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Otvoreno pismo premijeru Samostalnog sindikata
kulture
Tanjug
Samostalni sindikat kulture Srbije uputio je otvoreno pismo premijeru Aleksandru Vučiću u kojem
ga pozivaju da kultura bude izuzeta od smanjenja zarada.
Zarade u kulturi su daleko ispod republičkog proseka, te nas je zato iznenadila Vaša izjava da je
prosečna zarada u javnom sektoru 56.000 dinara. Pitamo se, gde je tu naše mesto? Prosečna zarada
u kulturi Srbije je 36.735 dinara! To je daleko ispod prosečne zarade i u privatnom sektoru, za koju
rekoste da iznosi 46 000 dinara, navodi se u pismu.
Plate zaposlenih u kulturi nisu rasle od 2008. godine. Da su naše plate u visini bilo kog od navedenih
proseka, a svesni smo trenutka u kome se nalazimo, imali bi smo razumevanja za to smanjenje,
navodi se u pismu prosledjenom medija.
Ovom prilikom ţelimo da Vam kaţemo, da smo sigurni da je duboko nepravedno da se naše plate,
koje su najniţe u javnom sektoru, a koje već šest godina nisu povećavane, smanjuju.
Usput da napomenemo, zaposleni u kulturi nemaju nikakve bonuse, dodatke na platu, niti
bespovratne pozajmice. Nas, zaposlene u kulturi, često su zaboravljali kada su u pitanju povećanje
plate i isplata bonusa, ali su nas uzimali u obzir uvek kada su u pitanju smanjivanje plata, mere
štednje i razne restrikcije.
Gospodine Premijeru, mi kulturni poslenici, navikli smo na činjenicu da je Vašim prethodnicima,
premijerima Srbije, retko kome stalo do kulture, ali mi duboko verujemo da Vama jeste, poručuju
iz Samostalnog sindikata kulture Srbije.
Mi ćemo svoj posao stručno i kvalitetno raditi, čuvati kulturnu baštinu Srbije, brinuti o njoj i nadati
se da će doći bolje vreme za kulturu u našoj zemlji.
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Ovom prilikom, ideja nam je da Vam skrenemo paţnju na kulturu, jer medju onim „ cifretinama“ ,
verovatno niste primetili koliko je kultura „ mala“ u nominalnom iznosu.Zato verujemo da ste
saglasni da je duboko nepravedno smanjivati tako male plate, navodi se u pismu.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497385/Petrovic-Plate-i-penzije-treba-jos-seci

Petrović: Plate i penzije treba još seći
Tanjug
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je danas da najavljeno smanjivanje plata u
javnom sektoru i penzija nije dovoljno, jer su sve druge planirane uštede koje bi nadoknadile
manjak u drţavnoj kasi, a na prvom mestu ukidanje subvencija i garancija za javna preduzeća,
manje izvesne.
Petrović je, gostujući na TV B92 upozorio da, ako ne ostvarimo neophodne uštede od dve milijarde
evra u naredne tri godine, drţava će morati da se okrene povećanju PDV-a.
Smanjivanje plata u javnom sektoru i penzija u procentu koji je Vlada Srbije najavila bi, kako kaţe,
donelo uštede od oko 400 miliona. Sa druge strane, on je ukazao da je sledeća najvaţnija mera
sređivanje stanja u javnim preduzećima jer, prema njegovim rečima, samo Srbijagas beleţi
godišnje gubirtke od 1,2 milijarde evra, što je tri puta više nego što se sada štedi rezanjem plata i
penzija.
Predlog Fiskalnog saveta je, podseća on, bio da se plate i penzije linearno smanje 15 odsto, i to bi
donelo uštede od 700- 800 miliona evra, a ostatak do dve milijarde bi nadoknadilo sređivanje
stanja u javnim preduzećima, smanjivanjem zapošljavanja u zdravstvu, školstvu, administraciji, ali
i smanjivanjem sive ekonomije.
- Ovako je dosta napeto, jer ako na platama i penzijama uštedite 400 miliona umesto 800 miliona
evra koliko smo mi predlagali, pitanje je da li to moţe da se nadoknadi iz drugih reformo.
Smanjivanje prihoda je najizvesnija mera, sve druge mere nisu izvesne - rekao je Petrović.
Govoreći o sređivanju javnih preduzeća, Petrović je, pored Srbijagasa, pomenuo i Elektroprivredu
Srbije (EPS), za koji kaţe da još "nije pao na drţavu, ali postoji ozbiljna opasnost da se to dogodi".
Tu su, dodaje, i Ţeleznice Srbije, Galenika, Dunav osiguranje...
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- Upravljanje javnim preduzećima je stvorilo ogromne gubitke i sada je neophodan drastičan
zaokret da se te firme od gubitaša pretvore u ona koja posluju pozitivno, i ne vuku subvencije iz
budţeta - rekao je Petrović.
To, kako kaţe, zahteva sistematske mere i rok od dve tri godine.
- Problem je što se u tom delu ni do sada ništa nije desilo. Prošle godine je, recimo, u junu rečeno
da Srbijagas neće dobijati subvencije, pa je u decembru to prekršeno. I ove godine će to preduzeće
dobiti nova sredstva. Najavljuje se da će od januara početi da naplaćuje isporuke, ali zapravo ne
postoji plan da se problem reši niti je to na vidiku - izričit je Petrović.
Komentarišući činjenicu da pojedina javna preduzeća nemaju direktore Petrović kaţe se očekuje
da upravo oni koji budu imenovani naprave zaokret.
- EPS ima trebalo bi da bude generator privrednog rasta, a postoji ogromna opasnost da padne na
leđa budţeta. U takvu situaciju ga gura i nenaplaćivanje struje vezano za preduzeća u
restrukturiranju, krađe struje, ali i to što je cena električne energije najniţa u regionu - navodi
Petrović uz opasku da je drţava trebalo da podigne cenu struje za 15 odsto početkom septembra,
jer se daljim odlaganjem ponovo stvaraju gubici za drţavu.
Upitan da li oštre mere štednje, na prvom mestu rezanje plata i penzija, mogu da se primenjuju
kod nas, budući da u Srbiji oko milion penzionera ima minimalna primanja, Petrović kaţe da su tako
radile i druge zemlje koje su bile u sličnoj situaciji.
- Rumunija je rezala prihode, Estonija je skidala 15 do 25 odsto, Litvanija 20 do 30 odsto, Potrugal
20 odsto. To se radilo na period od dve tri godine - rekao je on.
Kako kaţe, kod nas je to trebalo ranije učiniti, jer je ranije bila potrebna manja ušteda.
- Mi smo u 2008. podigli penzije za 20 odsto, što je bilo pogrešno. Jasno je da su one male i trebalo
bi da imamo socijalni program. S druge strane bi bilo da vlada radi na javnim investicijama, jer bi
to trebalo da obnovi zemlju - rekao je Petrović.
Petrović je poručio da Srbija ima obezbeđeno finansiranje do aprila sledeće godine, ali da uz to
svake godine moramo da pozajmimo pet milijardi evra.
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- Tehnički bankrot drţave se dogodi kada kreditori prestanu da vam pozajmljuju novac ili vam
pozajmljuju po visokim kamatama. Zato je potrebno da imamo i sporazum sa MMF-om, a MMF gleda
samo da li ćemo uspeti da uštedimo koliko je potrebno u naredne tri godine. S druge strane,
kreditori koji gledaju da li će davati pare i pod kojim uslovima, ne mogu da se udubljuju, već samo
gledaju da li je MMF "stavio pečat" ili nije - zaključio je Petrović.
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/497544/MInimalac-u-Portugaliji-505-evra

