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Radimo da platimo raĉune
D. Marinković
Fiksni troškovi za komunalije proseĉnoj porodici u Srbiji meseĉno izvuku i više od 30.000
dinara
FIKSNI troškovi svakog meseca proseĉnoj porodici u Srbiji "pojedu" oko 30.000 dinara. Od ukupno
55.000 dinara, koliko, prema zvaniĉnoj statistici, domaćinstvo ukupno meseĉno prihoduje, dve
trećine ode na razne uplatnice, a preostane oko 25.000 dinara za hranu i preţivljavanje.
I statistika registruje da raĉuni uzimaju dobar deo primanja porodica. Prema najnovijim podacima
na komunalije, struju, gorivo, telefoniranje odlazi ĉak 34 odsto ukupnih proseĉnih prihoda
domaćinstva. Najveći trošak ĉine grejanje, elektriĉna energija i odrţavanje stana, koji "pojedu" oko
21 odsto primanja, prevoz "troši" proseĉno u Srbiji osam odsto zarade domaćinstva, dok za usluge
interneta, kablovske i telefoniranja odvajamo pet odsto prihoda...
- Grejanje, voda, odrţavanje zgrade i razne stavke "infostana" uzmu mi 8.000 dinara - kaţe Milica
Jovanović (38) iz Beograda, koja ţivi u stanu od 50 kvadrata. - Proseĉno trošim struju za 3.500
dinara, plus 500 dinara za TV pretplatu. Za internet i kablovsku izdvajam još 2.700 dinara, a mora
da se plati i fiksni i dva mobilna telefona, koji iz kuće "iznesu" još najmanje 3.000 dinara. Gotovo
10.000 dinara dajem i za vrtić za dete.
TREĆINA PRIHODA OD PENZIONERASRPSKO domaćinstvo najviše novca pribavlja od zaposlenih u
stalnom radnom odnosu - 46,7 odsto, ali zato trećinu porodice finansira - penzioner. Prihodi
porodice od najstarijih sugraĊana iznose 34,4 odsto ukupnih primanja. Proseĉna meseĉna
raspoloţiva sredstva po domaćinstvu u zemlji su 55.280 dinara u drugom kvartalu ove godine.
Iako deluje da porodiĉni novac najviše odlazi na ishranu, dobar deo zajedniĉke zarade "pojedu"
raĉuni. Najveći udar na domaćinstvo svakog meseca je hrana, na koju ode i do 40 odsto prihoda.
Ipak, izdaci koji su fiksni svakog meseca, poput troškova stanovanja, energenata, prevoza, vrtića
koje imaju porodice sve su "teţi". A kada se tome doda plaćanje kredita ili kirije za stan, onda su ti
troškovi duplo veći. Znatno je teţe porodicama u iznajmljenim stanovima ili onima koji su ušli u
stambene kredite.
- Moţe se reći da radimo da bismo izmirili raĉune, a mislim da su u današnje vreme srećni oni koji
mogu da ih izmire, jer takvih je, naţalost, vrlo malo - ocenjuje Petar Bogosavljević, predsednik
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Pokreta potrošaĉa. - Manje od 30 odsto graĊana Srbije to moţe sebi da priušti, dok 70 odsto
stanovništva nije u mogućnosti da podmiri osnovne ţivotne potrebe.
Za ostalo, dokazuju istraţivanja, malo ostane. Tako domaćinstvo pritisnuto sve većim rashodima
moţe meseĉno da potroši svega 365 dinara na obrazovanje, a 1.167 dinara u toku meseca na izlaske
po kafanama i restoranima. Malo više od 2.000 dinara ostaje im da promene obuću ili odeću.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515792-BojkovicPrivatizacija-Zelezare-do-kraja-godine

