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Орбовић:Радуловићев план неостварив
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић
оценио је је неостварив план министра привреде да грађани аутоматски имају
здравствно осигурање
То је "одлична прича, али не говори до којег нивоа здравственог осиграња, а са друге стране евидентно
је да у буџету нема средстава", рекао је Орбовић новинарима.

Председник СССС је позвао Радуловића да објави рачуницу о томе и који је ниво здравственог
осигурања који ће бити бесплатан за све грађане.
"Пре изношења таквог предлога, анализе се морају урадити много озбиљније - то је
суштинско питање... Све ово остало су флоскуле", оценио је он.
Орбовић је указао да се стиче се утисак да се у јавности "прави општа пометња са стално новим
идејама, које су лепе за уши и инересантне, али не могу да се остваре".
Министар привреде Радуловић изјавио је 10. јануара да би изменама закона требало омогућити
да сви грађани Србије имају здравствено осигурање, без озбира да ли им послодавци уплаћују
доприносе.
Радуловић је казао да је то предвиђено акционим планом за реализацију Стратегије развоја
предузетништва коју је припемило Министарство привреде.
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Синдикати траже смену Радуловића
ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ
Београд -- Више синдиката је од Владе Србије затражило смену министра привреде
Саше Радуловића.
Председништво Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) затражило је од српског
премијера Ивице Дацића да хитно смени министра Радуловића, изјавио је потпредседник тог
препрезентативног синдиката Зоран Михајловић.
Михајловић је на скупу синдикалних представника у предузећима у реструктуриурању, рекао
да синдикат неће одустати од најављених протеста, чак и ако Влада исппуни други синдикални
захтев и из процедуре повуче предлоге закона о приватизацији и стечају, као и нацрт измена
Закона о раду.
"Оно што експлицитно тражимо то је смена господина Радуловића, који је највеће зло и
највећи лажов у Србији од свих оних који су дошли и од свих ових тајкуна. Највећи тајкун још
увек седи у Министарству, навећи тајкун још овек седи у Влади и незнам докле ћемо то да
трпимо", рекао је Михајловић на скупу у Београд.
Према рецима потпредседника СССС, Радуловић се "доста добро обогатио" водећи стечајеве у
разним фирмама и сада ради оно што су му "задали страни инвеститори, односно Америчка
привредна комора чији је експонент".
"Господин Радуловић, замислите, није чак ни Србин, него има канадско држављанство.
Човек је дошао са Запада, биће ту неко време, вероватно ће после тога отићи, али ће
урадити оно што су му задали страни инвеститори", рекао је Михајловић.
Смена министра, повлачење закона и протест
Смену министра Радуловића затражили су и представници Самосталног синдиката металаца
Србије и гранског синдиката индустрије, енергетике и рударства "Независност" који, поред
тога, траже и повлачење из скупштинске процедуре закона о приватизацији и стечају.
Истровремено, најавили су да ће 24. јануара у Београду бити организован велики протест
запослених у предузећима у реструктрирању.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да се синдикати
морају изборити за повлачење та два закона из скупштинске процедуре, као и предложеног
Закона о раду.
Према његовим речима, ови закони су погубни за раднике будући да ће запослени у
предузећима у реструктураирању након усвајања плана реорганизације остати без посла, те да
би зато требало извршити притисак за њихово повлачење.
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Вујовић је рекао да ако се не успе захтевима за повлачење закона, и не изврши притисак на
посланике да не гласају за њихово усвајање - "поправног испита нема".
Представници та два синдиката предаће данас захтеве за повлачење из поцедуре ових закона и
захтев за смену министра Радуловића Скупштини Србије, као и влади.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=15&nav_id=800487

Синдикате уједињује Радуловић
ИЗВОР: ДАНАС
Београд -- У Србији има 24.000 регистрованих и углавном разједињених
синдиката, али сви су схватили да из приче о актуелним изменама Закона о раду
не смеју изостати.
Да притисак за измене радног законодавства у целом региону није синхронизован и
подједнако јак, могло би се брзоплето закључити да је домаће синдикате својом деструктивном
и агресивном промоцијом наводних реформи ујединио министар привреде Саша Радуловић.
Мада је његов лични наступ у томе имао своју значајну улогу, не треба га ни превише
прецењивати, пише Данас.
После Асоцијације самосталних и независних синдиката (АСНС), допис Љубисаву Орбовићу,
шефу Савеза самосталних синдиката Србије и јачем партнеру у већ функционалном савезу са
УГС "Независност“, упутио је и новонастали Српски синдикални фронт (ССФ) чији су чланови
Конфедерација слободних синдиката, Удружени синдикати "Слога“, Индустријски синдикат
Србије и Синдикат српске полиције. ССФ од Орбовића захтева да у организује радни састанак
на коме ће сви синдикати договорити заједнички наступ и синхронизацију активности везаних
за доношење нових Закона о раду, Закона о стечају, Закона о приватизацији и Закона о
штрајку. ССФ сматра да већина грађана од синдиката очекује да се издигну "изнад свих
различитости и несугласица које постоје и испоље спремност за солидан и заједнички наступ
синдикалног покрета у Србији“. ССФ у допису упозорава да синдикат оваква очекивања
грађана не сме изневерити јер "странице синдикалног покрета које у овом моменту пишемо
остаће упамћене заувек. Да ли на понос, или на срамоту - то зависи од нас“.
Љубисав Орбовић за Данас каже да ће тражени састанак организовати. Али он
сматра да су СССС и УГС "Независност“ у својим активностима на обарању предложених
измена Закона о раду далеко узнапредовали, па да би свако институционализовање сарадње са
другим синдикатима, чији допринос такође не оспорава, било само губљење времена, а да би и
деловање на два-три фронта чак било и корисније.
"Дакле, без икаквих форми, без уједињавања, потписивања споразума и свега тога. Сада је
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на дневном реду Закон о раду, у питању су велике промене које се најављују, које су потпуно
непромишљене, нико не говори о дубини и шта стварно те промене доносе. Да се ми сад
бакћемо са неким споразумима, договорима, од тога нема ништа. То може у неком
мирнодопском периоду“,каже Орбовић за Данас и додаје да такву институционалну сарадњу
омета и то што му идеолошке позиције неких синдиката нису баш јасне. Он додаје да његов
синдикат неће ни сада као што није то чинио ни раније одговарати своје чланове да учествују у
протестима против Закона о раду ма ко да их организује.
""Синдикат металаца је поднео захтев за смену Радуловића и повлачење Закона о раду.
Нека и они ураде то исто“.
Ранка Савић, председница АСНС-а, не крије да ће услов тог синдиката за заједничке наступе у
отпору Закону о раду бити да два постојећа репрезентативна синдиката још неким
синдикалним централама признају репрезентативност у пракси.
"То ће апсолутно бити услов“, каже она за Данас. Савићева такође сматра да садашње измене
Закона о раду треба повући из процедуре и оформити "примерену радну групу која ће са
позиција ситуације, коректности, попуштања на једној страни синдиката, а на другој
послодаваца донети један примењив Закон о раду“. Јер, каже она, није све ни у овом
постојећем предлогу лоше: рецимо, одредба о исплати отпремнине за рад само код последњег
послодавца.
На питање који би још синдикати, сем већ репрезентативних, у тој радној групи требало да
буду, Савићева каже: АСНС и Конфедерација слободних синдиката, сигурно.
"Ми коначно морамо да се договоримо да нема социјалног дијалога, да Социјално-економски
савет не функционише, да ова два синдиката нису већински заступници синдикално
организованог радништва и у том смислу морамо постићи неке договоре“, каже она и додаје
"Ја увек отворено говорим да је УГС „Независност‟ миљама далеко од репрезентативности, па
ипак седи у Социјално-економском савету“.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=15&nav_id=800361

Радници Јумка трећи дан у штрајку
ИЗВОР: Б92
Ниш -- Радници Јумка већ трећи дан су у штрајку. Траже исплату заосталих зарада,
уплату доприноса, оверу здравствених књижица и поштовање Закона о раду.
Најављују блокаду ауто-пута уколико им се не испуне захтеви. Иако су се раније обратили
руководству и Влади Србије, одговора, како кажу, до данас нема.
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Радницима Јумка дугује се 8 плата, кажу у синдикатима, као и да су књижице неоверене,а
радни стаж неповезан. Закон о раду се годинама не поштује, а зарада је испод минималне.
Да је ситуација тешка потврдило је и руководство. Проблеме, међутим, не могу сами да реше и
траже помоћ државе као већинског власника. Субвенција од августа прошле године нема, а
трошкови су огромни.
Представници синдиката данас се састају са градоначелником Врања, а радници су спремни и
на блокаду аутопута уколико се надлежни буду оглушили о њихове захтеве.
У Јумку је некада било запослено око 12 хиљада људи, а данас је око 1800 радника.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=15&nav_id=800328

Предузећа немају планове за 2014.
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Министарство привреде је саопштило да јавна предузећа и предузећа у
реструктурирању нису испунила обавезу и доставила предлоге пословних планова
за 2014.
Како је саопштено, дат им је рок да то учине до 25. јануара.