Minimalac u Portugaliji 505 evra
Tanjug
Portugalska vlada je danas podigla minimalnu mesečnu zaradu u toj zemlji na 505 evra sa
prethodnih 485 evra, što je i dalje najniţa plata u Zapadnoj Evropi.
Ovakva odluka je usledila nakon višenedeljnih pregovora vlade sa poslovnim liderima i sindikatima
radnika, budući da minimalnu platu u Portugaliji, koja podleţe porezu na dohodak od 14,5 odsto,
prima više od 600.000 radnika u Portugaliji, od kojih najveći broj radi u poljoprivredi ili u kafićima,
restoranima i hotelima, prenosi agencija AP.
Kako bi smanjila finansijska opterećenja za preduzeća, koja tvrde da će najnovije podizanje plata
obeshrabriti zapošljavanje, vlada je takođe kompanijama snizila stopu doprinosa za socijalno
osiguranje zaposlenih na 23, sa 23,75 odsto.
U Evropskoj uniji, jedino zemlje Istočne i Centralne Evrope imaju niţe plate, navodi agencija AP.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/497478/Udovicki-sa-sindikatima-prosvete-Zakon-o-platama-uvodi-red

Udovički sa sindikatima prosvete: Zakon o platama
uvodi red
Tanjug
Novi Zakon o platama ne bavi se umanjenjem zarada već uvođenjem reda u sistem plata, rekla je
danas potpredsednica Vlade Srbije Kori Udovički u razgovoru sa predsednicima
reprezentativna sindikata prosvete, kojem je prisustvovao i ministar Srđan Verbić.
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četiri

