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Још увек се не зна бројно стање запослених у јавном сектору

Крстић: Буџет не може да издржи нова радна
места
АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ
Београд - Иако је министар финансија Лазар Крстић у неколико наврата говорио о броју
запослених у јавним службама, још увек није јасно колико људи ради у том сектору, а још мање
колико је нових радних места отворено на терет буџета. Није прецизирано ни у којим
делатностима је дошло до повећања, да ли су та радна места неопходна и колики су стварни
вишкови.
Крстић је најпре крајем новембра саопштио да је у јавном сектору запослено 740.000 људи, док
је прошле недеље изнео податак да тај број износи око 780.000. Он је објаснио да је, заправо,
Влада открила да у јавном сектору има 40.000 запослених више од процене која је изнета у
октобру.
- Не говори се о новом запошљавању, већ о откривању 40.000 људи у јавном сектору. У
последња два месеца запослено је на неодређено 3.000 нових људи - казао је Крстић и додао да
се говори о 10.000 институција, колико их има у Србији, а које се на било који начин
финансирају из буџета, као и да је „у преко 1.000 њих било запошљавања помало“. „Све
претпоставке да је запослено 40.000 људи и у ком периоду нису ништа друго него спекулације,
а за неке мислим да су чак и спинови“ казао је Крстић.
-У последња четири месеца јавни сектор у Србији просечно се месечно увећавао за 1.800
радних места, јер је 3.200 људи одлазило, а 5.000 нових се запошљавало, највише у новембру и
децембру - навео је Крстић.
Према Крстићевим речима, радна места на којима су запошљавани људи, током новембра и
децембра, „нису нужно нова, већ су постојала по систематизацији, па су попуњена“. Он је додао
да то није више од уобичајеног и да тај прилив постоји и претходних година, због чега је
уведено ограничавање запошљавања у јавном сектору. Комисија која је формирана како би
одобравала изузетак из забране, тврди Крстић, руководиће се критеријумом да се на пет
ослобођених места запосли тек један нови службеник.
- Толико запослених у јавном сектору је позамашна цифра за овако слабашну привреду, и на
око 1,8 милиона запослених, то је више од 40 одсто. Оно што више брине је чињеница да ти
људи не раде свој посао. Политичко запошљавање не доноси запошљавање на шалтеру, него
најплаћенија места. А код нас кад се причао о отпуштању у јавном сектору, мисли се на
шалтерске службенике, без којих неке службе не би могле да раде. Јавни сектор треба
ослободити од нерадника, а за то је потребна озбиљна, целовита реформа, реструктурирање
јавне управе, државне и локалне, а онда и јавних предузећа. Тек кроз то реструктурирање може
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да се установи да ли има вишка. Свака паушална процена је бесмислена. То се не може знати
док се стање не сними са становишта оперативности и државних органа, и агенција којих и
даље има више од 130, упркос причама да ће се тај број свести на минимум - каже за Данас
консултант за инвестиције Махмуд Бушатлија и додаје да није било могуће спречити
запошљавање непосредно пре закона о ограничавању, јер су запошљавали они који би требало
то да спрече.
Још није подвучено
Министар финансија појаснио је да по подацима регистра запослених у јавном сектору, који,
како је рекао, нису коначни, на неодређено време је запослено 645.000 људи, на одређено
време 73.000, по уговору 55.000, а преко задруга 8.000 људи. „За буџет је такво стање
неодрживо, не само због тога што је јавни сектор прегломазан за економију какву имамо, већ и
због тога што су ту плате знатно веће него у приватном сектору“, рекао је Лазар Крстић.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_nastavljaju_blokadu.4.html?news_id=275328

Радници Желвоза настављају блокаду
АУТОР: Г. В.
Београд - Радници фабрике Желвоз у Смедереву наставили су протест двочасовном блокадом
једне улице и раскрснице у том граду.
