Независност“ - прошлог месеца су се договорили да се заједнички боре за
радна и социјална права запослених. Одмах је уследило и доношење Одлуке о заједничком
иступању из преговора о изменама и допунама Закона о раду, а убрзо су и индустријски
синдикати две репрезентативне централе кренули у активности у вези са решавањем проблема
предузећа у реструктурирању. Незадовољство индустријских синдиката је последица најава да
ће 20–30 одсто од укупно 100.000 радника предузећа у реструктурирању бити вишак, што
значи и гашење неких фабрика веома важних за поједине градове и људе који у њима живе.
Најављено је наиме да ће до средине 2014. бити завршен процес реструктурирања 609
предузећа и да ће неминовно доћи до смањења броја запослених. Досадашња искуства у вези с
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приватизацијом у Србији указују да ће се наставити с деиндустријализацијом, да ће радиници
остати без посла и да ће као последица тога почети да замиру још нека места у Србији.
Таласи радничког незадовољства преносе се из године у годину. Међу штрајкачима су они
„стари“, који се жале годинама, али и „нови“, чија предузећа у првом моменту и нису била
нарочито атрактивна за продају. Резултат је све мањи број запослених (само у металском
сектору број радника је од 2000. године смањен са 400.000 на око 100.000). Проблеми радника
се потом настављају, тако што једну агонију замењују другом, тј. неплаћени рад у легалној
економији – слабо плаћеним али незаконитим радом у сивој економији.
Протеклих година по више пута су штрајковали запослени у науци, образовању, здравству и
социјалној заштити, комуналним делатностима, путари, грађевинари, пољопривредници,
текстилци, машинци...
Просечно је годишње око стотину штрајкова и десетак протеста на територији целе Србије, а
најчешћи разлози су: 1) неисплаћивање зарада (понекад и годинама), неоверавање
здравствених књижица, неуплаћивање доприноса; 2) непоштовање потписаних купопродајних
уговора, уз захтеве за раскид приватизација; 3) непотписивање (посебних) колективних
уговора, непоштовање социјалних програма; 4) неисплаћивање зарада према извршним
судским пресудама; 5) заустављање незаконите и нелегалне продаје имовине предузећа и др.
Треба поменути и појединачне бахате поступке послодаваца (отпуштање радника без
образложења, отпуштање трудница, самохраних родитеља и родитеља са троје и више деце).
Заштитник грађана такође је оценио да држава саучествује у кршењу права радника.
Поводом Светског дана достојанственог рада 7. октобара речено је да је Србија далеко од овог
стандарда, јер се не поштују ни основна права загарантована Уставом и Законом о раду. Скоро
милион радно способних становника нема посао, а они који раде не могу достојанствено да
живе од свог рада. Рад „на црно“ се на индиректан начин стимулише, а толеришу се и агенције
за запошљавање (у Србији их је тренутно око 60) које незаконито изнајмљују
раднике.Постојећа законска регулатива не прописује могућност изнајмљивања радника,
међутим ова делатност у Србији постоји, и то тако што се користи недореченост прописа. У
пракси то доводи до тога да запослени преко ових агенција имају много мању зараду, отказ
могу добити одмах, правно су потпуно незаштићени, као што су незаштићени у случају повреда
на раду, немају право на отпремнину, нити друга права из рада.
Савез самосталних синдиката Србије
Др Сања Пауновић
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Пропали преговори с министром финансија

Синдикати просвете одбили протокол
АУТОР: В. АНДРИЋ
Београд - Представници сва четири синдиката просветних радника одбили су јуче да потпишу
протокол за наредну годину, незадовољни садржајем тог документа, потврдио је за Данас
Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника Србије.
Он каже да је на састанку са министром финансија Лазаром Крстићем договорено да се сачини
нови предлог током јануара и упути синдикатима просвете на изјашњавање. Синдикати траже
да до 30. јуна идуће године буде донет закон о платама у јавној управи, којим се уводе платни
разреди.