Sastanak potpredsednice vlade Kori Udovički sa predstavnicima prosvetnih sindikata je samo jedan
u nizu na kojima će predstavljati ciljeve donošenja Zakona o platama
Ona je objasnila da zakon treba da doprinese pojednostavljenju, transparentnosti kao i
uporedivosti i "upravljivosti" platama. Udovički je istakla da se mora napraviti razlika između
donošenja Zakona o platama i predloga u okviru mera štednje Vlade Srbije, dodajući da će ovom
reformom konačno moći da se vrednuje posao po svojoj sloţenosti, odnosno po uslovima rada.
Novi sistem plata, kako je navela, osim što treba da obezbedi transparentnost, da znamo ko i za šta
prima određenu zaradu, obezbediće i bolji uvid u kontrolu načina na koji se plate u javnoj upravi
utvrđuju.
- Jako je vaţno da razumete da ništa neće ostati "ispod tepiha" i da ćemo moći konačno svi da se
pogledamo u oči - rekla je potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave,
uz ocenu da nije realno "ispraviti odmah nejednakosti i sve nepravde".
Optimizacija ovog sistema zahteva i vreme i dodatna novčana sredstva, naglasila je potpredsednica
i istakla da ima razumevanje za nestrpljenje da se situacija što pre poboljša, ukazujući da je
"nestrpljenje najgori neprijatelj" u situacijama kada se uspostavlja kvalitetan sistem od kojih svi
mogu imati koristi. Udovički je, u saopštenju iz kabineta potpredsednice Vlade, istakla da je
namera zakona da "imamo idealne platne razrede kao cilj, koji bi moţda trebalo da prati određena
strategija plata kako se od cilja ne bi odustalo". Ona je dodala da nije cilj da se trenutna situacija
zamrzne već da se uredi, istakavši da ova vlada ima iskrene namere i da treba iskoristiti priliku da
se sistem uredi kako bi drţava bila delotvorna i efikasna, a zaposleni u njoj zadovoljni, odgovorni i
motivisani za rad.
Ministar prosvete Srđan Verbić
Ministar Verbić je rekao da "nema sumnje da li treba doneti ovakav zakon ili ne", posebno imajući u
vidu da je on zaista potreban kako bi se rešila pitanja različitih plata za posao koji treba isto
vrednovati, u ovom slučaju u prosveti. Verbić je dodao da, iako se zbog trenutne ekonomske
situacije u drţavi, postojeće nepravde neće ispraviti odmah, makar će se "konačno ići ka njihovom
rešavanju", navodi se u saopštenju.
Predstavnici sindikata ukazali su potpredsednici i ministru na tešku situaciju prosvetnih radnika koji
se suočavaju sa niskim zaradama i, iako saglasni da je ovakav zakon vaţan, kako bi se sistem plata
uredio i nepravde izašle "na videlo", sugerisali su da bi zakon trebalo da prati i određena dinamika
promena usklađivanja zarada sa novim sistemom.
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Sastanku su prisustvovali predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković,
predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović, predsednik Unije sindikata prosvetnih
radnika Srbije Dragan Matijević i predsednik GSPRS "Nezavisnost" Tomislav Ţivanović. Sastanak je
samo jedan u nizu na kojima će potpredsednica Vlade razgovarati sa predstavnicima sindikata
određene delatnosti i resornim ministrom kako bi ih upoznala sa ciljevima donošenja Zakona o
platama i kako bi se na ovim sastancima razmenila mišljenja o specifičnostima te delatnosti, navodi
se u saopštenju.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-ocekuju-zastitu-od-Ustavnog-suda.sr.html

Пензионери очекују заштиту од Уставног суда
Удружење синдиката пензионера Србије упутиће наредних дана иницијативу за оцену
уставности владине намере да им смањи пензије веће од 25.000 динара
Пензионери с чековима већим од 25.000 динара, којима ће пензије до краја године бити
прогресивно умањене, остали су, кажу, ускраћени за објашњење – да ли ће им држава једног
дана вратити то што ће им ускоро узети. Уколико нико из владе не одговори на ово питање
пензионери ће, како се чуло на јучерашњој конференцији за новинаре Удружења синдиката
пензионера Србије, упутити Уставном суду иницијативу за оцену уставности овакве владине
одлуке, јер су уверени да им се угрожава законом загарантовано право – право на пензију.
Ако им не помогне домаћи суд, ићи ће до Стразбура, поручено је јуче с ове конференције.
Пензионери ће се Уставном суду жалити и због најаве Агенције за приватизацију да ће
имовина ПИО фонда бити распродата, што је недопустиво, јер је све то грађено парама
радника који су уплаћивали доприносе док су радили, а сада су у пензији.
Упитани, када би ова иницијатива Уставном суду могла да буде упућена, Живомир Тешић,
заменик председника овог удружења каже, да се само чека коначна одлука владе колико ће
смањење бити и да такву одлуку изгласају посланици у Скупштини.
– Све је већ спремно за представку. Више од 600.000 пензионера у Србији подржава ову
одлуку. Држави ће се уколико не одлучи да врати ово што сада узима, догодити оно што им се
десило и с војним пензионерима који су тужили државу и добили спор, па држава сада уз
основни дуг мора да им исплаћује и камате, каже он.
Одлуком да се опорезују пензионери који имају 45.000 или 85.000 динара пензију, држава ће
направити додатне социјалне случајеве и приближити их онима који су већ егзистенцијално
угрожени, упозорио је Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине.
– Која то земља у свету смањује плате и пензије и тако штеди, када се тиме смањује и
потрошња и ПДВ-а. Па чиме влада мисли да пуни буџет и који ће то инвеститор да дође у
земљу где пензионери издржавају владу, пита Ненадић.
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Уколико држава и на овај начин закине пензионере, они ће бити двоструко оштећени.
– Држава умањује пензије, па онда пензионерима узима и оно што су законом зарадили. То је
онда више него довољан разлог да око 600.000 пензионера који примају пензију већу од 25.000
динара туже државу домаћим и страним судовима, каже он.
Уместо да се штедело на другој страни, узима се од пензионера, па ко је, пита он, чуо да су од
локалног до републичког нивоа укинуте надокнаде за чланства у надзорним одборима, а
већина оних који су у тим одборима имају врло велике плате. Он каже да нису тачни ни наводи
појединих министара који предстојеће умањење пензија правдају тиме што су оне 2008.
године повећане за 10 одсто.
– Пензије јесу пре шест година ванредно усклађене за 10 одсто, али је то повећање „поједено”
већ наредне године пошто су пензије биле замрзнуте. Од 2010. године оне се усклађују само
са по пола процента, тако да су пензионери реално оштећени за око 20 одсто, што је много
више од законског повећање од 10 процената, каже Ненадић.
Марија Тодоровић, потпредседник Удружења каже да је нови закон о ПИО врло лош и да је
срамота да се кажњавају они који су радили по 40 година, а немају 65 година старости, због
чега ће морати да плаћају пенале држави, те пита како је могуће да су то посланици уопште
прихватили.
---------------------------------Прогресивно умањење пензија привремена мера
Упитан да ли је прогресивно умањење пензија привремена или трајна мера, Мома Чолаковић,
посланик ПУПС-а у Скупштини Србије, тврди за „Политику” да је у влади речено да се ради о
привременој мери, те да треба очекивати да се побољшањем економске ситуације
пензионерима врате њихова стечена права и на то обрачунавају нова усклађивања пензија,
када их буде.
С друге стране „Политика” из извора блиских Министарству финансија сазнаје да је ова
одлука трајна те да је влада због повећања пензија 2008. године за 10 одсто трајно хтела да се
ослободи овог баласта и растерети буџет.
И када пензије једног дана буду одмрзнуте, они којима су оне умањене, могу да рачунају на
усклађивање по нижој основици.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uskoro-zakon-protiv-majstora-stecaja.sr.html