Јавна и државна предузећа, како се наводи у саопштењу, треба да доставе податке и о томе да
ли су у 2013. години исплаћивала 13. плата, и у ком износу.
Додаје се да Министарство привреде од њих тражи и примерак колективног уговора, списак
активних синдиката и број њихових чланова, као и трошкове сваког од синдиката који су у
2013. ишли на терет предузећа.
Министар привреде Саша Радуловић упутио је пословодствима јавних и државних предузећа
допис у ком је прецизирано шта треба да садрже и како треба да изгледају пословни планови за
2014. годину.
Финансијски извештаји за 2013. и финансијски планови за 2014. треба да буду урађени у складу
са међународним рачуноводственим стандрадима, како би се приказала реална и фер тржишна
вредност имовине предузећа.
Досададашњи уобичајени начин обрачуна имовине прддузећа, како је указало Министарство
привреде, био је такав да је приказивана нижа вредност имовине, чиме су највише оштећени
буџети локалних самоуправа, јер се порез на имовину плаћао на књиговодствену вредност.
Пословним планом јавних и државних предузећа, како је препоручило Министарство
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привреде, потребно је предвидети мере за унапређење корпоративног управљања.
Пословодству је скренута пажња на непосредну одговорност у планирању режијских расхода.
У плану за 2014. годину предузећа би требало потпуно да изоставе расходе за спонзорства,
донације и помоћи, као и да максимално смање трошкове за репрезентацију, рекламе и
маркетинг, а финансијски план не треба да предвиђа ни 13. плату у 2014. години.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=15&nav_id=800235

Фронт зове Орбовића на састанак
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Председништво Српског синдикалног фронта позвало је председника
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића да организује радни
састанак.
Предложен је четвртак 16. јануар, а у позиву се наводи да би требало договорити све даље
активности везане за доношење новог Закона о раду, Закона о стечају, Закона о приватизацији
и Закона о штрајку, као и питање организовања штрајка упозорења 23. јануарау и свих будућих
протеста.
У Синдикалном фронту сматрају да, имајући у виду све ризике и непоправљиве последице које
могу настати усвајањем измена наведених закона, треба да се издигну изнад свих различитости
и несугласица које постоје и да испоље спремност за солидаран и заједнички наступ
синдикалног покрета у Србији.
У саопштењу се подсећа да је Српски синдикални фронт до сада организовао пет Конвенција у
већим градовима Србије и велики раднички протест 10. децембра прошле године, са кога је
упућен апел јавности да се масовним протестима радника придруже сви они које ће
предложене измене Закона о раду и Закона о штрајку довести у ропски положај, ако буде
усвојен у Скупштини Србије.
Српски синдикални фронт сачињавају Конфедерације слободних синдиката, Удружени
синдикати Србије "Слога", Индустријски синдикат Србије и Синдикат српске полиције.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473445-Delta-Posao-mladim-liderima

Делта: Посао младим лидерима
У „Делта холдингу” настављен је пројекат „Млади лидери” а ове године је од 1.683
кандидата посао добило 20 најбољих младих стручњака, који ће почети да раде 20.
јануара
ДОДЕЛОМ сертификата првој генерацији и свечаним пријемом друге генерације, у згради
„Делта холдинга“ у среду је настављен пројекат „Млади лидери“, који факултетски
образованим младим људима пружа прилику да раде, усавршавају се и напредују. На конкурс
су стигле 1.683 пријаве младих стручњака, 35 одсто више него лане. Одабрано је 20 најбољих
кандидата, чији ће први радни дан бити 20. јануар.
- У Србији се сматра да је човек млад до 35. године, а од 40. године да је стар. И остане му пет
година да постигне неки успех. Ви сте сада спремни и способни да упијате знање - рекао је
председник „Делта холдинга“ Мирослав Мишковић.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473444-Drzavne-firme-ne-slusaju-Radulovica

Државне фирме не слушају Радуловића
Директоре јавних предузећа и државних фирми у реструктурирању министар
привреде Саша Радуловић је опоменуо што нису послали пословне планове за ову
годину
МИНИСТАР привреде Саша Радуловић опоменуо је у среду директоре јавних предузећа и
државних фирми у реструктурирању, који му нису до краја децембра доставили предлоге
пословних планова за 2014. годину.
Министар је истакао да већина није обавила своју дужност и дао им је последњи рок, да до 25.
јануара доставе документацију. Ако то не учине, како је запретио, предузећа неће добити
сагласност Министарства привреде. Фирме би требало да потпуно изоставе расходе за разна
спонзорства, донације, репрезентацију, рекламе и маркетинг, а финансијски план не треба да
предвиђа ни 13. плату у 2014.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473428-Radnici-Zelovoza-traze-otpremninu-plate-ioveru-zdravstvenih-knjizica

Радници „Желовоза” траже отпремнину, плате
и оверу здравствених књижица
Ј. ИЛИЋ
Запослени
у
смедеревском
„Желвозу“
пробили
кордон
полиције
и
радикализовали протест. Траже отпремнине, плате, оверу здравствених књижица
и повезивање стажа
НЕКОЛИКО стотина радника фабрике железничких возила „Желвоз“ у среду је пробило
кордон полиције која је штитила зграду Скупштине града. Запосели су скупштинску салу, где
ће остати даноноћно до испуњења захтева - исплата отпремнина, заосталих зарада, повезивање
стажа и овера здравствених књижица.
- Градоначелница Јасна Аврамовић, иако смо се најавили, одбила је да нас прими и пусти у
скупштинску салу. Срамота је да на грађане Смедерева шаље полицију да нас туче - каже
Славољуб Петровић из Самосталног синдиката.
Скандирање, убеђивање и гурање између полиције и радника трајало је сат и по. Нико није
повређен. Неколицини радника је позлило.
- Након прошлогодишње блокаде моста, на састанку са градоначелницом и министром
привреде Сашом Радуловићем постигнут договор да се до краја 2013. исплате отпремнине,
плате, овере књижице и повеже стаж. Обећање није испуњено - рекао је Саша Миловановић,
председник Синдикално-радничког покрета.
Радницима се није обратио нико из руководства града.
- Наше породице су гладне и никакви преговори више не помажу - казао је представник
синдиката Слога Миливоје Нојић.
ОПШТИНА НИЈЕ АДРЕСА- ПОДРЖАВАМ захтеве радника, али град не може да испуни те
захтеве. Знам да су измучени и изгладнели. Али, осуђујемо упад у општину, јер ово није права
адреса - изјавила је градоначелница Јасна Аврамовић.
Протест ремонтера предводи пет синдиката.
Драган Симоновић, ковач са 34 године радног стажа, огорчен је због неиспуњених обећања.
- Нама није драго да седимо овде, много је болесних, али другог начина немамо - каже.
Радницима се дугује 15 плата, радни стаж није повезан од 2011. а здравствене књижице нису
оверене од 2003.
- Тежак сам болесник, имао сам шлог, а немам књижицу да се лечим. Годинама плаћам
прегледе - каже Света Казић, који ради у фабрици више од три деценије.
Радницима су крајем године исплаћена по два „минималца“. Реч је о позајмици са роком
враћања од шест месеци. Око 400 се пријавило за отпремнине. У фабрици нема производње, од
870 радника ради стотинак, док су остали на неплаћеном одмору.
Ремонтери су зграду Скупштине држали данима под опсадом и 2011. „Желвоз“ је у
реструктурирању и власништво је државе.
НАЈПРЕЧЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПРЕДУЗЕЋА
ВЛАДА Србије усвојила је програм мера за кредитну подршку „Желвозу“, и дала рок у коме је
требало да се доставе лична карта фабрике, процена имовине и социјални програм. Лидери
синдиката кажу да је одговорност на пословодству.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473373-Lecenje-za-svea-para-nigde