- У предлогу Министарства финансија стоји да ће до тог рока бити урађен нацрт поменутог
закона, што је за нас неприхватљиво. Тражимо да од 1. јула 2014. примамо плате по новом
закону, јер ће он решити проблем коефицијената, додатка за разредно старешинство, а плате у
образовању неће бити везане за пензије. Захтевамо и да синдикати буду укључени у израду тог
закона - прецизирао је Матијевић.
Он истиче да синдикати траже и да се у протоколу прецизира када ће бити исплаћене
отпремнине онима који су током 2013. године пензионисани, и да би ти људи требало да добију
новац у марту или априлу. Министарство финансија, међутим, у предлогу протокола није
навело рок, већ само да ће новац за отпремнине бити обезбеђен у буџету за 2014. Матијевић је
рекао и да просветари неће добити Светосавску награду.
Упитан зашто се јуче преговарало о стварима које су већ биле усмено договорене на састанку са
Крстићем средином новембра, Матијевић одговара да је спорни предлог протокола урадило
Министарство просвете, чији министар јуче није био присутан, а да га Крстић "вероватно није
ни видео". На коментар новинара Данаса да је министар просвете Томислав Јовановић изјавио
да је предлог потекао из Министарства финансија, Матијевић каже да "не зна на чијем шалтеру
је настао проблем".
С друге стране, Синдикат радника у просвети Србије (СРПСС) саопштило је како је Крстић јуче
"изразио чуђење што су синдикати позив за разговор добили тек у четвртак, иако је
Министарство финансија још пре 20 дана о састанку обавестило колеге из просвете". Овај
синдикат наводи да се и Крстић "сложио са замеркама свих синдиката што министар просвете
није дошао на преговоре". У СРПСС кажу да ће на седници председништва у понедељак
утврдити платформу за наставак преговора.
Ђаци на зимском распусту
У основним и средњим школама у Србији јуче се завршило прво полугодиште, а тронедељни
зимски распуст званично почиње у понедељак. Друго полугодиште почиње 20. јануара, а за
ђаке у Војводини 14. јануара, јер су они на распусту од 24. децембра. Наредни одмор ђаци ће
имати на пролећном распусту - од 17. до 23. априла 2014.
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Милион радника ради за још три милиона
плата и пензија
Предуго је привреда у маказама дневне политике и стратешког развоја, уз које корача и напред и назад, па смо ту где јесмо, оцењују економисти. Због тога се малој
производњи а великој потрошњи мора стати на пут, а идућа година може бити
пресудна.
Председник „МК групе” Миодраг Костић указао је на то да од 1,7 милион запослених, ’армија’
од 750.000 ради у јавном сектору и јавним предузећима, а милион људи у реалном сектору.
– Од тог амилион људи, 200.000 до 300.000 не прима редовно плате – додао је Костић, напомињући да у Србији има 1,7 милион пензионера, од којих је 29 одсто отишло у редовну пензију.
– На милион људи који раде у реалном сектору има три милиона оних који ’не доприносе’ – закључио је Костић, истичући да је тај модел неодржив и да треба преполовити број запослених у
администрацији.
Он сматра и да није могуће преко ноћи укинути субвенције, и да је реално да оне буду укинуте у
наредних пет година, а да наредне године буду смањене 20 до 25 одсто.
Економиста Миладин Ковачевић сматра да ће следећа година бити година консолидације,
штедње, одређених реформи, али и година стабилности и стварања услова за будућност.
– Чак и наша склоност инфлацији, против које се стално боримо и због које кочимо привредни
раст, заправо зависи од структурних реформи.
Увођењем реда у јавна предузећа и решавањем судбине 153 фирме у реструктурирању, могуће
је да буyет на издвајањима за субвенције чак и уштеди. Велики проблем је што тренутно у индустрији ради 275.000 радника, што је на нивоу 1955. године.
Председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић рекао је да је земљи потребна нова индустријска стратегија.