Како је Данасу рекао Мики Нојић, председник синдиката „Слога“ - Желвоз, радници су се после
блокаде код градске пијаце и на раскрсници улица Карађорђеве и Кнез Михајлове, која је
трајала од 12 до 14 часова, разишли и на тај начин окончали 15. дан протеста. На питање да ли
ће радници поново блокирати путеве и железничке пруге Нојић није могао да одговори јер ће
се о даљој тактици одвијања радикализованог протеста учесници блокада изјаснити након
договора.
- Нама је стало да се наши захтеви испуне. Циљ је да разговарамо са представницима
Министарства привреде како би се пронашло неко решење за нашу изузетно тешку ситуацију.
За блокаде смо се одлучили како би надлежнима скренули пажњи на егзистенцијалне
проблеме са којима се суочавају радници Желвоза. Тражимо само оно што је наше, односно оно
што смо зарадили - истиче Нојић. Председник Самосталног синдиката у Желвозу Славољуб
Трифуновић је нагласио да је радницима неко ускратио све оно што им је већ било обећано и
договорено и при крају реализације од стране Желвоза и Министарства привреде, а у сарадњи
са локалном самоуправом. Он је додао да су синдикалне вође биле вољне да разговарају са
људима из Министарства привреде, што је договорила градоначелница Смедерева Јасна
Аврамовић, али им није дато довољно времена да се припреме и договоре са чланством.
Подсећања ради, запослени у Желвозу који протестују траже да им се исплате заостале зараде,
овере здравствене књижице и реализује социјални програм.
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Председник Привременог органа Београда узвратио на оптужбе бившег министра привреде

Синиша Мали: Радуловић користио
функцију за личну промоцију
АУТОР: С. БОСИЉЧИЋ
Београд - Радуловић је био највећи кочничар реформи у протеклих шест месеци и своју
функцију је искористио за личну промоцију и инсистирање на законима који би ојачали његову
позицију у будућности - рекао је на јучерашњој конференцији за медије Синиша Мали,
председник Привременог органа Београда, одговарајући на питања новинара.
- Сматрам да је Саша Радуловић срамота за Србију и да је била велика грешка првог
потпредседника Владе Александра Вучића што га је поставио за министра привреде. Ако је
Лазар Крстић успео да искористи своју позицију да започне реформе и спроведе их у фискалној
области, нико није спречавао министра Радуловића да то уради у својој области, али он се
бавио израдом личних карти, законима који су само њега интересовали, пре свега Законом о
стечају, којим би ојачао и дефинисао своју улогу у будућности као стечајни управник - казао је
Мали.
Подсетимо, у образложењу оставке министар Радуловић оптужио је првог потпредседника
Владе Вучића и чланове његовог кабинета да су опструирали и зауставили реформе које су
претходно биле договорене као део званичне економске политике земље. У том тексту
Радуловић каже да је „противљење реформама од стране кабинета првог потпредседника Владе
најозбиљније почело почетком децембра када је Министарство привреде, након спроведене
јавне расправе, упутило предлоге Закона о приватизацији и измена Закона о стечају Влади на
усвајање. Ово одустајање од реформи је јасно указивало да се планирају избори“. Одговарајући
на ове оптужбе Мали је нагласио да не види проблем у заустављању неког закона, јер „ Вучић
жели да направи социјални дијалог и да разговара са радницима, а не да их презире, као што је
то показао Радуловић“ и додао да је са Вучићем у Прибоју присуствовао преговорима са
радницима ФАП-а, али да Радуловића није било јер је рекао да га то не интересује.
Према његовим речима, бивши министар привреде је имао шансу да покрене процес реформи
у области привреде, али се у томе није снашао, није довео ниједног инвеститора, већ је, како
наводи, давао негативна мишљења за све који су желели да улажу у земљи и није желео да их
прима на састанке.
Осврћући се на оптужбе због нетранспарентне приватизацији ЈАТ-а, односно уговора који је
склопљен са Етихадом, он наглашава да овај пројекат ни на који начин није штетан за Србију,
већ, напротив, представља могућност да Ер Србија постане лидер у региону.