Bojković:Privatizacija Ţelezare do kraja godine
Tanjug
Ţelezara Smederevo je, nakon dve i po godine pokušavanja privatizacije, najbliţa rešavanju
problema, a ceo proces će biti završen najkasnije do kraja godine, najavio je izvršni direktor
kompanije Bojan Bojković
Ţelezara Smederevo je, nakon dve i po godine pokušavanja privatizacije, najbliţa rešavanju
problema, a ceo proces će biti završen najkasnije do kraja godine, najavio je izvršni direktor
kompanije Bojan Bojković.
Bojković je u izjavi za Tanjug rekao da će u najkraćem roku biti raspisan internacionalni poziv za
privatizaciju.
"Ţelezara Smederevo je posle dve i po godine pokušavanja privatizacije najbliţa rešavanju
problema sa kompanijama koje su iz te industrije i koje mogu da omoguće proizvodnju, a samim
tim i izvoz, od oko 1,4 milijarde dolara", naveo je.
Bojković je podsetio da je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić formirao Radnu grupu vlade za
privatizaciju Ţelezare pre pet meseci.
"Ta radna grupa vlade se srela sa apsolutno svim zainteresovanim investitorima i to je proces koji
je trajao. Trenutna situacija je kulminacija tog procesa. Sledi javni internacionalni poziv za sve sa
kojima smo razgovarali da potvrde svoju zainteresovanost", rekao je Bojković.
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515797-Tajkuni-i-oruzari-su-najveci-duznici-LukaBeograd-Nemamo-poreske-dugove

Tajkuni i oruţari su najveći duţnici, Luka Beograd:
Nemamo poreske dugove
D. I. K.
Objavljena lista najvećih poreskih duţnika na kojoj „ vodi“ namenska industrija. Poslednjeg
dana septembra, ukupan dug po osnovu javnih prihoda iznosio 694 milijarde dinara
„ZASTAVA oruţje“ i dalje predvodi listu najvećih poreskih duţnika u Srbiji, sa neplaćenim
obavezama „teškim“ 7,39 milijardi dinara. Više od milijardu dinara duga po osnovu neplaćenih
poreza i doprinosa ima i „Krušik“ Valjevo (2,45 milijardi), PPT „Namenska“ iz Trstenika (dve
milijade) i Kompanija „Borba“ (1,8 milijardi). Ovde je reĉ o aktivnim firmama, od kojih je moguće
prinudno naplatiti dug. Veliki duţnik, „Simpo“, ovaj put, preselio se sa liste aktivnih duţnika na
listu duţnika koji se nalaze u privatizaciji. Tako da njegovih 4,8 milijardi dinara duga nije moguće
naplatiti kroz blokade raĉuna.
U Poreskoj upravi „Novostima“ je reĉeno da je, poslednjeg dana septembra, ukupan dug po osnovu
javnih prihoda iznosio 694 milijarde dinara. Od toga je nenaplativo ĉak 418,79 milijardi dinara, jer
je reĉ o preduzećima u steĉaju, privatizaciji, likvidaciji... Tako su, osim „Simpa“ od prinudne
naplate zaštićeni i „Zastava automobili“, „Jagodinska pivara“ IMT, „Galenika“, RTB „Bor“... Ipak,
po visini poreskih dugova ubedljivo prednjaĉe preduzeća u steĉaju. U vrhu liste su banke koje iz
steĉajnog postupka nisu izašle duţe od decenije: Beobanka (30 milijardi), Investbanka (22
milijarde)...
Na listi steĉajnih duţnika su i firme iz koncerna „Farmakom“ u vlasništvu Miroslava Bogićevića. Njih
ĉetiri ukupno duguju 906 miliona dinara, od kojih najviše Industrijski kombinat „Guĉa“ - 630
miliona. Kada se na ovo doda još 1,7 milijardi dinara, koliko je poreski dug još šest Bogićevićevih
firmi koje nisu u steĉaju, dolazi se do ukupnog iznosa od 2,6 milijardi dinara duga samo po osnovu
neplaćenih poreza i doprinosa.
MeĊu duţnicima - aktivnim firmama je i „Beohemija“ Ţeljka Ţunića, koja Poreskoj upravi duguje
ukupno 413 miliona dinara, dok zrenjaninska fabrika „Beohemija-Inhem“ duguje 81,7 miliona.
Preduzeća Dragana Đurića „Zekstra grupa“ i Veterinarski zavod „Zemun“ za neplaćene poreze i
doprinose duguju 327, odnosno 180 miliona evra.
LUKA BEOGRAD: NEMAMO PORESKE DUGOVE
Luka Beograd saopštila je u utorak veĉe da to preduzeće nema poreskih dugova iz tekućeg
poslovanja, i da ne moţe biti govora o bilo kakvoj poreskoj utaji ili evaziji. U saopštenju se
precizira da poreski dug Luke po rešenjima koja su doneta, kako kaţu, po ubrzanoj proceduri,
iznosi 506,5 miliona dinara dinara, a zatezna kamata 431,5 miliona.
Iz Luke Beograd navode primer da su iznosom od oko 200 miliona dinara, koji sa kamatom dostiţe
trećinu ukupnog duga te firme, oporezovani samo za transakciju prodaje objekata koja je, kako
tvrde, izvršena po meĊunarodnom oglasu na javnoj licitaciji i tek iz trećeg puta. Iznos transakcije
je, kako piše, bio 370.000 evra, a primenjiva poreska stopa na prenos apsolutnih prava je 2,5
odsto.
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"Poreska uprava je donela rešenje gde je sa oko 200 miliona dinara oporezovala promet
graĊevinskog zemljišta, iako je ono vlasništvo Republike Srbije a ne Luke Beograd, te samim tim
nije u prometu, niti je Luka mogla njime trgovati. Predmetno zemljište je u javnim knjigama
upisano kao nesporno vlasništvo Republike Srbije", piše u saopštenju.
Luka Beograd će, po okonĉanju upravnih sporova izmiriti sve obaveze i to sa 18,5 odsto kamate
koja se primenjuje shodno poreskom zakonu, navodi se u saopštenju i dodaje da je na tekućem
raĉunu Luke trenutno stanje oko pola milijarde dinara.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:515836-Djaci-bez-casova-zbog-strajka-prosvetaranastavnici-nece-manju-platu