– До краја 2014. године добићемо документ о томе куда иде Србија у наредних 15 до 20 година,
и то ће бити основа за развој српске економије – изјавио је Сертић на новогодишњем пријему
за новинаре у ПКС-у.
Како је објаснио, на пројекту индустријализације Србије до 2030. године ради се с професорима и стручњацима, а очекује се да ће на пролеће 2014. бити завршена радна верзија. По његовим речима, мала и средња предузећа не могу пословати без индустрије. Сертић сматра да је
најава доношења четири кључна закона (о раду, о приватизацији, о планирању и изградњи и о
стечају) добра за привреду, али да то неће бити довољно. Како је оценио, за промену услова пословања и задовољство инвеститора потребна је промена свести неколико стотина хиљада људи. Проблем привреде је, како наводи, и то „што имамо законе који нису усклађени”.
У Министарству привреде знају шта треба да се уради и где шкрипи и оцењују да дугорочни
бољитак земље зависи искључиво од реформи које ће се спровести.
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Ако не спроведемо тешке реформе одмах почетком 2014. године, онда не можемо да очекујемо
ни да ће бити побољшања.Потребно је водити рачуна о томе да Србија има преко 700.000 незапослених и да њихова права морају да се штите. Да би се све то постигло морамо да створимо
услове за отварање нових радних места, истичу у Министарству привреде.
С. Глушчевић
Без велике привреде нема ни мале
Развој малих предузећа свакако је добар пут за излазак из кризе, али без развоја великих комапанија нема ни оних малих.
Најбољи пример је „Фијат”. Фабрика аутомобила око себе окупи на десетине мањих фирми које
праве делове и опрему па све то онда иде у извоз. Увек је боље продавати сладолед с малинама
него само малине. Тако продајемо и амбалажу, упошљавамо раднике, зарађују и транспортна
предузећа...

Жене касније у старосну пензију
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсетио је на то да од 1.
јануара 2014. године ступају на снагу нове одредбе за пензионисање.
Старосна граница за одлазак у пензију се помера четири месеца – код жена на 35 година и осам
месеци стажа осигурања и најмање 53 године и осам месеци живота, док код мушкараца и даље
важе 40 година стажа осигурања и најмање 54 године и четири месеца живота, наведено је у
саопштењу.
Фонд ПИО подсетио је на то да ће се до 2023. године постепено померати услови за
пензионисање у погледу година живота и година стажа, као и да начин обрачуна износа
пензије неће бити промењен.
Грађанима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни
однос мора да престане најкасније 30. децембра. Захтев за пензију се подноси најкасније до 31.
децембра, што се може учинити и поштом, као препоручена пошиљка.
Све филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће 31. децембра
пуно радно време да би се омогућило осигураницима који испуњавају услов за пензију по
важећем закону за ову годину, да благовремено поднесу захтев.
Е. Д.
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Дачић: Наставак дијалога са синдикатима
Премијер Србије Ивица Дачић рекао је да је са синдикатима потребно наставити
разговор о изменама Закона о раду. Суштина је да се њиме не оштете радници, а да
се предузећа учине ефикаснијим, рекао је Дачић.
Премијер Србије Ивица Дачић рекао је да се разговори о новом закону о раду морају наставити
и наћи компромис, јер је суштина да се њиме не оштете радници, а да се предузећа учине
ефикаснијим.
Дачић: Има важнијих тема од локалне самоуправе
Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић рекао је да се није бавио
позицијом своје странке у владајућој коалицији у Новом Саду, и да ће то урадити ако буде
потребе.
"Не знам, нисам се бавио тим питањем, бавићемо се ако за то буде потребе", одговорио је
Дачић на питање каква је позиција СПС-а у Новом Саду.
Дачић је рекао и да га нису обавестили да би требало да се бави тим питањем и да постоје
битније ствари.
"Има важнијих тема од локалне самоуправе", рекао је Дачић.