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ:Лечење за све,а
пара нигде
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Колико је у пракси применљив предлог да сви имају здравствено осигурање без
обзира на уплату доприноса. Ресор привреде нуди решење с којим се нико не
слаже
ЈОШ је нејасно шта заправо подразумева предлог Министарства привреде: здравствено
осигурање за све без обзира на статус и то да ли послодавац уплаћује здравствени допринос, и
из којих извора би се, у том случају финансирала здравствена заштита. Али ако министар Саша
Радуловић, који је са овим предлогом, пре него што је званично упућен ресорним
министарствима, изашао у јавност, сматра да здравствени динар, уместо из касе осигурања,
може да се захвата из државног буџета, његов колега из Владе, министар финансија Лазар
Крстић, не дели такав утисак. Напротив, каже да не види начин на који би се тај новац у буџету
надоместио.
Да би се здравствена заштита одржала на садашњем, не баш завидном нивоу, потребно је 200
милијарди динара. Толико се годишње, највише од диприноса, слије у касу Републичког фонда
здравственог осигурања за здравствену заштиту 6,9 милиона осигураника. А, требало би додати
и за лечење још око 300.000 оних који се „воде“ на попису становништва, али не и у
евиденцији осигурања.
Шта подразумева предлог министра Радуловиће не знају ни у Министарству здравља, ни у
РФЗО, а ни у Министарству финансија.
- Сваки министар здравља жели да прошири права осигураника, али се претходно мора радити
на повећању финансијске дисциплине - рекла је министарка здравља Славица Ђукић
Дејановић. - Здравство кошта. Морамо имати оштрије мере за оне који не плаћају доприносе,
јер само тако се могу повећати права осигураника.
ЈЕДАН ПЛАЋА,
ТРОЈЕ СЕ ЛЕЧИПО основу доприноса за здравствено осигурање, према подацима пореске
управе, 2.354.853 лица има статус осигураника. Они, рачунајући чланове њихових породица,
обезбеђују здравствену заштиту за око 5,5 милиона становника. Терет здравственог осигурања
око 1,3 милиона социјално угрожених требало би да сноси држава. За ову категорију из буџета
би здравству требало да се пребаци минимум 12 милијарди динара, а држава годишње издвоји
тек око 500 динара „по глави“, па и здравствена заштита угрожених пада на терет све мањег
броја оних за које се уплаћује допринос.
Здравство је, међутим, због финансијске недисциплине у „дебелом минусу“. Дуг за дориносе,
према подацима Пореске управе, тренутно износи 93,5 милијарди динара, од којих највише 56,7 милијарди дугују предузећа, а остатак занатлије и пољопривредници. Више од половине
дуга, 51,9 милијарди, здравство никад неће видети, јер је због стечаја, приватизације или
ликвидације предузећа - ненаплатив.
- РФЗО није добио никакво званично обавештење о укидању доприноса за здравствено
осигурање, и у овом тренутку је најбитније да сви обвезници наставе са плаћањем здравствених
доприноса и да ово не схвате као позив за обуставу плаћања - изјавио је професор др Момчило
Бабић, директор РФЗО.
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Иако је прошле године уплаћено 160 милијарди динара здравственог доприноса, што је према
рачуници Пореске управе за 7,6 одсто више него 2012, Србија за здравствену заштиту има свега
260 евра по глави становника. Пребацивање терета лечења на прилично испражњен државни
буџет, могло би да доведе до колапса здравства.
- Потпуно је неприхватљив предлог Министарства привреде да се укине допринос - сматра др
Татјана Радосављевић, директор Лекарске коморе Србије. - Већина европских земаља, чак и
оне које су најразвијеније, пуне здравствену касу из пореза и доприноса. Уз све друге аргументе
против овог предлога, стоји и да се плаћање лекарских услуга прелије на плате грађана, јер ако
би фирме биле ослобођене, то би значило да би грађани носили терет тог плаћања. Нешто што,
упркос економској кризи, ипак функционише, не треба мењати.
Професор др Душан Милисављевић, председник Одбора за здравство у Скупштини Србије,
каже да се залаже да здравствено осигурање буде доступно свима, али да му се предлог
министра Радуловића „не чини баш добар“:
- Нама у систему здравственог осигурања дефинитивно треба тржишна утакмица, да се разбије
монопол РФЗО. Укључивањем приватних осигурања, али и војних болница које имају добре
капацитете, и иначе се финансирају из буџета, решио би се проблем чекања и подигао квалитет
здравствене заштите.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434665/Austrijanci--ugovaraju-kupovinu-Zelezare

Аустријанци уговарају куповину Железаре
Сузана Лакић
Могући купци Железаре, аустријски WФА, почетком недеље су били у Влади Србије. Ипак, у
Немањиној праве план ако до овог посла не дође.
Потенцијални партнер из Аустрије ни овај пут у Влади није разговарао о цени и условима
преузимања “Железаре”. Извор “Блица” каже да је WФА размишља о томе да ли да ангажује
заступника у Србији, али да се није распитивао о куповини смедеревске компаније.
Овај фонд потписао је са “Железаром” пре месец и по дана Меморандум о сарадњи који
показује њихову заинтересованост за куповину 100 одсто смедеревске компаније. Тада је
начелно договорено да би са Владом најкасније до краја марта били прецизирани и услови
преузимања.
План Б би, тврде извори „Блица“, омогућио опстанак ове компаније у случају да јој не нађе
власника.
- Фокус тог плана по ком би власник Железаре остала држава био би на рефинансирању
11

кредита. Прве рачунице говоре да би се трошкови могли смањити са 140 милиона долара на 50
милиона - каже наш саговорник.
Он додаје да “Железара” од августа није добила ни динар од државе.
- За ову годину је предвиђено 30 милиона евра, а то је довољно да радимо до половине године.
„Железара“ запошљава 5.200 људи, а њени кооперанти још 1.500 радника. Смедерево, притом,
има 120.000 становника и сви они се ослањају на плате у овој компанији - каже наш
саговорник, аргументујући тако чврсту намеру Владе да опорави смедеревску компанију.
Затварање кошта 3,7 милиона
Затварање “Железаре” сваког месеца би коштало државу
3,7 милиона евра. Саговорник “Блица” каже да је фабрика
дугачка пет километара и да је потребно 300 радника да
чувају гвожђе. - На земљишту фабрике су и системи за гас,
воду... “Железара” је рачва за многе од тих система, то
кошта јер мора да се одржава. Такође, “Железара” има
уговоре са мултинационалим компанијама које мора да
плаћа - каже наш саговорник.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434806/Orbovic-Prica-o-automatskom-osiguranju-neodrziva

Орбовић: Прича о аутоматском осигурању
неодржива
Бета
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић оценио је данас је
неостварив план министра привреде Саше Радуловића да сви грађани аутоматски имају
здравствно осигурање.
То је "одлична прича, али не говори до којег нивоа здравственог осиграња, а са друге стране
евидентно је да у буџету нема средстава", рекао је Орбовић новинарима.
Председник СССС је позвао Радуловића да објави рачуницу о томе и који је ниво здравственог
осигурања који ће бити бесплатан за све грађане.
12