Đaci bez ĉasova zbog štrajka prosvetara, nastavnici
neće manju platu
I. M.
Uĉionice će biti prazne, a prosvetari će se u 13 ĉasova okupiti na Trgu Nikole Pašića u
Beogradu.
U STOTINAMA osnovnih i srednjih škola u sredu neće biti ĉasova, jer nastavnici, ĉlanovi ĉetiri
prosvetna sindikata organizuju jednodnevni štrajk. Mada su u utoraksindikalni lideri pregovarali sa
ministrom prosvete dr SrĊanom Verbićem, zajedniĉko rešenje nije pronaĊeno.
Uĉionice će biti prazne, a prosvetari će se u 13 ĉasova okupiti na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.
Oni traţe da školstvo bude izuzeto od smanjenja plata, kao i da platni razredi budu ujednaĉeni u
ĉitavom javnom sektoru.
Njihov protest ministar Verbić ocenio je kao bespredmetan, jer je smanjenje plata u prosveti
neminovno.
- Dogovorili smo se o svemu nebitnom, ali o bitnim stvarima nismo - rekao je predsednik Unije
sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević, posle sastanka. On je najavio i da će nezadovoljni
nastavnici tokom novembra organizovati protest, tako što će ĉasovi da traju po 30 minuta.
On je rekao da će protest biti odrţan na Trgu Nikole Pašića od 13 sati, a u školama ĉlanicama te
ĉetiri sindikalne organizacije neće biti nastave. Predstavnici Unije, Sindikata obrazovanja Srbije,
Sindikata radnika u prosveti i Sindikata prosvetnih radnika rekli su da oĉekuju da se oko 800 škola
ukljuĉi u štrajk, a nastavnici će primiti decu ako doĊu u školu, samo neće biti nastave.
- Da su plate u obrazovanju male, to je oĉigledno. Prosek zarada u prosveti je 42.000, a posle
smanjenja iznosiće 39.000 dinara - rekao je Verbić. - Ali uĉenici ne smeju da trpe zbog neslaganja
sindikata sa odlukama Vlade.
Govoreći o teškoj situaciji u srpskim školama, Dragan Matijević ocenio je da oko 40 odsto škola
nema mokri ĉvor, fiskulturnu salu i dvorište.
STUDENTI PRED MINISTARSTVOM
NEKOLIKO desetina studenata okupilo se u utorak ispred Ministarstva prosvete, sa spiskom svojih
zahteva. Kako nisu dobili sve što traţe, studenti sada zahtevaju ostavku ministra SrĊana Verbića.
Ministar je rekao da razgovara sa legitimnim studentskim organizacijama i da protestuje veoma
mali broj studenata koji ne umeju da artikulišu svoje zahteve.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504185/SAZNAJEMO-Dve-formule-za-smanjenje-penzija-vecih-od-25000