Дијалог са синдикатима се мора наставити, рекао је Дачић након предаје решења за 23 стана
припадницима полиције који ће их отплаћивати под одређеним условима.
Дачић је поручио да су нека решења која се односе на запослене у полицији превазиђена.
Истакао је да се постојећи Закон о раду мора мењати и да због тог закона проблема има и само
Министарство унутрашњих послова, на чијем је он челу.
Као пример је навео да МУП не зна на које радно место да пребаци полицајце за које је
утврђено да не могу да носе оружје јер за то више нису психички способни.
Репрезентативни синдикати, и Уједињени грански синдикат "Независност" и Савез
самосталних синдиката Србије, противе се предложеним изменама Закона о раду, наводећи да
ће се тако смањити права радника и угрозити њихов материјални положај.
На питање да ли је тачно да аустријски инвестициони фонд жели да купи "Железару
Смедерево", премијер је одговорио да би волео да то буде тако и да се стално траже партнери.
Дачић је рекао да се стално разговара са више потенцијалних партнера, подсетивши да је било
више неуспелих преговора са заинтересованима из Русије, Украјине и са Запада.
Како је рекао, проблем је питање исплативости због економске кризе у којој је та индустрија.
Полицајцима кључеви 23 стана
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Припадницима полиције данас је премијер и министар унутрашњих послова Ивица Дачић
уручио решења и кључеве 23 стана, наводећи да то нису бесплатни станови, већ ће их они
отплаћивати под одређеним условима, што је један од начина да се стамбено збрину у
отежаним економским приликама.
Како је речено на свечаности у Палати "Србија", то је наставак раније започете акције, а сада су
уручени кључеви за станове у Лесковцу, Власотинцу, Медвеђи, Параћину и Белој Цркви.
Дачић је нагласио да, иако полицајци раде изузетно одговоран посао и при томе страдају,
многи немају решено стамбено питање.
Премијер је рекао да се наредне године мора дефинисати статус полицајца како се не би
доносили закони, као у прошлости, који се не поштују, па онда морају да се исправљају такве
грешке.
Према његовим речима, неко је то погрешно назвао бонусима, јер су то "социјална давања",
што је новац који је помињао и ревизор у свом извештају.
Дачић је рекао да се није поштовао закон и да зато полицајци нису могли да остваре своја
права, па је уведено "тих десет хиљада" (динара) да не би тужили државу, јер би штета била
много већа".
Осврћући се на ову годину, Дачић је нагласио да је полиција била успешна у извршавању
својих задатака.
Дачић је рекао да полиција мора да очисти своје редове од оних који каљају њен углед, али
полиција исто тако мора да ужива поверење државе и целог друштва како би могла да ради свој
посао.

Дачић: Разговарати са синдикатима
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да је потребно наставити
разговор са синдикатима о изменама Закона о раду.
Према његовим речиима, у интересу свих је да се о том питању постигне "друштвени договор".
"Није суштина измена Закона о раду да се смање права радника него да се побољша
функционисање предузећа", рекао је Дачић.
Дачић је рекао да се постојећи Закон о раду мора мењати и да због тог закона проблема има и
само Министарство унутрашњих послова на чијем је он челу.
Као пример је навео да МУП не зна на које радно место да пребаци полицајце за које је
утврђено да не могу да носе оружје јер за то
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нису више психички способни.
Репрезентативни синдикати и Уједињени грански синдикат независност и Савез самосталних
синдиката Србије противе се предложеним изменама Закона о раду наводећи да се њима
смањују права радника и угрожава њихов материјални положај.