- Уговор који је потписан у августу прошле године је поверљив између две стране, али ће бити
доступан јавности одмах након затварања трансакције. Постоје ствари које су обе стране
преузеле на себе да заврше и следећих недељу, две. Те обавезе ће испунити и Влада Србије и
Етихад. Након тога сматра се да је трансакција затворена и уговорне обавезе испуњене. Наиме,
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20. фебруара је заказана прва седница Управног одбора Ер Србије, где ће бити дискутовано о
тој теми и имаћемо сагласност да се уговори доставе јавности - објаснио је Мали.
Он је закључио да је Влада требало да реагује и доносе одлуку да се Радуловић смени, а не да се
чека његова оставка и додао да је он „један мали политикант“.
За приватизацију Вршачких винограда одговоран Динкић
На оптужбе Радуловића да су „ људи из кабинета првог потпредседника директно учествовали у
фијаску око Вршачких винограда“ и то „преко повезаних родбинских веза и њихових фирми“,
Мали је рекао да не зна у чему је проблем и да је ту приватизацију водило Министарство
привреде и финансија на челу са Млађаном Динкићем, а исту је спроводила Агенција за
приватизацију на челу са Владиславом Цветковићем. Он је истакао и да је ту продају спречио
опет Млађан Динкић као тадашњи министар за привреду и финансије. На питање да ли се под
„родбинским везама“ мисли на брата Александра Вучића, Мали је рекао да не види никакву
везу споменутог са овом приватизацијом.
Мировић руководи Министарством привреде
Београд - На јучерашњој седници Владе премијер Ивица Дачић овластио је министра
регионалног развоја и локалне самоуправе Игора Мировића да руководи Министарством
привреде а претходно је Скупштини Србије упутио захтев за разрешење Саше Радуловића који
је на то место у суботу поднео оставку. „Председник Владе Ивица Дачић обавестио је чланове
Владе да је, ради обезбеђивања несметаног функционисања Министарства привреде, упутио
Народној скупштини Србије предлог за разрешење министра привреде Саше Радуловића и да
је овластио министра Игора Мировића да руководи и Министарством привреде у Влади
Србије“ наводи се у саопштењу са седнице Владе. Е. Д.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izbori-bas-zbog-reformi.sr.html

Избори баш због реформи
Економисти сматрају да ће провера народне воље бити од користи ако би донели нову владу, „с
јачим мандатом и већим легитимитетом”
Пословично обазриви економисти подељени су у процени шта српска економија може
очекивати од најављених ванредних парламентарних избора. За једне су непотребно губљење
времена, нова неизвесност, па чак и јасна порука да се одустаје од неопходних реформи. Други
сматрају да би било боље без ванредних избора, али кад су већ ту, надају се да нас неће скупо
коштати и да ће убрзати неопходне промене.
Преовлађује став да би избори били од користи ако би донели нову владу, „с јачим мандатом и
већим легитимитетом”, која би имала мање коалиционих партнера и чији интереси не би били
толико супротстављени да још једном одложе неизбежне промене, колико год биле непријатне.
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Стојан Стаменковић, координатор пројекта месечника ,,Макроекономске анализе и трендови”
Економског института указује да се код нас још није десило да су избори прошли без озбиљних,
по правилу лоших последица по привреду. Губитак драгоценог времена је сасвим известан.
– Једина компензација за тај губитак времена могло би да буде формирање монолитније владе
од досадашње, која би била бржа и ефикаснија у спровођењу неопходних реформи – сматра
Стаменковић. – Делегације Међународног монетарног фонда доћи ће у фебруару, али ће
разговори о аранжману бити одложени за време после формирања нове владе. То није добро,
јер је аранжман добар сигнал за кредиторе и инвеститоре, односно за нама неопходан прилив
капитала.