Ускоро закон против мајстора стечаја
Привредницима који злоупотребе права, а рачун фирме блокиран, биће забрањено покретање
нових послова у року од 60 дана
Закон „против мајстора стечајева и других превараната”, пред посланицима Народне
скупштине могао би да се нађе у октобру, а његова примена очекује се половином наредне
године, изјавио је директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић.
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– Очекујемо да ћемо у наредне две недеље отворити јавну расправу о закону који је
колоквијално назван „закон о дисквалификованим лицима”. Радна група је завршила
прелиминарни текст, али ћемо бити отворени и за нове предлоге – казао је Обрадовић.
Према његовим
речима,
закон ће
омогућити оснивање
такозваног регистра
дисквалификованих лица који би требало да подигне ниво правне сигурности земље.
Привредницима који злоупотребе права из своје надлежности, закон ће привремено забранити
покретање нових послова. Разлог за изрицање такве мере може бити судска забрана
обављања делатности због извршеног кривичног дела или учињеног прекршаја.
– Забрана ће се односити и на привредне субјекте чији су пословни рачуни у блокади, а
предлог ће бити да тај рок не би требало да буде дужи од 60 дана – реко је Обрадовић. – Један
број особа злоупотребљава то право, региструје нови бизнис при чему оставља постојећу
компанију у проблемима, а отвара нову и на њу преноси пословање.
Обрадовић каже да ће се забрана односити пре свега на чланове органа управљања и законске
заступнике, односно на оне који имају одлучујућу улогу у компанијама.
– Не можемо сва лица обухватити овим прописом. Мислим да нема потребе да закон обухвати
и осниваче друштава, већ само лица која доносе пословне одлуке и којима је неопходно
привремено ограничити право на покретање пословања – рекао је Обрадовић.
Рок трајања забране ограничен је трајањем судске казне или дужином блокаде, а нова фирма
неће моћи да се региструје за време док траје казна коју је суд изрекао, као ни док траје
блокада пословног рачуна.
Према Обрадовићевим речима, оваква врста размене података између институција у Србији
данас не постоји и наводи да се успоставља и јединствена база прекршаја.
У Радној групи за израду закона о дисквалификованим лицима, чији је пун назив „закон о
привременим ограничењима права лица на стицање и вршење одређених права у привредним
субјектима и обављање привредне делатности” били су и представници Министарства
привреде, Министарства финансија, Народне банке Србије, као и представници Правног
факултета.
Према подацима које је „Политика” добила од Народне банке Србије, у априлу 2013. године
због неизмирених дугова било је укупно блокирано 41.288 рачуна правних лица и
предузетника, а истог месеца ове 49.752. Укупан дуг блокираних у априлу 2013. био је 142,7, а
годину дана касније 253,1 милијарду динара. У прошлој години у Србији је пословало 115.613
привредних друштава. У 26.248 није било запослених, а у 22.284 фирми власник је имао још
једног запосленог. Предузећа без запослених, која послују по закону и добрим пословним
обичајима, уобичајена су појава широм света. Такве фирме код нас се често оснивају да би се
избегле обавезе према пословним партнерима и држави, а неретко су обичне „перионице
пара”. Трећи разлог је, кажу пословни људи који се држе закона и пословног морала,
извлачење из дугова без казне. Презадужена фирма намерно се гурне у стечај, а претходно се
све што је вредно пренесе на ново предузеће, по правилу без запослених.
А. Микавица
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kinezi_hoce_kamione_kupac_se_nudi_i_fabrici_automobila.4.html?news_id=
289572