E - новине
Трибина на Правном факултету

Синдикалци и екстремисти вређали
Радуловића
Припадници Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност на трибини
Правног факултета одржаној 26. децембра, користећи екстремистичку атмосферу
која влада међу студентима тог факултета и потпомогнути њима, покушали су да
спрече њено одржавање ометајући и вређајући министра привреде Сашу
Радуловића који је био један од говорника
Ови синдикати су, уз подршку још увек слободног Драгана Дрвосека Ђиласа и још увек
незабрањене Демократске странке, као и других антиреформских група у Србији, бојкотовали
до сада све јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о раду, тврдећи
парадоксално да то раде „због непостојања социјалног дијалога у Србији“, као и неуважавања
ставова и примедби представника синдиката на састанцима Радне групе за израду нацрта тог
закона, и на тај начин сами изазивајући изостанак тог дијалога који узимају за аргумент.
Екстремистички надограђена скупина која се наводно бори за социјални положај радника, још
уочи 20. децембра, када је требало да се одржи прва јавна расправа у Новом Саду, најавила је
да ће се њихова најновија активност садржати у чопоративном окупљању по градовима у
којима је Министарство рада најавило одржавање расправа, у циљу „изражавања
незадовољства“.
Расправу у Новом Саду синдикати су минирали тако што су, окупивши увек расположене,
самозване провојвођанске, проаутономашке снаге, довели са собом људство у броју у ком је
било немогуће одржати нормалне услове за функционисање јавне расправе. Главни
лезилебовићи ових удруга против сваке промене у Србији која води либерализацији тржишта
радне снаге, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, одбили су да преузму одговорност за своје
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поступке тврдећи да је „сала била неадекватна да прими све заинтересоване чланове
синдиката“.
Социјалну политику да води држава, а не предузећа
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да социјалну политику треба да води држава, а
не предузећа, којима треба омогућити да боље послују изменом неких садашњих закона, као
што је Закон о раду и пореским растерећењем.
Измене Закона о раду писало је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, а
Министарство привреде је имало само одређене предлоге и сугестије, од којих су неке
прихваћене, а неке не, објаснио је Радуловић на трибини Правног факултета, где је, на уласку у
амфитеатар, дочекан звиждуцима присутних екстремиста са члановима синдиката,
хулиганским повицима и скандирањем "Закон неће проћи!".
Радуловић је, на трибини посвећеној изменама Закона о раду, указао на то да се Министарство
привреде неоправдано прозива за лоша решења у изменама тог закона. Социјалну политику
треба да води држава, а не предузећа, нагласио је Радуловић и напоменуо да је део пореске
реформе био предлог о увођењу универзалне социјалне заштите, по узору на решења у Канади.
На примеру Србије то би практично значило дотацију породицама које немају приходе, а то би
у нашим условима значило 15.000 динара месечно, плус по 5.000 динара по члану
домаћинства, што би за трочлано домаћинство износило 25.000 динара за месец дана.
Србија годишње на социјални систем троши око 150 милијарди динара из буџета (око 1,4
милијарди евра), а тај новац би био довољан за универзалну социјалну заштиту 0,5 милиона
породица са 1,5 милион грађана и такав систем би био ефикаснији од садашњег, јер би новац
ишао тамо где је стварно потребан, сматра министар. У протеклих 10 година Србија је изгубила
око 300.000 радних места, а један од главних криваца, осим кризе, је садашњи Закон о раду,
као и порески систем, рекао је Радуловић и додао да је услед кризе велики део привреде
побегао у "сиву" зону.
Садашња ситуација у Србији је да када неко покуша да покрене приватни бизнис, на сваки
начин покушава да не запошљава раднике на неодређено, јер му се то никако не исплати, као и
другим предузетницима и због тога је потребно мењати садашњи Закон о раду. Измене закона
о раду погодоваће малим и средњим приватним предузећима, а за велике системе синдикати
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ће имати важну улогу да преговарају о колективним уговорима запослених и да се бори за
права радника, објаснио је министар привреде. Према његовим речима, главни циљ новог
закона биће веће и лакше запошљавање, раст производње и самим тим и пораст стандарда
становника.