Избори коштају, подсећа наш саговорник, тај трошак можда неће повећати буџетски дефицит,
али ће сигурно бити потрошена нека сума из предвиђених резерви.
– Најављено је да ће нова влада бити формирана у мају. Док се оснује Скупштина, осмисле и
утврде предлози кључних реформских закона, као што је закон о раду, због чијег одлагања је
министар привреде Радуловић поднео оставку, њихово усвајање се може очекивати тек крајем
првог полугођа – каже Стаменковић. – Завршетак реструктурирања 153 предузећа и
приватизација 615 још неприватизованих фирми, такође ће бити одложена за још пола године.
Прво полугође ове године за реформе је изгубљено. Хоће ли нова влада надокнадити тај
губитак, показаће време. Много зависи од тога који ће људи бити министри привреде и
финансија. Премијер не пише законе.
За Милојка Арсића, одговорног уредника ,,Кварталног монитора” Фонда за развој економске
науке (ФРЕН), добра страна избора је у томе што пружају могућност да се реформе убрзају.
Добро је и што ће кампања кратко трајати, као што би било добро и да се влада брзо формира.
– Ако би се потом потписао споразум са ММФ, то би знатно повећало шансе да реформе буду
спроведене – сматра Арсић. – Реформама би погодовало да нова влада има мањи број странака
и да утицај мањих странака не буде толико велики да укочи реформе.
Љубомир Маџар, члан Академије економских наука, каже да је морао баш да се напрегне да
нађе нешто позитивно у превременим изборима. Није много тога нашао, додаје, осим
могућности да у новој влади буде ,,мање рогова у врећи”. Претпоставља да се на то циља. ,,Јер,
чему избори ако су, како су изјављивали, били сложни и успешни?” Сваки избори за привреду
значе неизвесност, а ванредни нарочито. Како за домаће, тако и за стране инвеститоре. Могућ
је пад рејтинга земље и повећање камата за будуће задуживање.
– Позитивно би могло бити да добијемо једну странку у влади која ће бити знатно јача него до
сада, која ће бити доминантна и себи моћи да дозволи луксуз да повлачи драстичне, тешке и
политички болне потезе. Без тога нема изласка из ове кризе у којој се привреда Србије налази
– тврди је Маџар.
Економски аналитичар Саша Ђоговић у ванредним парламентарним изборима види одлагање
реформе, чиме се повећава цена за излазак из кризе.
,,Очигледно је да су са овим изборима одложене реформе, које су дуго најављиване у јавном
сектору, где имамо значајан вишак запослених”, изјавио је Ђоговић Бети. Овај сарадник
Института за тржишна истраживања (ИЗИТ) сматра да је изгубљено нових шест месеци због
избора и периода за формирање владе. Одлагање решавања проблема предузећа у
реструктурирању у планираном року, до краја јуна ове године, свакако ће изазвати одређене
притиске на буџет Србије, јер ће се наставити издвајање новца за та предузећа од којих велики
део „вегетира”, рекао је он.
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Уз оцену да свако одлагање реформи повећава цену за излазак из кризе, јер је статус кво
неодржив, он је истакао да ће до реформи кад-тад морати да дође, јер ће економска ситуација
натерати оне који су на власти да покрену реформе чак и у случају да не буде политичке воље.
„Суштински реформски заокрети мораће да дођу кад-тад, јер економска ситуација ће
диктирати, ако не буде ове године, то ће у сваком случају морати да буде идуће године, али
онда ћемо, верујем, плаћати вишу цену за те заокрете него што је то сада случај”, рекао је Саша
Ђоговић.
Владимир Круљ, виши саветник у консултантској кући „Креаб и Гавин Андерсон” у Бриселу,
очекује да расписивање ванредних избора овом приликом неће зауставити реформе, као што је
то био случај протеклих година и деценија, продубити буџетски дефицит и повећати јавну
потрошњу због удварања бирачима.