"Пре изношења таквог предлога, анализе се морају урадити много озбиљније - то је суштинско
питање... Све ово остало су флоскуле", оценио је он.
Орбовић је указао да се стиче се утисак да се у јавности "прави општа пометња са стално новим
идејама, које су лепе за уши и инересантне, али не могу да се остваре".
Министар привреде Радуловић изјавио је 10. јануара да би изменама закона требало омогућити
да сви градјани Србије имају здравствено осигурање, без озбира да ли им послодавци уплаћују
доприносе.
Радуловић је казао да је то предвиђено акционим планом за реализацију Стратегије развоја
предузетништва коју је припемило Министарство привреде.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434782/Krstic-protiv-Radulovica-U-budzetu-nema-novca-za-zdravstveno-osiguranjebez-doprinosa

Крстић против Радуловића: У буџету нема
новца за здравствено осигурање без
доприноса
Тањуг
Министар финансија Лазар Крстић рекао је данас да није формално добио предлог министра
привреде Саше Радуловића о томе да здравствено осигурање иде на терет буџета уместо на
терет послодавца, али да из онога што је прочитао у медијима не види начин на који би се тај
новац у буџету надоместио у тренутној финансијској ситуацији.
"Не мислим да је упутно разговарати о томе како да се смање приходи буџета, а да немамо
спреман одговор на ком месту на сигуран начин можемо те приходе да надоместимо", рекао је
Крстић новинарима.
Он је казао да се о пореској реформи разговара и да ће се тек разговарати, да има много
предлога и да не жели да се изјашњава о једном појединачном предлогу.
Према Крстићевим речима у преспективи од наредних неколико година видеће се како на
најадекватнији начин прилагодити порески систем тако да буде стимулативан за привреду и
цело друштво.
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Он је додао да разуме из ког угла Радуловић говори, али да се ради о свеобухватном питању
коме не треба приступати на паушалан начин.
Према Радуловићевим најавама, изменама закона требало би омогућити да сви грађани Србије
имају здравствено осигурање, без обзира на то да ли им послодавци уплаћују доприносе. При
томе, додуше, трошкови здравства покривали би се из буџета.
Радуловићев економски саветник Александар Стевановић објашњавао је да је план да
послодавци буду растерећени плаћања доприноса за здравство, а да се истовремено грађани
реше проблема "неоверених књижица", односно неуплаћених доприноса, са којим се многи
суочавају.
Али, на питање одакле би се обезбедио "здравствени новац" у буџету, у Министарству привреде
предлажу нови порез. Држава би, наиме, пореском реформом подигла порез на зараде и
променила начин његовог плаћања.
"Садашња ситуација да кажњавамо раднике због тога што им послодавци не плаћају доприносе
јесте апсурдна", тврди Стевановић.
Ни Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) засад није добио никакво званично
обавештење, а директор Момчило Бабић подвлачи да су промене закона из те области у
надлежности Министарства здравља, а не мМинистарства привреде.
"У овом тренутку је најбитније да сви обвезници наставе са плаћањем здравствених доприноса
и да ово не схвате као позив за обуставу плаћања јер је то кажњиво", изјавио је Бабић.
Коментаришући најаве Министарства привреде о увођењу здравственог осигурања за све,
Бабић је подсетио да је то већ предвиђено Стратегијом развоја здравственог осигурања до 2020.
године, али да за то ипак "треба створити одговарајуће економске претпоставке".
Министарка Славица Ђукић Дејановић такође каже да се пре свега мора радити на повећању
финансијске дисциплине у наплати доприноса, иако, како каже, сваки министар здравља жели
да прошири права осигураника.
"Здравство кошта. Све је могуће ако има новца за оно што здравство треба да уради. Зато
морамо имати оштрије мере за оне који не плаћају доприносе, јер само тако се могу повећати
права осигураника", рекла је Славица Ђукић Дејановић.
У Савезу самосталних синдиката Србије (СССС) категорички тврде да је наговештени план
министра Радуловића неостварив.
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Председник тог синдиката Љубисав Орбовић каже да је то "одлична прича", али "евидентно је
да у буџету нема средстава".
Орбовић, притом, позива министра привреде да објави рачуницу о томе и да прецизира који је
то ниво здравственог осигурања који би био бесплатан за све грађане.
Да предлог о укидању доприноса на здравствено осигурање није одржив, сматрају и у
Лекарској комори Србије, уз оцену да решење треба тражити у оквиру постојећег система.
"Та Радуловићева најава је неутемељена. Начин пуњења здравствене касе је основ како
здравствени систем функционише. Већина земаља у Европи, чак и оне најбогатије пуне
здравствену касу на овај начин, као што су буџет и доприноси", рекла је Татјана Радосављевић,
директорска Лекарске коморе у Дневнику РТС.
Начин финансирања који предлаже Министарство привреде имају, према њеним речима, само
врло богате земље.
"Грађани би практично сами носили терет јер би се обезбеђивање новца за трошкове
здравствених услуга пренело на плате грађана које би биле додатно опорезиване", објаснила је
Татјана Радосављевић, уз оцену да садашњи систем функционише упркос кризи и да га стога не
треба мењати.
"Финансирање из доприноса јесте нешто што имају скоро све земље Европе, а то што се
предлаже имају Сингапур или Аустралија, то јест земље које ионако имају посебан начин
опорезивања", рекла је Радосављевићева.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434771/Radnici-Zelvoza-se-sukobili-s-policijom-pa-blokirali-zgradu-opstine

Радници "Желвоза" се сукобили с
полицијом, па блокирали зграду општине
Тањуг
Више од 400 радника Желвоза из Смедерева, након што је данас упало и запосело зграду
Општине Смедерево, не намерава да је напусти док им се не обрати неко из надлежних
министарстава, што је Тањугу потврдила и градоначелница Јасна Аврамовић.
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- Тачно је да су у згради, одатле руководе протестом. Ја подржавам њихову борбу, али ја не
могу да им обећавам ништа по питању њихових захтева. Обавестила сам Министарство
привреде, и чекам да дође и да им се обрати неко из министарства - додала је она.
Председник Удружених синдиката Србије “Слога” Жељко Веселиновић рекао је Тањугу да ће
радници остати у згради “до даљњег”, тј. док им се не обрати неко из државног врха,
првенствено мислећи на неког из надлежних министара.
Радници немају намеру да изађу док им се не испуне обећања дата крајем прошле године, када
је Министарство привреде обећало социјални програм од 300 евра по години стажа за око 550
радника овог предузећа у реструктуирању, као и оверу здравствених књижица за оне раднике
који су остали да раде у овом, једном од најстаријих српских предузећа за ремонт шинских
возила.
У ранијем саопштењу синдиката данас, наведено је да петочлана делегација синдиката радника
Желвоза из Смедерева није успела да ступи у контакт са градоначелницом Јасном Аврамовић,
након чега је дошло до гурања са обезбеђењем општине и полицијом, а онда је више од 400
радника силом ушло у зграду општине.
Гадоначелница је потврдила Тањугу да је у два наврата данас разговарала са представницима
радника, најпре нешто после 10 часова и око 11.30 са делегацијом репрезентативних синдиката,
али да она не може ништа да им обећа.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434733/Uzbunjivacima-prete-otkazom

Узбуњивачима прете отказом
Фонет
Узбуњивачи из Института за трансфузију крви Србије Драган Трбојевић и Раде Цветановић,
који су под заштитом Агенције за борбу против корупције, добили су упозорење пред отказ због
интервјуа које су дали Пиштаљци, објавио је данас тај антикорупцијски портал.
У упозорењу о постојању разлога за отказ који је у понедељак потписала директор Института
Снежана Јовановић Срзентић наводи се да су њих двојица "писаним материјалима и наступима
у јавности, а посебно стављањем разних неистина на сајт Пиштаљка" нарушили углед
Института.
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"Ви вашим иступањима и понашањем наносите велику штету Институту. Ви вашим иступањем
и изношењем у јавност лажи и неистина узнемиравате јавност и доводите у сумњу поверење
грађана према овако значајној здравственој и научној установи", тврди Јовановић Срзентић.
Она додаје да су Трбојевић и Цветановић повредили радну дисциплину, нарушили углед
Института и прекршили одредбе пословног кодекса Института, а узбуњивачима је остављен
рок од десет дана да се изјасне на наводе из упозорења.
Покретање дисциплинског поступка затражили су 9. јануара помоћник директора за
немедицинске послове Раденко Стевовић и помоћник директора за медицинска питања
Градимир Богдановић, али никакав поступак није спроведен и узбуњивачима није пружена
могућност да се изјасне.
Зато није јасно на основу чега је директорка Јовановић Срзентић изричући упозорење
закључила да су узбуњивачи повредили радну дисциплину и нарушили углед Института,
указује Пиштаљка.
Пиштаљка подсећа да то није први пут да руководство Института покушава да се освети
узбуњивачима, јер су, пошто су добили заштиту Агенције, челници Института у два
наврата покушали да воде поступке против Трбојевића и Цветановића, али је оба пута доказано
да нема основа за било какву меру.