Радуловић је навео да од 1,7 милиона запослених у Србији, 500.000 људи ради у
микропривреди, фирмама са највише 10 запослених, око 200.000 људи ради у малим
предузећима (од 10 до 50 запослених), затим око 740.000 људи је запослено "код државе",
односно, корисници су буџета (јавна предузећа, здравство, просвета...) и на крају, око 300.000
је запослено у великим приватним фирмама. Србија има огромну "сиву" економију која
учествује са око 30 одсто у привреди земље, навео је Радуловић.
Смрдљиве новине поново у акцији
На самом почетку трибине, због звиждука присутних чланова синдиката, вређања и
скандирања да „закон неће проћи“, у једном моменту деловало је да ће скуп ескалирати у
инцидент. Ситуација се убрзо смирила захваљујући професору Правног факултета и
продеканици за финансије Александри Јовановић, која позвала присутне на уздржаност и
цивилизовано понашање, у складу са академском институцијом у којој се налазе. Она је навела
да је Закон о раду само један део нашег институционалног устројства и да није довољан да би се
реформисало друштво. Обраћајући се синдикалној банди, додала је и следеће: „Сви причате о
неолиберализму, а од неолиберализма и силне регулације и државе ми нисмо видели ништа.“
Плаво-жути таблоид Блиц, познат по пласирању спинованих вести и нетачним насловима,
написао је ноторну лаж да су присутни „аплаузима пружали подршку онима који су јасно
изразили своје ставове против оваквог закона о раду“ упркос томе што се на снимку види да
аплаудира онај део публике који није желео да дозволи екстремистичко дивљање
синдикалиста.
Након тога, спин-новинар Смрдљивих завршио је и свој мали опозициони прилог следећим
речима: „До инцидента је дошло када је новинарка Блица уграбила прилику да постави питање
Радуловићу, а један од организатора трибине устао и упозорио присутне на понашање, чиме је
изазвао масу, те је дошло до инцидента, који се умало претворио у тучу. Министар Радуловић
је, заједно са осталим учесницима дебате, искористио ’гужву’ да оде са Правног факултета,
избегавајући да одговори на питање.
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Осуда ометања скупа
"Скуп који је био замишљен као панел академског типа на којем би се полемисало о нацрту
Закона о изменама и допунама Закона о раду, од самог почетка су опструирали представници
синдиката "Независност" и "Слога", подржани од стране појединих левичарских групација.
Једина веза Либека са организацијом скупа био је Михаило Гајић, шеф Истраживачке јединице
Либека, који се одазвао позиву Студената за слободу и пристао да, као економски стручњак,
модерира скуп на ком су учествовали министар привреде Саша Радуловић, новинарка листа
"Данас" Ружа Ћирковић и Бошко Мијатовић из Центра за либерално-демократске студије",
наводе из "Либека" у саопштењу.
Они су осудили понашање синдиката, кривећи их за "рушење академске атмосфере на
Београдском универзитету, као и спречавање отворене расправе о најважнијим реформским
законима". "Амбијент у ком насиље и претње односе превагу над аргументима није здрав ни за
кога, а посебно не за преко милион и 200 хиљада незапослених и непријављених грађана наше
земље, који највише трпе због ригидног радног законодавства", навели су у саопштењу.
Поводом инцидента се огласила и организација "Студенти за слободу" при Правном факултету,
наводећи да студенти Правног факултета нису успели да поставе питања министру Радуловићу
на студентској трибини о Закону о раду, коју су свесно покушали да саботирају представници
синдиката и екстремних левичарских организација.
"Представници синдиката и левичарских организација су говорнике организовано дочекали
виком, вувузелама и скандирањем. Страсти је на почетку успела да смири продеканка Правног
факултета, проф. др Александра Јовановић, која је замолила све присутне да се понашају
академски, али када је модератор позвао публику да поставе питања, одмах се пријавио велики
број представника синдиката, који су често, уместо питања, држали дугачке говоре о неуспелом
социјалном дијалогу, не дајући простор студентима Правног факултета да се укључе у
дискусију, са видиљивом намером да изазову инцидент и прекид трибине", наводи се у
саопштењу.
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