Za preduzeća grupe „Zastava vozila“ zainteresovano 20 firmi

Kinezi hoće „Kamione“, kupac se nudi i fabrici
automobila
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - Za firme grupe „Zastava vozila“ zainteresovano je 20 kompanija, 17 inostranih i tri
domaće, a generalni direktor „Zastave vozila“ Dragan Srejović potvrdio je juče informaciju našeg
lista da ima zainteresovanih i za nekadašnju „Zastavinu“ fabriku automobila, čiju gotovo kompletnu
imovinu i zaposlene je preuzeo Fijat, na osnovu ugovora Italijana sa Vladom Srbije o formiranju
zajedničke kompanije Fijat automobili Srbija.
Za bivšu fabriku automobila, koja ima četvoro zaposlenih, a od imovine zemljište na četiri lokacije,
od kojih je jedna u industrijskoj zoni Korman polje, prema Srejovićevim rečima, zainteresovane su
dve inostrane kompanije. Nezvanično se saznaje da bi jedna od njih u Korman polju mogla da
izgradu i fabriku za proizvodnju motornih vozila, najverovatnije autobusa.
Generalni direktor Grupe „Zastave vozila“ za Danas kaţe da je za „Zastavu kamione“
zainteresovano šest kompanija, među kojima je jedna domaća, te da je ponude za „Zastavu
specijalna vozila“ u Somboru Agenciji za privatizaciju dostavilo sedam firmi, od kojih je jedna
takođe domaća. Mada Srejović još uvek ne ţeli da navodi imena kompanija koje su zainteresovane
za „Zastavina“ preduzeća, našem listu krajem minule sedmice zvanično je potvrđeno da je kineski
JAK motors zvaničnu ponudu za kragujevačku fabriku kamiona Agenciji za privatizaciju dostavio u
predviđenom roku.
JAK motors i „Zastava kamioni“ su, podsetimo, još u martu ove godine potpisali memorandum o
tehničko-poslovnoj saradnji, kojim je predviđeno strateško partnerstvo dve fabrike. Pet inostranih i
domaćih firmi zainteresovano je za „Zastava hortikulturu“, te „Zastavinu“ medicinu rada.
Narednog meseca biće poznato da li će biti privatizacijom obuhvaćena i fabrika „Zastava inpro“, u
kojoj većinu od oko 350 zaposlenih čine osobe sa invaliditetom.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosveta_bez_povisice_plata_do_2016_godine.55.html?news_id=289548

Sindikati obrazovanja razočarani najavom donošenja zakona o platnim razredima

Prosveta bez povišice plata do 2016. godine
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Najavljeno uvođenje platnih razreda u javni sektor prosvetnim radnicima neće doneti
nikakvo povećanje plata. Zasad imamo samo obećanja predstavnika Vlade Srbije da bi eventualnoj
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povišici mogli da se nadamo tek 2016. godine. Sindikati su razočarani. Skoro godinu dana se priča o
platnim razredima, a sada saznajemo da to nimalo neće popraviti materijalni poloţaj prosvetnih
radnika - kaţe za Danas Jasna Janković, iz Unije sindikata prosvetnih radnika, sumirajući rezultate
jučerašnjeg sastanka predstavnika četiri reprezentativna sindikata obrazovanja sa ministrima Kori
Udovički i Srđanom Verbićem.
Prema njenim rečima, ministarka Kori Udovički najavila je da će zakon o platnim razredima biti
usvojen do kraja decembra i da će početi da se primenjuje od 1. januara iduće godine. Zakon će
obuhvatiti zaposlene u javnom sektoru koji se finansiraju iz budţeta, ali ne i javna preduzeća.
- Vlada ovim zakonom ţeli da uredi neke sporne oblasti u kojima postoje dupla i trodupla primanja,
a to nema veze sa prosvetom. Rečeno nam je da će količina novca za plate zaposlenih u prosveti
ostati nepromenjena. Za ono što smo mi očekivali, da se zarade zaposlenih u javnom sektoru
izjednače prema stepenu stručne spreme, u ovom trenutku nema novca - ističe Jankovićeva.
I predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković ne krije razočaranje što je, kako
kaţe, vlada odustala od ideje da uvede platne razrede za ceo javni sektor.
- Po onome što smo čuli juče, zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i
domovima učenika, neće dobiti ništa. Postojeći platni razredi u obrazovanju su dobri i mi nikakve
preraspodele ne moţemo da izvršimo. Da li to znači da treba da uzmemo deo plate tetkici, koja je
na minimalcu, da bismo dali profesorima - pita Brajković.
Jasna Janković kaţe da će danas će biti odrţan zajednički sastanak reprezentativnih sindikata
prosvetara, posle koga bi trebalo da bude poznato kakav će biti odgovor na najavljeno smanjenje
plata za 10 odsto.
Unija je juče odrţala sednicu Predsedništva, na kojoj su potvrđene ranije najave da će članovi tog
sindikata protestovati kada poslanici republičkog parlamenta budu usvajali rebalans budţeta.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mora-da-ode-25000-sluzbenika