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnicki-juris-na-skupstinu-Smedereva.lt.html

Раднички јуриш на скупштину Смедерева
Запослени у Фабрици железничких возила „Желвоз” пробили кордон полиције и запосели
скупштинске сале, тражећи да представници државе испуне оно што су обећали
Смедерево: радници пробијају блокаду на улазу у Скупштину града Фото О. Милошевић
Смедерево – Око три стотине радника Фабрике железничких возила „Желвоз”, након сат и по
времена гурања и протеста, пробило је кордон полиције и насилно ушло у зграду градске
скупштине у Смедереву. Двадесетак полицајаца својим телима бранили су улаз у градску кућу
јер градоначелница Јасна Аврамовић није желела да прими штрајкаче и представнике
синдиката. По пробијању полицијске блокаде, револтирани радници заузели су скупштинске
клупе и најавили да ће ту остати до испуњења захтева. Смедеревски ремонтери чија је фабрика
у реструктурирању протестују јер су сви рокови за решавање социјалног програма пробијени.
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– Када смо одблокирали мост, у општини су нам представници владе дали лепа обећања, чак су
потписани и закључци да ће до Нове године бити исплаћене отпремнине, односно да ће се до
30. новембра направити социјални програм, да ће у јануару бити исплаћене све заостале зараде
на нивоу минималца, да ће нам бити повезан радни стаж и оверене здравствене књижице. Од
тада траје преписка руководства и министарства, а радници су постали пинг-понг лоптице
између два рекета – рекао је Саша Миловановић, председник Синдикално радничког покрета
„Желвоза”.
– Очигледно да у овој држави све мора на овакав начин да се решава. Није нам пријатно да у
овим годинама пробијамо кордон полиције и правимо инциденте, али нажалост приморани
смо. Нисмо били истрајни на мосту, а сада је прилика да идемо до краја – поручио је Драган
Милијашевић, председник АСНС „Желвоза”.
Градоначелница није изашла пред раднике, али је новинаре примила у свој кабинет. Она каже
да разуме и подржава захтеве запослених у „Желвозу”, али осуђује вандалски чин упадања у
скупштину.
– Радници не треба да буду у згради Скупштине града јер Смедерево није адреса, нити
градоначелник. Њихови захтеви односе се на Министарство привреде. Градска управа не може
да им исплати отпремнине, зараде, овери књижице и повеже радни стаж. Безброј пута смо им
излазили у сусрет, спајали их са министром и надлежним људима, све је договорено и до
половине ове године реструктурирање „Желвоза” мора да се реши – каже Аврамовићева.
Она тврди да је пре четири дана од државног секретара у Министарству привреде тражила
одговор за ситуацију у „Желвозу”, те да јој је речено да менаџмент фабрике није послао сву
исправну документацију за социјални програм, нити је достављена процена капитала која је
урађена. Након тога је, каже, примедбе упутила руководству фабрике и сада су они на потезу.
– Радници су измучени, изгладнели и све пуца по шавовима, али морамо да знамо у каквом је
стању наша држава и привреда и морамо да имамо меру. Градска скупштина је народна, може
да уђе ко хоће, а моје је да обавештавам надлежна министарства, што и чиним. Тражила сам да
се неко из министарства привреде обрати радницима и каже шта је следећи корак и да се нађе
решење – додала је градоначелница.
Радници „Желвоза” тврде да њихов захтев за отпремнине још није ни разматран у влади јер
није на време достављен програм решавања вишка запослених.
Осим исплате отпремнина за 529 пријављених радника, траже исплату заосталих зарада, оверу
здравствених књижица и повезивање радног стажа.
– У фабрици тренутно ради између 50 и 100 радника од укупно 870. Последњу плату добили
смо за април и то 23. августа прошле године. Здравствене књижице нам нису оверене од 1. јуна
2003, а радни стаж није повезан од 1. јануара 2011. године – каже Славољуб Трифуновић,
председник Самосталног синдиката у „Желвозу”.
Радници су јуче одлучили да на смену дежурају 24 сата у градској скупштини све док им
држава не реши нагомилане проблеме и не испуни захтеве.
О. Милошевић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Besplatno-zdravstveno-osiguranje-zasto-ne.sr.html

Бесплатно здравствено осигурање – зашто
не?
Доследном наплатом обавеза од послодаваца држава Србија може свим својим грађанима да
овери књижице, сматра министар Радуловић
Тужне слике радника који протестују зато што они и њихова деца немају оверене здравствене
књижице, јер раде у лоше приватизованим фирмама, које се све чешће „враћају” натраг под
државне скуте, могле би да постану прошлост уколико се прихвати замисао министра привреде
Саше Радуловића. Он је пре неколико дана, наводећи да је његов ресор припремио акциони
план за 2014. и 2015. годину, којије део стратегије за развој предузетништва и конкурентности,
обнародовао да се, између осталог, предлаже да сви грађани Србије имају здравствено
осигурање, без обзира на статус.
„Циљ ове стратегије је поправљање укупног пословног амбијента. Здравствено осигурање не би
требало да зависи од тога да ли послодавац уплаћује доприносе. Радићемо на томе да
здравствене књижице буду оверене за све. Став Министарства привреде је да сви треба да имају
здравствено осигурање, без обзира на статус, самим тим што су грађани Србије”, прецизирао је
министар Радуловић.
Ово није први пут да министар привреде „потеже” проблематику здравственог осигурања. Пре
неколико месеци је рекао да доприноси за здравство не би требали да оптерећују плате
запослених, већ да то треба да буде трошак државног буџета.
Шта је разлог што ми већ сада немамо здравствено осигурање које би, без ограничења, било
свима доступно?
Неспорно је да је право свих грађана да имају здравствено осигурање цивилизацијско
достигнуће. Нажалост, наша држава се у то, у неким случајевима оглушила. Јер, допустила је
предузетницима, а поготово у процесима приватизације, да неуредно плаћају здравствено
осигурање па се људима често дешавало да ни они, а ни њихове породице немају основну
здравствену заштиту, док нови „капиталисти” живе на високој нози. Због тога је држава, веома
често, док јој то Уставни суд није „забранио”, из буџета плаћала порезе и доприносе које
приватници нису хтели.
Идеју министра Радуловића свакако ваља подржати, јер ова земља, ипак, није толико
сиромашна да јој деца и незапослени немају здравствено осигурање, али да га немају и
запослени, е то је већ небрига и неспособност власти, у равни оних који радницима не плаћају
обавезе, да их силом прописа натера на поштовање основних законских, социјалних, али и
цивилизацијских норми.
Финансијско „прекомпоновање” начина финансирања здравственог осигурања сигурно није
мала ствар. Републички фонд здравственог осигурања „тежак” је око две милијарде евра
годишње, а финансира се доприносима на зараде. Фонд здравства се дотира из буџета с
минималним средствима од 668 милиона динара. Колико је то релативно мало издвајање види
се према издацима за пензије на које се из буџета даје 256 милијарди динара, док се, на
пример, Национална служба за запошљавање финансира с непуних 16 милијарди динара
буџетских средстава.
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У свету, иначе, постоји неколико начина финансирања здравственог осигурања, а основ за
залагање министра Радуловића вероватно би требало потражити у његовој професионалној
биографији. Јер, управо у Канади, где је он живео и радио, односно англосаксонском систему,
сви грађани имају здравствено осигурање које иде на терет буџета.
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић каже да наш здравствени систем
функционише и да би га требало само побољшати. Он омогућава здравствену заштиту свим
осигураним лицима, али и неосигураним у случају ургентних ситуација. Са мало више новца
омогућило би се да и неосигурана лица имају потпуну здравствену заштиту. Буџетске дотације
могле би се повећати за неосигурана лица, а то су расељени, они без адресе, део незапослених.
– Цивилизацијско је достигнуће да сви имају здравствено осигурање. Међутим, евентуална
измена система финансирања здравственог осигурања не сме да буде исхитрена и без потребне
припреме. Јер, укидање Фонда здравственог осигурања „тешко” је две милијарде евра. Уколико
се укину доприноси за здравствено осигурање на плате и тај трошак се пребаци на буџет морао
би да се повећа порез на доходак грађана. За онолико колико би се смањио поменути допринос
повећао би се порез – каже Арсић.
Он каже да је наш здравствени систем прављен по узору на немачки модел, али да код нас
много слабије функционише. Ми, каже, у поређењу са земљама са сличним бројем становника,
мало издвајамо за ову намену. При томе, само су трошкови рада нижи, док су сви остали –
лекови, опрема – исти као у другим земљама.
Ј. Рабреновић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovicu_organizuj_nas.4.html?news_id=274535