KONAĈAN PREDLOG VLADE SRBIJE

SAZNAJEMO Dve formule za smanjenje penzija
većih od 25.000
G. Bulatović
Penzije niţe od 25.000 dinara neće biti umanjivane ni za dinar, a za penzionerska primanja viša od
navedenog iznosa uvode se dva razreda, saznaje „Blic“.

Kliknuti (+) za uvećanje

Vlada Srbije će, kako saznajemo, sutra razmatrati rebalans budţeta i zakone kojima se predviĊa
umanjenje plata u javnom sektoru i odmah zatim ih uputiti u skupštinsku proceduru.
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Juĉe su navedenim predlozima zeleno svetlo dali i odbori Vlade, a ono što je najznaĉajnija
promena u odnosu na predlog koji su nedavno predstavili premijer Aleksandar Vuĉić i ministar
finansija Dušan Vujović jeste da će penzije veće od 40.000 dinara biti umanjene za veći procenat
nego što je to bilo najavljeno.
Prema novom planu, penzije do 25.000 dinara neće biti umanjivane. Primanja penzionera izmeĊu
25.000 i 40.000 dinara biće umanjena po sledećoj formuli: kada se od iznosa penzije oduzme
25.000 dinara, razlika se mnoţi sa 0,22.
Praktiĉno, svi iznosi preko 25.000 dinara umanjuju se za 22 odsto.
Za penzionere ĉija su primanja veća od 40.000 primenjuje se drugaĉiji obraĉun. I u njihovom
sluĉaju, od umanjenja se izuzima iznos od 25.000 dinara, ali se iznos umanjenja dobija tako što se
razlika od 25.000 dinara do iznosa penzije mnoţi sa 0,25, odnosno ove penzije se, kad se izuzme
„zaštićeni deo“, umanjuju za 25 odsto.
Kada su u pitanju zarade u javnom sektoru, model je baš onakav kakav je i najavljen, o ĉemu je
„Blic“ već pisao. Od bilo kakvog umanjenja se izuzimaju primanja do 25.000 dinara, ali se sve plate
preko tog iznosa umanjuju za deset odsto.
Navedena umanjenja primenjivaće se već za novembarska primanja, a takve plate i penzije biće
zamrznute do 2017. godine.
Zbogom solidarnom porezu
Usvajanjem izmena zakona kojim je predviĊeno trajno
smanjenje plata u javnom sektoru i penzija prestaje da se
naplaćuje solidarni porez.
On je, da podsetimo, tokom cele godine bio naplaćivan od
svih onih koji su imali platu preko 60.000 dinara. O ustavnosti
ovog nameta uskoro treba da se izjasni i Ustavni sud, a drţava
je njegovom naplatom u ovoj godini zaradila 11,5 milijardi
dinara.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504485/Poslanici-zavrsili-raspravu-o-ekonomskim-zakonima