– Корист од ванредних избора био би чврст и потпун мандат најјаче странке, што ће омогућити
реформску политику, не само у економије, већ и у другим областима – сматра Круљ. – Нови
мандат би омогућио и уклањање политичке тензије, која је постојала у досадашњој коалицији,
настале због политичког договора који није реално осликавао политичку снагу чланица. Нова
влада ће највероватније моћи несметано да ради без сталног притиска политичке јавности за
новим изборима, имаће стабилну подршку у парламенту, и самим тим простор да спроводи
потребне реформе, чак и оне које су непопуларне.
Ванредни избори овога пута носе реалну наду да ће нам бити боље, уверен је Круљ.
Александар Микавица

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzavni-mezimci-najvise-imaju-najvise-se-bune

Државни мезимци највише имају, а највише
се буне
У земљи коју мучи незапосленост јер на посао чека је више од 770.000 људи, у којој
се посао лакше губи него што се до њега долази, свакако нестварно звучи вест да
ће синдикат ЕПС-а ступити у генерални штрајк уколико Влада Србије не испуни
њихове захтеве.
Синдикат радника Електропривреде Србије донео је одлуку о најави генералног штрајка у том
јавном предузећу, захтевајући побољшање услова рада. Радници ЕПС-а незадовољни су због
смањења зарада запосленима у јавном сектору, забране запошљавања до краја 2015. године и
недостатка средстава за рад, а захтевају и исплату позајмице од 50.000 динара сваком
запосленом.
Није спорно да је штрајк легитиман начин у борби за радничка права, као ни да бројност и
слога тог синдиката представља стварну снагу радника, као и да свако ко ради, али и они који
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ће до запослења тек стићи, треба да подрже борбу синдикалаца ЕПС-а, али најава тог штрајка
отвара и многа друга питања.
Једно од њих је, свакако, да ли су радници, било да су чланови синдиката или не, заиста
сложни, или је реч о нечем другом. По свему судећи, размере неправде уочавају се тек кад иста
погоди, а пошто свако гледа у своје двориште, онда тек кад она у њега сиђе. И изгледа да
приликом организовања штрајкова, протеста, указивања надлежнима на неправилности…
највише успеха имају они којих највише има и који су на местима од којих зависе сви – грађани
целе Србије. ЕПС је деценијама државно мезимче, а тиме и његови радници, па се у складу с
тим понашају и синдикалци.
Није никава тајна нити велика мудрост да су плате највише у јавном сектору и државним
институцијама, као ни то да је у том сектору и највише запослених. Самим тим, њихов глас се и
највише чује, а може се слободно рећи, они су и најбоље синдикално организовани. И – а није
мање важно, напротив – од њиховог рада и задовољства условима рада зависе сви јер, ако
државни службеници штрајкују, скраћују се ноге свима и многе обавезе и послови неће бити
оствариви, од овере или израде докумената, пријаве новорођеног детета, плаћања пореских
обавеза, стизања од радног места, а може се десити и да не буде енергената.
Неозбиљно би било рећи да због адута којима располажу синдикати у државним
институцијама и јавним предузећима не би требало да штрајкују, да се боре за права радника и
за раднике, да буду гласни и успешни у томе. Напротив, треба их подржати јер оно што
захтевају је оно на шта имају права и што им припада. Ипак, можда би могли да чују и друге
раднике којих је мање на једном месту, али постоје, чија је загарантована зарада, коју су
прописали надлежни у држави, једва нешто изнад 20.000 динара (ваљда су надлежни
израчунали да се с тим новцем може прегурати месец), чији се глас због разједињености,
синдикалне неорганизованости и, зашто не рећи, страха да могу остати без посла ако се буду
бунили на услове рада, слабо чује.
И да не би било забуне, ниједан послодавац не треба, а пре свега не сме да захтева да се на
радном месту одступа од важећих правила и мора да обезбеди одговарајуће и прописане услове
рада, мора да пријави раднике и да плаћа порезе и доприносе, од чега, опет, зависе сви грађани
Србије. А то, наравно, треба да важи за све раднике једнако.