Мора да оде 25.000 службеника
Мада су и из саме Владе Србије стизале процене да је вишак запослених у јавном секторо
око 160.000, сва је прилика да ће број запослених у државној управи и државним
институцијама за почетак бити смањен за око 25.000.
Администрација бројна и неефикасна
Министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички изјавила је да
Међународни монетарни фонд захтева од Србије да у 2015. за пет одсто смањи број
запослених у државној управи. Она је навела да постоји могућност да ће већи број људи до
краја ове године отићи у пензију, али да ипак није искључено да ће Влада морати да отпусти
део запослених у јавној администрацији.
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- У току су преговори са ММФ о смањивању број запослених у јавном сектору за пет одсто у
2015. години. Надамо се да ћемо овај захтев у највећој мери решити природним одливом, али
постоји и бојазан да ћемо морати да отпустимо 25.000 људи - рекла је Удовички медијима и
прецизирала да се ово не односи на запослене у јавним предузећима.
У Србији се већ годинама говори о огромном броју запослених у јавном сектору – Влада је
недавно обелоданила да за државу ради чак 780.000 људи, што је око 45 одсто укуно
запослених у земљи. То је највећи проценат запослених који раде за државу у целој Европи, а
у највећем броју земаља тај постотак се креће између 10 и 20 одсто. Нешто већи проценат
запослених код државе имају само поједине земље изузетно богате природним ресурсима,
попут Норвешке или Русије, као и неке земље у окружењу које муче исти економски проблеми
као и нас, али ниједна ни близу толико као Србија. Јасно је да сиромашна привреда као наша
то не може да финансира.
Још пре неколико година се у Фискалној стратегији Фискалног савета помињало како би се
број запослених у јавној администрацији могао смањити за пет роцената. С обзиром да ту – без
јавних предузећа и безбедносних служби, ради око 440.000 људи, онда се добија бројка од око
22.000 до 25.000 запослених око којој говори Удовички
С друге стране, поједини економисти попут Горана Николића, указују да када се посматра
према броју становника у Србији број оних који раде за државу чак мањи него у многим
другим земљама. Односно, они тврде да тај број не би требало смањивати уколико се жели
квалитетна администрација која може да пружа добре услуге грађанима.
Наиме, у јавној служби - дакле у државној, покрајинској и локалној администрацији, просвети,
здравству и слично – у Србији ради 6,2 одсто целокупне популације, а када се томе додају и
државне фирме, онда се тај проценат пење на 7,6 одсто.
Земље региона имају сличан или мало већи проценат, наводи Николић, Велика Британија има
9,4 одсто, Немачка 6,2, Пољска 9,2 а Канада 10,7 одсто популације запослене код државе. С
тим се слаже и Кори Удовички, која наводи да је потребно поправити структуру запослених у
јавној управи и обучавати оне који су већ запослени.
- У укупном броју чиновника, без јавних предузећа, главна ствар је да није огроман број вишка
запослених у поређењу са укупним становништвом Србије. Заправо смо у средини или ниже на
лествици земаља које су сада чланице ЕУ - рекла је Удовички новинарима на скупу о учинцима
јаваног сектора у Србији.
В. Чворков
Спас у пензијама
Кори Удовички наводи да се до краја године због измењеног Закона о пензијско-инвалидском
осигурању очекује већи број одлазака у пензију запослених у јавном сектору.
- Тај проценат би могао да се удвостручи са уобичајених два или два и по одсто, чак на 3,9
одсто. Ако тако и буде онда бисмо, у доброј мери, испунили норму смањења броја људи. Али
уколико се то не деси, постоји бојазан да ће око 25.000 људи остати без посла. У том случају
држава ће за те људе припремити социјални програм или програме преквалификације - рекла
је Кори Удовички.
Председник Фискалног савета Павле Петровић је, коментаришући податак да је у јавној управи
25.000 запослених вишак, сматра да су отпуштања неопходна и да не треба чекати природни
одлив како би се смањио њихов број.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/petrovic-otpustanja-neophodna-prirodni-odliv-nije-resenje

Петровић: Отпуштања неопходна, природни
одлив није решење
Председник Фискалног савета Павле Петровић је, коментаришући податак да је у јавној
управи 25.000 запослених вишак, сматра да су отпуштања неопходна и да не треба чекати
природни одлив како би се смањио њихов број.
Петровић је гостујући на ТВ Б92 рекао да вишка има у целом јавном сектору, те да је смањење
броја запослених сложеније од очекивања да ће се решити природним одливом.
"Планира се да у 2015. години део запослених оде кроз природан одлив. Међутим то је тешко,
и није решење, јер ако је то рецимо професор математике, не можете да одустанете од тог
предмета. Мора да се покуша да на три или четири пензионера један буде запослен", рекао је
Петровић.
Зато је, додао је, потребан план отпуштања, који је требало да направи министарка државне
управе
и
локалне
самоуправе
Кори
Удовички
уз
помоћ
Светске
банке.
"Мислим да ће то бити 2016. и 2017. године, а оно што је важно јесте да такав посао захтева
систематски план. Било је покушаја раније, који нису дали резултате. На првом месту је
потребна анализа где су вишкови и где може да се отпушта", рекао је Петровић.
Према његовим речима, проблем јавне управе је поред броја запослених и однос плата.
"Прво би требало смањити број запослених, и да се они који остану плате према заслугама. То
су платни разреди о којима се говорило", навео је председник Фискалног савета.
Петровић је указао и на проблем тзв. политичког запошљавања, што, како је рекао, додатно
компликује отпуштања.
"Свака фирма је била за себе, имали су своје дилове, а сад ако и желите да отпуштате,
мораћете да рачунате на велике отпоре", рекао је Петровић.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/drustvo/zakon-o-platama-ne-ispravlja-nepravdu-prema-prosveti