Poslanici završili raspravu o ekonomskim zakonima
Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije završili su danas naĉelnu raspravu o setu ekonomskih zakona, meĊu
kojima su izmene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju, a rad će nastaviti sutra pretresom o
izveštaju o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu.
Pored izmena zakona o Agenciji za privatizaciju, parlamentarci su danas rapravljali i o izmenama i
dopunama zakona o pravu na besplatne akcije i novĉanu naknadu u postupku privatizacije,
izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i predlogu zakona o utvrĊivanju javnog
interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije
izgradnje sistema Transbalkanski koridor.
Ministar privrede Ţeljko Sertić rekao je tokom rasprave da će vlada uĉiniti sve da se proces
privatizacije završi do kraja 2015. godine, te da će se truditi da za svako preduzeće napravi
program, meĊutim, naveo je i da neka neće preţiveti.
Poslanici vladajuće većine istakli su da predlozi izmena i dopuna ekonomskih zakona, o kojima se
danas raspravlja u parlamentu, ukazuju da je vlada voljna da proces privatizacije reš i u š to
kraćem roku po transparentnoj proceduri, dok opozicija upozorava da nad Agencijom za
privatizaciju niko ne vrši nadzor.
Kada je reĉ o Izmenama Zakona o pravu na besplatne akcije i novĉanu naknadu koju graĊani
ostvaruju u postupku privatizacije, one se donose radi pojednostavljivanja dostupnosti akcija
Akcionarskog fonda graĊanima.
S druge strane, Izmene Zakona o investicionim fondovima imaju za cilj da olakšaju i pojeftine
poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima u uslovima finansijske krize i
sistematskog smanjenja vrednosti imovine pod upravljanjem.
Ideja je i da se dodatno preciziraju uslovi osnivanja, poslovanja i izveštavanja društava za
upravljanje investicionim fondovima.
I dok su poslanici u sali raspravljali o ĉetiri ekonomska zakona, u skupštinskom holu bilo je reĉi o
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uredbi vlade koja se odnosi na to da će radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da je
zarade.
Poslanici SNS kaţu da se radi o usklaĊivanju našeg zakonodavstva sa evropskim i da će socijalno
ugroţeni biti u prilici da se dokaţu, meĊutim, demokrate upozoravaju da je u pitanju uredba koja
je suprotna Zakonu o radu.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504449/Gradjevinski-radnici-za-bezbednije-i-zdravije-uslove-rada

GraĊevinski radnici za bezbednije i zdravije uslove
rada
Tanjug
Sindikat radnika graĊevinarstva i industrije graĊevinskog materijala Srbije upozorio je danas,
povodom Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu, da se graĊevinski radnici u Srbiji i dalje
suoĉavaju sa razliĉitim opasnostima po zdravlje i bezbednost na radu.
GraĊevinski radnici za bezbednije i zdravije uslove rada
Sindikati graĊevinarstva širom Evrope zatraţiće realizaciju prava graĊevinskih radnika na bezbedne
i zdrave uslove rada.
I Sindikat radnika graĊevinarstva i IGM Srbije se pridruţuje aktivnostima sindikata širom Evrope jer
je, kako kaţu, interes radnika za zdrave i bezbedne uslove rada već godinama njegova glavna
briga.
Upozoravaju da se u Srbiji graĊevinski radnici i dalje suoĉavaju sa razliĉitim opasnostima po
zdravlje i bezbednost na radu. Ukazuju i da su rizici opaki i da rezultiraju velikim brojem nesreća i
bolestima na radnom mestu i zaposlenih u sektoru graĊevinarstva.
Sindikat navodi i da najveći broj poslodavaca u graĊevinarstvu ne obezbeĊuje svoja gradilišta kako
bi radnici bili bezbedni, da najveći deo njih u ne upućuje svoje radnike na periodiĉne lekarske
preglede kako bi bili zdravi i ne obezbeĊuje ni teoretski ni praktiĉno obuku radnika kako bi se
osposobili za rad na poslovima visokog rizika i za posebne uslove rada.
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Oni su zatraţili od nadleţnih inspekcija da sprovedu rigoroznu primenu zakona i uredbi, ukljuĉujući
prekršajnu i kriviĉnu odgovornost.
Od svih ĉlanova našeg Sindikata i zaposlenih u sektoru graĊevinarstva traţimo da nas stalno
obaveštavaju o gradilištima na kojima nisu preduzete mere zaštite i bezbednosti graĊevinskih
radnika, a posebno o svim gradilištima koja nisu prijavljena i koja rade na "crno", kako bismo
zajedniĉkom aktivnošću uticali na zatvaranje takvih gradilišta, navodi se u saopštenju Sindikata
radnika graĊevinarstva i IGM Srbije.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504204/Ko-odbije-da-radi-i-deca-ce-mu-gladovati