Д. Млађеновић
Вишак запослених
Да у Електропривреди Србије има вишка запослених није спорно, али се веома тешко може
рећи колико је прекобројних. У ЕПС-у је, на основу података које је та компанија доставила
Министарству привреде, запослено 28.857 људи, а већ годинама се спекулише о томе да је
између 5.000 и 10.000 радника вишак. Број запослених у ЕПС-у, неспорно, оптерећује
пословање те компаније јер, рецимо, енергетска компанија у Норвешкој има упола мање
запослених, а бележи милионски профит.
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Лесковац: Протест радника Дома здравља
И. МИТИЋ
Рачун Дома здравља у Лесковцу блокиран па синдикати најављују протест
запослених радника. Директор објашњава да је проблем настао због исплате
обавеза стоматолозима
ЛЕСКОВАЦ - Дому здравља блокиран је жиро-рачун због исплате разлике стоматолозима, која
је настала после обарања Уредбе Владе Србије да се овим здравственим радницима рад плаћа
по учинку.
Председник Одбора Синдиката лекара и фармацеута Србије лесковачког Дома здравља, др
Јован Костић, каже да ће синдикат, који окупља 220 лекара, ступити у штрајк 7. фебруара, јер
запосленима није исплаћен први део јануарских плата због блокаде рачуна.
- Незадовољство запослених је велико, тако да очекујем да се штрајку прикључе још три
синдикалне организације. Синдикат медицинских сестара је добио сагласност централе и ових
дана ће донети своју одлуку - најављује др Костић. - Ако у међувремену добијемо зараду, штрајк
ће бити замрзнут јер страхујемо да ће се иста ситуација поновити и наредног месеца.
Директор Дома здравља, др Славиша Божић, каже да очекује да јануарска зарада запосленима,
који плату примају из буџета РФЗЗ, буде исплаћена у наредних неколико дана.
- Треба нам сагласност Владе Србије да и ове године средства која добијамо од Републике за
зараде, лекове и санитетски материјал могу да иду на посебан рачун који није подложан
блокади, јер нам је основни рачун блокиран - истакао је др Божић.
Он објашњава да се ради о вишегодишњем проблему који је изазвала уредба Владе Србије.
- Пошто је оборена на Уставном суду, ми смо сада у обавези да исплатимо разлику која, према
проценама, са порезима, каматама и судским трошковима прелази 130 милиона динара, а
тренутна блокада износи 46 милиона - рекао је др Божић. - Слична ситуација је и у другим
домовима здравља у Србији, а то може озбиљно да угрози цео здравствени систем. Хоће ли те
обавезе прерасти у јавни дуг или ће се наћи неко друго решење, видећемо.
Лесковачки Дом здравља има око 900 запослених. За 80 радника је у обавези да обезбеди
зараду, али у томе не успева, па њима плате касне месецима. Др Божић се нада да ће надлежни
одобрити тражено повећање броја радника које ће финансирати држава и истиче да ће 10
лекара и 10 медицинских сестара ове године плаћати локална самоуправа.
- Пребацили смо 30 сестара на рад у Општу болницу где недостаје тај кадар. Тамо је прешло и
пет лекара специјалиста, а део запослених је отишао у пензију - објашњава Божић. - Нове
медицинске и немедицинске раднике запошљавамо само на одређено време у случају замене
одсутних радника.
ПОКРИВАЈУ ВЕЛИКУ ТЕРИТОРИЈУ
ПРЕМА нормативима и кадровском плану Министарства, Дом здравља има 45 лекара вишка,
али је на терену стање сасвим другачије.
- Није се водило рачуна о великој разуђености и територији које покривамо. Уколико би
десетак запослених лекара истовремено одсуствовало, ми не бисмо могли да радимо - каже др
Божић.
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