Хоће ли Саша Радуловић ујединити синдикате

Орбовићу, организуј нас!
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ
Београд - У Србији има 24.000 регистрованих и углавном разједињених синдиката, али сви су
изгледа схватили да из приче о актуелним изменама Закона о раду не смеју изостати, ако им је
синдикални живот и опстанак мио. Да притисак за измене радног законодавства у целом
региону није синхронизован и подједнако јак, могло би се брзоплето закључити да је домаће
синдикате својом деструктивном и агресивном промоцијом наводних реформи ујединио
министар привреде Саша Радуловић. Мада је његов лични наступ у томе имао своју значајну
улогу, не треба га ни превише прецењивати.
Дакле, после Асоцијације самосталних и независних синдиката (АСНС), допис Љубисаву
Орбовићу, шефу Савеза самосталних синдиката Србије и јачем партнеру у већ функционалном
савезу са УГС „Независност“, јуче је упутио и новонастали Српски синдикални фронт (ССФ)
чији су чланови Конфедерација слободних синдиката, Удружени синдикати „Слога“,
Индустријски синдикат Србије и Синдикат српске полиције. ССФ од Орбовића захтева да у
просторијама свог синдиката данас организује радни састанак на коме ће сви синдикати
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договорити заједнички наступ и синхронизацију активности везаних за доношење нових
Закона о раду, Закона о стечају, Закона о приватизацији и Закона о штрајку. ССФ сматра да
већина грађана од синдиката очекује да се издигну „изнад свих различитости и несугласица
које постоје и испоље спремност за солидан и заједнички наступ синдикалног покрета у
Србији“. ССФ у драматично интонираном допису упозорава да синдикат оваква очекивања
грађана не сме изневерити јер „странице синдикалног покрета које у овом моменту пишемо
остаће упамћене заувек. Да ли на понос, или на срамоту - то зависи од нас“.
Љубисав Орбовић за Данас каже да ће тражени састанак организовати. Али он сматра да су
СССС и УГС „Независност“ у својим активностима на обарању предложених измена Закона о
раду далеко узнапредовали, па да би свако институционализовање сарадње са другим
синдикатима, чији допринос такође не оспорава, било само губљење времена, а да би и
деловање на два-три фронта чак било и корисније. „Дакле, без икаквих форми, без
уједињавања, потписивања споразума и свега тога. Сада је на дневном реду Закон о раду, у
питању су велике промене које се најављују, које су потпуно непромишљене, нико не говори о
дубини и шта стварно те промене доносе. Да се ми сад бакћемо са неким споразумима,
договорима, од тога нема ништа. То може у неком мирнодопском периоду“, каже Орбовић за
Данас и додаје да такву институционалну сарадњу омета и то што му идеолошке позиције
неких синдиката нису баш јасне. Он додаје да његов синдикат неће ни сада као што није то
чинио ни раније одговарати своје чланове да учествују у протестима против Закона о раду ма
ко да их организује. „Синдикат металаца је поднео захтев за смену Радуловића и повлачење
Закона о раду. Нека и они ураде то исто“.
Треба овде напоменути да су према постојећем Закону о раду и политичкој пракси, само два
синдиката од ових који се ових дана дописују призната као репрезентативна: Орбовићев СССС
и УГС „Независност“ Бранислава Чанка. Та два синдиката учествују у раду Социјалноекономског савета и били су позвани, али су напустили радну групу за наводну припрему,
испоставило се, већ припремљених измена Закона о раду. Један од највећих спорова међу
самим синдикатима тиче се ове репрезентативности и законске одредбе о условима за
репрезентативност и процедури њеног признавања која је такође требало да буду промењене.
Ранка Савић, председница АСНС-а, не крије да ће услов тог синдиката за заједничке наступе у
отпору Закону о раду бити да два постојећа репрезентативна синдиката још неким
синдикалним централама признају репрезентативност у пракси. „То ће апсолутно бити услов“,
каже она за Данас. Савићева такође сматра да садашње измене Закона о раду треба повући из
процедуре и оформити „примерену радну групу која ће са позиција ситуације, коректности,
попуштања на једној страни синдиката, а на другој послодаваца донети један примењив Закон
о раду“. Јер, каже она, није све ни у овом постојећем предлогу лоше: рецимо, одредба о исплати
отпремнине за рад само код последњег послодавца. На питање који би још синдикати, сем већ
репрезентативних, у тој радној групи требало да буду, Савићева каже: АСНС и Конфедерација
слободних синдиката, сигурно. „Ми коначно морамо да се договоримо да нема социјалног
дијалога, да Социјално-економски савет не функционише, да ова два синдиката нису већински
заступници синдикално организованог радништва и у том смислу морамо постићи неке
договоре“, каже она и додаје „Ја увек отворено говорим да је УГС „Независност‟ миљама далеко
од репрезентативности, па ипак седи у Социјално-економском савету“.
Конфедерација има - нема репрезентативност
У Министарству рада тврде да је Конфедерацији слободних синдиката, која делује у јавним
предузећима, призната репрезентативност, али да су је социјални партнери оспорили. „Није
тачно“, каже Орбовић. „Све можете да проверите. Они уопште нису ни поднели захтев. Него им
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је ДС то обећао пред изборе само да га подрже и потписала им је Снежана Лакићевић, која није
била надлежна него тадашњи министар Љајић. Ми смо чак покренули поступак против тога.
Али ако они имају доказе да су репрезентативни, то им не може нико ускратити. Ми их
позивамо да поднесу захтев кад год хоће“, каже Орбовић.
Савићева: По чему сам ја неолиберал?
На питање шта има да изјави на примедбе да је синдикат АСНС, коме је на челу, заговарао
један неолиберални концепт радних односа, Ранка Савић је одлучна: „По чему смо то: која
наша изјава, који потез, које било шта је неолиберално. Овај синдикат има један прагматичан
став да мора да се седне и чују аргументи, да једном радимо зрело и одговорно. У том смислу
нека нас и називају неолибералним“.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_doprinosa_urusava_se_citav_sistem_zdravstvene_zastite.4.html?news_id
=274536

Стручна јавност уздржано реагује на најаве Министарства привреде да ће у оквиру
реформе бити укинута нека издвајања послодаваца