Ko odbije da radi, i deca će mu gladovati
Gorica Avalić
Struĉnjaci upozoravaju na brojne opasnosti koje sa sobom nosi nova uredba o radnom angaţovanju
korisnika socijalne pomoći ukoliko se ne sprovede kako treba.

Kliknuti (+) za uvećanje

- Uredba kaţe da će onome ko posao odbije jednom, novĉana pomoć biti umanjena, dok će onaj ko
ga odbije dva puta, ostati bez nje. To ne moţe automatski da se primenjuje, jer onda postoji šansa
da ako glava neke porodice ne ţeli da radi, a drţava mu uskrati pomoć, bez sredstava za ţivot
ostanu i njegova maloletna deca - kaţu za “Blic” u jednom centru za socijalni rad.
Ono što se zasad zna jeste da će centri upućivati korisnike za koje procene da su za to sposobni u
Nacionalnu sluţbu za zapošljavanje, koja će im, u saradnji sa lokalnim samoupravama, ponuditi
radni angaţman.
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- U toku je izrada pravilnika i uputstava koja će detaljnije da definišu broj radnih sati, kao i naĉine
na koje će se upošljavati korisnici novĉane pomoći - kaţe za “Blic“ Aleksandar Vulin, ministar za
rad i socijalnu politiku.
Ovi pravilnici bi trebalo da budu doneti u naredne dve, tri nedelje.
Gordana Matković iz Centra za liberalno-demokratske studije plaši se da najveći broj korisnika neće
moći da bude ukljuĉen u radnu aktivaciju.
- MeĊu korisnicima novĉane pomoći koji su zvaniĉno sposobni za rad ima mnogo starog sveta,
samohranih roditelja koji nemaju opcije za ĉuvanje dece, ljudi sa zdravstvenim problemima,
trudnica, kao i onih koji brinu o ĉlanu porodice sa invaliditetom. Mnogi od njih neće imati uslove da
rade - kaţe Matkovićeva, koja smatra da bi novĉana pomoć mogla da se, umesto korisnicima, daje
poslodavcima koji bi ih zaposlili.
Ipak, ima i onih koji naprosto ne ţele da rade.
- Imali smo jednu ţenu koja je dala otkaz na mesto ĉistaĉice jer je više novca dobijala od drţave
dok je bila nezaposlena, nego kada je bila zaposlena - kaţu u centru za socijalni rad.
U Plandištu funkcioniše
Radnu aktivaciju je pre nekoliko meseci već uvela opština
Plandište, koja je svima kojima je priznato pravo na
jednokratnu pomoć omogućila da, srazmerno iznosu pomoći,
odrade odgovarajući broj sati. Oni su otišli i korak dalje, pa
sada umesto novca, graĊanima plaćaju struju, gas, vodu,
kupuju lekove, namirnice. Otkako je ova obaveza uvedena,
broj zahteva za dobijanje socijalne pomoći je opao.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504326/Odbor-usvojio-izmene-u-nacelu-vezane-za-privatizaciju