Закон о платама не исправља неправду према
просвети
Синдикати просвете очекивали су да ће Закон о платама, исправити, како кажу, старе
неправде, али до тога очигледно неће доћи до 2016. године, и закон ће, према њиховом
мишљењу, само "конзервирати" актуелну ситуацију.
Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић рекла је да је тај
синдикат очекивао да ће просветни радници кроз вредновање степена стручне спреме добити
повећање зараде.
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"Међутим, до тога неће доћи и тиме смо разочарани", рекла је Јанковић Тањугу и подсетила да
ће кроз владине мере и просветни радници, као и цео јавни сектор, имати мање плате.
Она је, међутим, поздравила вољу владе да се закон донесе до краја 2014. године, али, како
је навела, није добро што ће закон о платним разредима бити донет, а количина новца за
просвету остаће иста.
"Неће се десити ништа до 2016. године, а потом би требало да кроз платне разреде буде више
новца", рекла је Јанковић и навела да су примања у просвети испод просека, око 43.000
динара и да је за наставнике и учитеље превише дуг период до 2016.
Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић каже да прети опасност
доношења закона на брзину, због, како је рекао, притиска да се тај пропис донесе до краја
године.
"Имаћемо конзервирање актуелне ситуације до 2016. године", рекао је Павловић Тањугу након
састанка четири синдиката просвете са потпредседницом Кори Удовички и министром
просвете Срђаном Вербићем.
Павловић је указао на праксу у региону по овом питању и подсетио на словеначки модел, који
је, како је рекао, донет када је земља била у напретку, а не у рецесији.
Удовички је на састанку поручила да се Закон о платама не бави умањењем зарада већ
увођењем реда у систем плата.
Она је објаснила да закон треба да допринесе поједностављењу, транспарентности као и
упоредивости и "управљивости" платама.
Удовички је истакла, како је саопштено после састанка, да се мора направити разлика између
доношења Закона о платама и предлога у оквиру мера штедње Владе Србије, додајући да ће
овом реформом коначно моћи да се вреднује посао по својој сложености, односно по условима
рада.
Састанку су присуствовали председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан
Брајковић, председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић, председник Уније
синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић и председник ГСПРС "Независност"
Томислав Живановић.
(Танјуг)

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=25&nav_id=903741

"Plate će doći na red jednog dana"
IZVOR: BETA, RTS, TANJUG
Beograd -- Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić kaže da je u ovom
trenutku nerealno očekivati povećanje plata ali da će i to doći na red jednog dana
Verbić je naveo i da će do Nove godine biti završeni platni razredi za prosvetne radnike.
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"Rade se platni razredi i imamo rok do Nove godine da donesemo taj zakon. Sindikati su toga svesni
i uključeni u pravljenje platnih grupa i razreda, kao i dva ministarstva. Svi radimo na tome i ţelimo
to da uradimo što pre", rekao je Verbić gostujući na Radio-televiziji Srbije.
On je rekao i da na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima prosvetnih sindikata nije bilo reči o
izuzeću od smanjenja plata, kao i da za to nije nadleţno Ministarstvo prosvete.
"To bi mogao da bude zahtev prema minsitru finansija, ali sa ministarkom za drţavnu upravu i
lokalnu samouparvu (Kori Udovički) razgovara se o platnim grupama i razredima", rekao minsitar.
"Ono što nastavnike boli isto kao smanjenje plata je nepravda u sistemu - ko ima kolike zarade, i
svima je stalo da se to što bolje uradi, jer će nastava biti bolja ako su zadovoljni i nastavnici",
dodao je ministar.
Verbić očekuje i da se novim platnim razredima tačno zna kolika je zarada.
Komentarišući upisnu politiku na fakultetima u Srbiji, Verbić je istakao da prvo drţava mora da
kaţe koji su prioriteti i da mora da se stavi do znanja svima da u prosveti postoje pravila koja treba
poštovati.
"Tek kada budemo naučili da poštujemo ono što je zakonom propisano: ako je upisna kvota 100
upisaćemo 100, a ne 105 studenata, onda ćemo moći i da napredujemo u toj oblasti", zaključio je
ministar.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1705642/Platni+razredi+do+kraja+godine.html

Platni razredi do kraja godine
Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je za sada nerealno pitanje da se zaposlenima u
prosveti povećaju zarade. Do Nove godine biće završeni platni razredi za prosvetne radnike i
svako će znati tačno koliko zarađuje.
Ministar Srđan Verbić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da nastavnike "boli" visina plate, i da
Ministarstvo prosvete trenutno radi na pravednijoj kategorizaciji zarada, ali da nema osnova za
povećanje plata.
"Rade se platni razredi, imamo rok do Nove godine da donesemo taj zakon, sindikati su uključeni u
pravljenje platnih grupa i razreda", ističe ministar Verbić, i dodaje kako očekuje "manji broj
izuzetaka i da se tačno zna šta je zarada u prosveti jer se svašta uračunavalo u platu".
15