Без доприноса урушава се читав систем
здравствене заштите
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ, А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Предлог Министарства привреде да се укине допринос за здравствено осигурање и да
се уместо тога сви трошкови лечења финансирају из државног буџета, није баш одушевио
стручну јавност. Саговорници Данаса сматрају да ће уместо послодаваца терет плаћања бити
пренет на све грађане, а да ионако осиромашени буџет неће моћи да задовољи потребе
здравственог система „што би довело до његовог потпуног урушавања“.
Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић није се конкретно изјаснила поводом плана
Министарства привреде, али је нагласила да се морају пооштрити мере за оне који не плаћају
доприносе, „јер се само тако могу повећати права осигураника“. Она је додала да сваки
министар здравља жели да прошири та права како би сви имали потпуну здравствену заштиту,
„али се претходно мора радити на повећању финансијске дисциплине око наплате доприноса“.
- Све је могуће ако има новца за оно што здравство треба да уради, а здравство кошта. Зато
морамо имати оштрије мере за оне који не плаћају доприносе - истакла је Ђукић Дејановић.
Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), тренутна дуговања за
доприносе су 88 милијарди динара, од чега је 36 милијарди ненаплативо, јер су многе фирме
угашене, у стечају, или су дугови застарели (законски рок наплате је 10 година).
Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је да није добио формалан предлог о
укидању доприноса за здравство и пребацивања терета лечења грађана на буџет.
- У ономе што сам успео да прочитам из медија нисам видео на који начин тај новац може да се
надомести у тренутној финансијској ситуацији у којој се земља налази - рекао је Крстић. Он је
22

додао да разуме министра привреде, али и да је његов предлог „свеобухватно питање коме не
треба приступати на тако паушалан начин“.
- Није упутно разговарати о томе како да смањимо приходе у буџету, без спремног одговора на
који начин они могу да се надоместе - закључио је Крстић.
И директор РФЗО Момчило Бабић је путем медија сазнао за предлог Министарства привреде,
додајући да Фонд још увек није добио никакво званично обавештење.
- Укидање доприноса за здравствено осигурање и пребацивање свих трошкова лечења на
државни буџет је озбиљно питање и такав план треба детаљно проучити. У овом тренутку је
најбитније да сви обвезници наставе са плаћањем здравствених доприноса и да најаву
Министарства привреде не схвате као позив за обуставу плаћања јер је то кажњиво - истакао је
Бабић за Данас.
Директорка Лекарске коморе Србије Татјана Радосављевић оценила је као потпуно
неприхватљив предлог Министарства привреде да се укине допринос на здравствено
осигурање и да се трошкови плаћају директно из државног буџета.
- Здравствени систем Србије је на ивици одрживости већ годинама, али како тако
функционише. Предложеним изменама би грађани осетили већи терет, а ми нисмо пребогата
земља да би им повећали намете, нити државни буџет може да финансира потребе здравства каже Радосављевићева и указује да би такав потез изазвао промену читавог сета здравствених
закона, што је немогуће без консултовања струке. Она додаје да би средства за здравство била
знатно мања уколико се оно финансира из буџета, а не из РФЗО, „јер ко зна која ставка по реду
би то била“. Иако каже да нико у овом тренутку не зна како бит о изгледало, Радосављевићева
је „сигурна да би се здравствени систем тиме урушио“.
Професор Економског факултета Милојко Арсић каже за Данас да обезбеђивање доступности
здравственог осигурања за све грађане не захтева укидање постојећег система, већ само његове
корекције у виду буџетских субвенција Републичком фонду за здравствено осигурање за оне
грађане који нису осигурани.
- Ако укинемо допринос за здравствено осигурање то је губитак од две милијарде евра. То јесте
велики приход, али је то мали новац када се упореди са буџетима за здравство земаља сличних
нашој. То значи да би вероватно морао да се подигне порез на зараде, а можда и ПДВ да би се
надоместила та средства и обезбедио новац за оне који су до сада били неосигурани. Уместо
тога, неке важне циљеве можемо да постигнемо и без тога, ако појачамо финансијску
дисциплину преко примене Закона о стечају, тако да обезбедимо да сви плаћају порезе. Друго,
квалитет услуга је такође битан, а он може да се побољша рецимо отпуштањем немедицинског
особља и повећањем плата медицинског, као и набавком опреме. Може се извршити и
реалокација средстава, тако што би се део особља из домова здравља пребацио у болнице које
су често преоптерећене, а могуће је да се и неки од домова здравља могу затворити. Такође је
потребно повећати употребу генеричких лекова (којима су истекли патенти) који су јефтинији
од оригиналних - каже Арсић.
Овај стручњак истиче да систем који предлаже Министарство привреде нема предности у
односу на постојећи систем и да су рецимо у земљама попут Америке или Велике Британије
које имају такве системе људи прилично незадовољни. Он додаје и да би са таквим системом
престала потреба за постојањем РФЗО и да би његов посао преузела нека управа у оквиру
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Министарства здравља, а да је мало вероватно да би она боље радила него што данас ради
Фонд.
- Друго, предлог о увођењу прогресивности у опорезивање зарада значи да би се отежала
наплата пореза јер би тиме они са већим платама имали више мотива за пореску утају - каже
Арсић, напомињући на крају да су ранији подаци показивали да око 700.000 људи у Србији
није здравствено осигурано и да би за све њих требало обезбедити новац.
Радуловић: Запослени нису криви
Министра привреде Сашу Радуловића, који присуствује Јуромани конференцији у Бечу,
новинари су јуче питали о променама у финансирању здравствене заштите о којима је писао
Данас. Радуловић је рекао да је погрешан садашњи начин по којем се запосленима не
оверавају здравствене књижице, ако њихов послодавац није уплатио допринос за здравство.
„Запослени нису криви за то. Не може се наплата доприноса за здравство вршити преко
запослених, већ је то посао Пореске управе“, рекао је министар.
Бабић: За такве промене надлежно је Министарство здравља
- Потребна је измена читавог сета закона да би предлог Министарства привреде заживео, а за
њихову измену надлежно је Министарство здравља, а не привреде - истакао је Момчило Бабић
који објашњава и да је здравствено осигурање за све грађане већ предвиђено Стратегијом
развоја до 2020. године, али да је за остварење овог циља потребно време и одговарајући
економски услови. У међувремену, потребно је да се обезбеди редовна уплата за чију је
контролу надлежна Пореска управа, а према постојећој регулативи, „службеници и Дирекција
Фонда могу бити новчано кажњени износом од 300.000 до милион динара ако некоме овере
здравствену књижицу без доказа о плаћању доприноса“.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_blokirali_zgradu_smederevske_opstine_.4.html?news_id=274
532

Радници Желвоза блокирали зграду
смедеревске општине
АУТОР: Г. В.
Београд, Смедерево - Након неуспелог покушаја петочлане делегације синдиката радника
Желвоза из Смедерева да ступи у контакт са градоначелницом Јасном Аврамовић, која није
хтела да их прими, више од 400 радника ушло је јуче силом у зграду општине коју тренутно
држе у блокади.
До уласка у зграду је дошло након једночасовног гурања са обезбеђењем општине и полицијом,
при чему је неколико радника повређено, због чега је морала да интервенише и Хитна помоћ.
- Радници, предвођени активистима свих пет синдиката који делују у предузећу, тренутно су у
великој сали градске општине Смедерево и немамо намеру да изађемо док се не испуне
обећања која су нам дата прошле године. Наиме, тада су нам надлежни из Министарства
привреде обећали социјални програм од 300 евра по години стажа за око 550 радника нашег
предузећа које се налази у реструктуирању и оверу здравствених књижица за оне раднике који
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су остали да раде у једном од најстаријих српских предузећа за ремонт шинских возила. Речено
нам је да ће нам се обратити Радојко Србљановић, државни секретар у Министарству привреде,
и ми ћемо га сачекати овде у сали општине и изложити му наше проблеме. У случају да се
наши захтеви не испуне, наставићемо боравак у згради све док надлежни не уваже оно што
тражимо - каже за Данас Мики Нојић, председник Синдиката „Слога“ у Желвозу.
Према његовим речима, радници су незадовољни због спорог решавања њихових проблема и
неиспуњених обећања датим од стране представника Владе и градоначелнице Аврамовић, која
је учествовала у досадашњој медијацији.
Иначе, у згради општине, али и око ње приметан је велики број полицајаца. Нојић нам је
потврдио да је петоро или шесторо радника повређено током насилног уласка у зграду, те да је
Хитна помоћ санирала њихове повреде и да се сада осећају добро.
Ускраћена информација
У Хитној помоћи Смедерева нисмо могли да добијемо званичну информацију о стању
повређених, јер „иако имају те податке, не могу да их саопште без одобрења ПР службе Дома
здравља“. У Дому здравља су нам дали број телефона запосленог у ПР служби који нам је
рекао „да је он само информатичар који шаље саопштења, да не зна да ли има повређених и да
му није прослеђена било каква информација са налогом да је пусти у јавност“.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_naknada_od_oktobra.4.html?news_id=274531