Odbor usvojio izmene u naĉelu vezane za
privatizaciju
Tanjug
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne Skupštine, usvojio je
danas Predlog izmena zakona o Agenciji za privatizaciju u naĉelu, kojim treba da se poboljša taj
proces.
Agencija će moći da pokreće privatizaciju, imenuje i razrešava likvidacionog upravnika
Kako je istaknuto, cilj zakonskih izmena je da se postigne veća ekonomska efikasnost, zaštiti
vrednost kapitala i podstakne trţište hartija od vrednosti, kroz proširenje nadleţnosti Agencije za
privatizaciju.
Ona će tako imati pravo da prodaje i pokretnu imovinu u ime pravnih lica, kao i da podnese i
predlog za pokretanje steĉaja preduzeća u postupku privatizcije.
Agencija će moći da pokreće privatizaciju, imenuje i razrešava likvidacionog upravnika, ali je danas
navedeno da ostaje problem sa javnim preduzećima koja još nisu uredila svojinske odnose. Ministar
privrede će formirati komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupaca.
Odbor je danas usvojio i predlog izmena Zakona o pravu graĊana na besplatne akcije i novĉanu
naknadu, u naĉelu, a cilj je da se pojednostavi procedura da se graĊanima isplati novac.
Osnova izmena je da se tim akcijama iz Akcijskog Fonda više neće trgovati na trţištu hartija od
vrednosti. Navedeno je da rad Akcijskog fonda još nije usklaĊen sa Zakonom o privrednim
društvima
Biće ukinuti tender i aukcija, a umesto toga se uvodi prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem.
Zakonske izmene stvoriće, kako je ocenjeno, više mogućnosti da se imovina Akcijskog fonda lakše
unovĉi, u vremenu kad se ivestitori povlaĉe.
Današnjoj sednici odbora i usvajanju ta dva zakonska predloga, privi put je prisustvovao i ministar
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privrede Ţeljko Sertić, koji je rekao da će se njegovo Minstarstvo truditi da u skupštinsku proceduru
šalje što jasnije i preciznije zakonske predloge.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504571/Vulin-Ko-ne-bude-hteo-da-radi-socijalna-pomoc-ce-mu-biti-umanjena

Vulin: Ko ne bude hteo da radi, socijalna pomoć će
mu biti umanjena
Tanjug
Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da
socijalna pomoć nije trajna kategorija i da to ne sme da bude stanje, poruĉivši da će primaoci
socijalne pomoći morati da rade odredjeni broj sati.
Oni koji primaju socijalnu pomoć moraće da rade
- Centar za socijalni rad će sklapati sporazume sa lokalnom samoupravom tamo gde ona bude imala
potrebu (za radnom snagom). Neće ljudi morati da rade kao da su u stalnom radnom odnosu, ali
hoće odreĊeni broj sati. Dobro je da to radite, imaćete obavezu - rekao je Vulin na Radio-televiziji
Srbije.
On je pdosetio da 106.019 porodica prima socijalnu pomoć, i precizirao da je to 267.000 graĊana
Srbije, te ukazao da meĊu njima ima 147.000 koji su radno sposobni.
- Oni mogu da rade i da bar jednim delom vrate društvu onoliko koliko se društvo trudi da obezbedi
njima - rekao je Vulin i dodao da se na raĉun socijalnih davanja svakog meseca izdvaja 1,17
milijarda dinara za socijalnu pomoć.
Kaţe i da ukoliko radno sposobni graĊani koji primaju socijalnu pomoć budu odbijali da rade da će
im ta pomoć biti umanjena.
On je podsetio da nosilac socijalne pomoći, a to je uglavnom otac, prima 7.849 dinara meseĉno, a
da svaki punoletni ĉlan te porodice dobija još 3.800 dinara.
Svaka maloletna osoba dobija još oko 2.400 dinara na raĉun socijalne pomoći.
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- Njemu moţe da se umanji nadoknada, ali ne moţe se detetu oduzeti pomoć zato što su mu majka
i otac neodgovorni i neće da rade - naglasio je Vulin.
Kaţe i da će Ministarstvo znaĉajno štedeti, ali ne i na korisnicima socijalnih primanja.
- I u našem resoru biće znaĉajnih ušteda, ali ne na raĉun korisnika. Drţava će sve svoje socijalne
obaveze ispunjavati i neće štedeti na onima kojima je teško - poruĉio je Vulin.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504556/PROTEST-Ugostitelji-danas-zatvaraju-lokale-na-sat-vremena