Verbić kaţe da na sastanku sa predstavnciima prosvetara nije bilo reči o izuzimanju zaposlenih u
prosveti od najavljenog smenjanja plata.
Naglašava da to pitanje zaposleni treba da upute Ministarstvu finansija, dok je resorno ministarstvo
sa predstavnicima sindikata razgovaralo samo o kategorizaciji zarada.
Na pitanje da li je izvesno da nastavnici dobiju više zarade ministar Verbić kaţe da je "nerealno
pitanje o povećanju plata", ali da će se i to desiti jednog dana.
Govoreći o visokom obrazovanju i upisnoj politici za fakultete, ministar je podsetio da drţava i u
tom segmentu igra veoma vaţnu ulogu.
"Upisna politika je nešto gde prvo drţava mora da kaţe šta su priroriteti, ali i pritom mora da se
urade i bolje analize upisne politike", kaţe ministar.
Ističe da se upisne kvote na fakultete moraju poštovati.
"Ako je upisna kvota tolika, onda je ona tolika. Ako je Komisija za akreditaciju dala 100 mesta onda
je to 100 mesta, a ne 105", napominje ministar Verbić.
Naglaša da upisne kvote moraju poštovati i oni fakulteti koji nakon studija nude sigurno zaposlenje.
"Ono što je sada perspektivno, to više neće biti ako ne poštujemo upisne kvote", poručuje ministar,
i podseća da se prekoborjnim upisom studenata sniţava kvalitet visokoškolskog obrazovanja.

RADIO 021
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/U-petak-protest-dela-zaposlenih-sa-Sajma.html

U petak protest zaposlenih sa Novosadskog sajma
Zaposleni i mali akcionari Novosadskog sajma protestovaće u petak u podne ispred Gradske kuće u
nameri da ukaţu na loše finansijsko stanje preduzeća.
Skup zaposlenih predviđen je ispred Master centra, kada će okupljeni u koloni stići do Gradske
kuće, rekao je predsednik Samostalnog sindikata Siniša Tomašević. Naveo je da zaposleni neće izaći
iz firme u toku radnog vremena, a da će pred Master centrom biti oko 40 radnika koji su nedavno
poslati na plaćeno odsustvo u trajanju od 35 radnih dana, kao i mali akcionari.
- Upućen sam na plaćeno uz obrazloţenje da je došlo do smanjenja obima posla. Napisano da je do
toga došlo bez krivice zaposlenih, a u cilju mera štednja i smanjenja troškova rada - rekao je
Tomašević. On pita zašto nisu troškovi poslovanja smanjeni na drugoj strani, već su kupovani
sluţbeni automobili, bespotrebno renovirani toaleti i kabinet direktora, te da je zaposleno oko 50
novih radnika.
Predsednica Nadzornog odbora Mirjana Ač se nije oglašavala ovim povodom.
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RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/osam-preduzeca-ceka-kupca_521179.html

Osam preduzeća čeka kupca
SOMBOR
Ove godine, trideset hiljada pari obuće za domaće tržište i svi kapaciteti uposleni na poslovima
za italijanski Kopiton i Lenči. Pet stotina radnika prima minimalac, 13 miliona evra duga i
nerešeno pitanje sukcesije sa hrvatskim Borovom. Tako Boreli iz Sombora čeka privatizaciju.
Radio-televizija Vojvodine nezvanično saznaje da je za fabriku zainteresovano šest kupaca, od
kojih su tri iz branše.
Stipan Ezgeta iz samostalnog sindikata ovog preduzeća kaţe da očekuje kupca koji će nastaviti i
proširiti proizvodnju i osigurati budućnost za zaposlene.
Direktorka Borelija Zora Crnogorac kaţe za RTV da očekuje da će firma biti prodata i da će drţava
u skladu sa zakonom rešiti i problem sukcesije.
U Hemijskoj industriji Hipol, jedinom srpskom proizvođaču polipropilenskog granulata, nadaju se da
će biti privatizovani uz strateško partnerstvo sa firmom iz branše. Iako su drţavna firma, nisu
koristili novac iz budţeta, smanjili su broj radnika, povećali energetsku efikasnost i imaju 40
miliona evra godišnjeg obrta.
Pavel Petrović, generalni direktor Hipola, kaţe da 60 odsto proizvodnje plasiraju za izvoz, ali i da
će uskoro početi i proizvodnju tečnog naftnog gasa od 6.000 tona mesečno, što će uvećati prihode
za 40 odsto.
U Agenciji za privatizaciju nisu mogli da nam odgovore ko su zainteresovani kupci za somborska
preduzeća, jer se neće oglašavati dok ne završe dokumentaciju za ministarstvo.
Italijanski Ferero je zainteresovan za PP "Aleksa Šantić", postoje zainteresovani i za Severtrans,
Gakovo, ali zvaničnih informacija nema ni u Regionalnoj privrednoj komori.
Za nešto više od mesec dana biće poznati model i metod privatizacije svih osam preduzeća u
restrukturiranju, a tada će biti izvesnija i sudbina oko 2.000 radnika koliko je u njima zaposleno.
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