Протест прекобројних Заставиних радника

Без накнада од октобра
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - У Крагујевцу су јуче почела протестна окупљања прекобројних радника
Заставиних фабрика аутомобила, камиона и оружја који су 2010. и 2011. добровољно напустили
своја радна места, уз опцију из социјалног програма која, поред државног докупа до пет година
стажа, предвиђа отпремнине и месечне надокнаде на евиденцији Националне службе за
запошљавање до одласка у пензију.
Иако надокнаде за око 2.000 прекобројних касне већ три месеца, организатори протеста
истичу да им до сада нико није дао било какво објашњење зашто је престала исплата.
У Синдикату Заставе Оружја кажу да су упознати са овим проблемом који све озбиљније
угрожава егзистенцију око 600 оружара који се налазе на овом списку. „Свакодневно нам се
обраћају некадашњи радници и мораћемо о томе да разговарамо са пословодством фабрике,
као и са представницима државе, која је иницијатор и гарант тог програма, а у те разговоре
морају да буду укључени и надлежни у Националној служби за запошљавање. Ако проблем не
буде решен, људи су спремни на радикалне протесте“, каже за наш лист председник Синдиката
у Застави Оружју Драган Илић.
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/strajk_i_protesti_vec_su_najavljeni.73.html?news_id=274495

Самостални синдикат у Бору о предлогу Закона о раду

Штрајк и протести већ су најављени
АУТОР: Ј. Б. К.
Бор - Предлог Закона о раду у жижи је интересовања и чланова Већа Савеза самосталног
синдиката општине Бор, који су у целини подржали одлуке ВСС Србије о најављеним мерама
због измене и допуне Закона о раду. Предложене измене и допуне, наводе синдикалци, донете
су без консултација са социјалним партнерима и без уважавања ставова и примедаба
представника синдиката у радној групи за израду тог закона.
- Нови предлози измена Закона о раду су углавном лоши. Од почетна два члана који би
требало да се мењају на крају је предложено да се измени 147 чланова, а сви ови предлози
запослене доводе у неповољнији положај од садашњег - изјавио је новинарима в.д.
председника ВССС општине Бор Радисав Филиповић, наводећи да један од предлога који је
изазвао велико негодовање запослених јесте исплата зарада за време годишњих одмора која се
умањује за 38 одсто.
Самостални синдикат договорио је мере и деловање везано за предложене измене Закона о
раду по којима је прва штрајк упозорења, који је заказан за 23. јануар, када ће на радним
местима у предузећима и установама бити организована једносатна обустава рада. Након тога
од 23. до 27. јануара уследиће организовање протеста, током којих ће се чланови самосталног
синдиката и сви запослени окупљати на градским улицама и трговима. У случају да једносатни
штрајк упозорења и протести не спрече улазак нацрта закона у скупштинску процедуру,
генерални штрајк ће бити организован 27. јануара.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-za-smenu-radulovica

Синдикати за смену Радуловића
Самостални синдикат металаца Србије и грански синдикат индустрије, енергетике
и рударства „Независност” затражили су данас повлачење из скупштинске
процедуре закона о приватизацији и о стечају, као и смену министра привреде
Саше Радуловића.
Истровремено, најавили су да ће 24. јануара у Београду бити организован велики протест
запослених у предузећима у реструктрирању.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да се синдикати
морају изборити за повлачење та два закона из скупштинске процедуре, као и предложеног
закона о раду. По његовим речима, ти закони су погубни по раднике будући да ће запослени у
предузећима у реструктурирању након усвајања плана реорганизације остати без посла, те да
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би зато требало извршити притисак за њихово повлачење. Вујовић је рекао да, ако се не успе у
захтевима за повлачење закона, и не изврши притисак на посланике да не гласају за њихово
усвајање – „поправног испита нема”.
Представници та два синдиката предаће данас захтеве за повлачење из поцедуре тих закона и
захтев за смену министра Радуловића Скупштини Србије, као и Влади.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ssss-celo-clanstvo-u-strajku-upozorenja_453300.html

СССС: Цело чланство у штрајку упозорења
НОВИ САД Комплетно чланство Савеза самосталних синдиката Новог Сада и општина
ступиће 23. јануара, у периоду од 11 до 12 сати, у штрајк упозорења незадовољни
предложеним Законом о раду.
Како се наводи у саопштењу синдиката, штрајк упозорења ће се спроводити на радним местима
у предузећима и у установама.
"Захтевамо повлачење из процедуре Предлог закона о изменама и допунама закона о раду јер
је закон штетан за све раднике и будуће раднике у Србији, јер је написан без социјалног
дијалога и под притиском страних послодавачких и финансијских асоцијација", пише у
саопштењу.
О штрајку упозорења Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина обавестио је
градоначелника Новог Сада и Градско веће.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-69614-sindikati-tra-e-smenu-radulovi-a.html

СИНДИКАТИ ТРАЖЕ СМЕНУ РАДУЛОВИЋА
Тањуг
Представници Самосталног синдиката металаца Србије и гранског синдиката индустрије,
енергетике и рударства "Независност" затражили су данас повлачење из скупштинске
процедуре закона о приватизацији и стечају
Такође су тражили смену министра привреде Саше Радуловциха.
Истровремено, најавили су да ће 24. јануара у Београду бити организован велики протест
запослених у предузећима у реструктрирању.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да се синдикати
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морају изборити за повлачење та два закона из скупштинске процедуре, као и предложеног
Закона о раду.
Према његовим речима, ови закони су погубни за раднике будући да ће запослени у
предузећима у реструктураирању након усвајања плана реорганизације остати без посла, те да
би зато требало извршити притисак за њихово повлачење.
Вујовић је рекао да ако се не успе захтевима за повлачење закона, и не изврши притисак на
посланике да не гласају за њихово усвајање - "поправног испита нема".
Представници та два синдиката предаће данас захтеве за повлачење из поцедуре ових закона и
захтев за смену министра Радуловића Скупштини Србије, као и влади.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96868

Синдикати траже смену Радуловића
Извор : Тањуг
Представници Самосталног синдиката металаца и гранског синдиката
"Независност" затражили су повлачење из скупштинске процедуре закона о
приватизацији и стечају, као и смену министра привреде Саше Радуловића.
Истровремено, најавили су да ће 24. јануара у Београду бити организован велики протест
запослених у предузећима у реструктрирању.
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да се синдикати
морају изборити за повлачење та два закона из скупштинске процедуре, као и предложеног
Закона о раду.
Према његовим речима, ови закони су погубни за раднике будући да ће запослени у
предузећима у реструктураирању након усвајања плана реорганизације остати без посла, те да
би зато требало извршити притисак за њихово повлачење.
Вујовић је рекао да ако се не успе захтевима за повлачење закона, и не изврши притисак на
посланике да не гласају за њихово усвајање - "поправног испита нема".
Представници та два синдиката предаће данас захтеве за повлачење из поцедуре ових закона и
захтев за смену министра Радуловића Скупштини Србије, као и влади.
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