PROTEST Ugostitelji danas zatvaraju lokale na sat
vremena
Tanjug
Ugostitelji u Srbiji zatvoriće danas na sat vremena lokale u znak protesta zbog kontrola i inspekcija
koje se u poslednje vreme sprovode u ugostiteljskim objektima, a po njihovoj oceni, ĉesto nisu u
skladu sa zakonom.
Protest će biti organizaovan u periodu od 12.00 do 13.00 sati u celoj zemlji, najavili su predstavnici
Udruţenja ugostitelja Beograda, Unije poslodavaca Srbije i Udruţenja hotelijera i restoratera
Srbije.
Prema reĉima Nikole Dimitrijevića iz Udruţenja ugostitelja Beograda, u poslednje vreme u
ugostiteljskim objektima u glavnom gradu, ali i celoj zemlji, “uĉestale su kontrole koje se
pretvaraju u represiju i ĉesto su protivzakonite”.
On naglašava da je svim ugostitejima koji legalno posluju u interesu da se suzbije “siva” zona, ali
su sadašnji zakonski okviri takvi da je za svaki prekršaj jedina kazna zatvaranje ugostiteljskog
objekta i samo je pitanje na koji vremenski period.
Prema ranijim podacima Ministarstva privrede, oko 40 odsto ugostiteljskih objekata u Srbiji posluje
u “sivoj” zoni, dok oko 60 procenata radi u legalnim tokovima, rekao je predstavnik Unije
poslodavaca Srbije Stevan Rodić. Prema procenama Unije poslodavaca Srbije taj odnos je negde
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pola-pola, naveo je on.
Rodić je mišljenja da se veliki novac obrće u nelegalnim tokovima i da samo u drţavi koja je skupa,
cvetaju mito i korupcija, jer svakom privredniku je bolje da posluje legalno, ali za to drţava mora
da stvori ambijent.
Prema podacima HORES-a u turzmu u Srbiji radi 57.000 ljudi, u ugostiteljstvu 47.000, dok samo
hotelska industrija ima 21.000 zaposlenih.
Za prva tri meseca ove godine samo Beograd je posetilo 126.422 registrovanih turista, koje su
gostili upravo ugostiteljski objekti.
Oblast ugostiteljstva u Beogradu zapošljava 11.000 ljudi, a drţava i glavni grad, putem doprinosa,
poreza, raznih taksi i daţbina prihoduje više od 150 miliona evra, a posredno i mnogo više,
smatraju u Udruţenju ugostitelja Beograda.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504543/Danas-bez-nastave-a-od-novembra-casovi-30-minuta

Danas bez nastave, a od novembra ĉasovi 30 minuta
M. L.
Više od 800 osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas neće drţati nastavu zbog štrajka prosvetara.
Neuspeo sastanak ministra sa sindikatima
Nezadovoljni nastavnici okupiće se u 13 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu i tu odrţati protest,
bez blokade ulica i saobraćaja. Oni traţe da se prosveta izuzme iz najavljenog smanjenja plata i da
se donesu platni razredi koji bi uredili visinu plata u skladu sa struĉnom spremom. Ovi zahtevi,
meĊutim, juĉe nisu naišli na razumevanje ministra prosvete SrĊana Verbića, s kojim su se
predstavnici sindikata sastali.
- Štrajk je bespredmetan jer je smanjenje plata u prosveti neminovno. Da su plate u obrazovanju
male, to je oĉigledno, ali uĉenici ne smeju da trpe zbog neslaganja sindikata sa odlukama Vlade rekao je nakon sastanka ministar Verbić i dodao da će u proseku plate od 42.000 biti smanjene na
39.000 dinara.
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U sindikatima najavljuju da neće odustati od borbe i da će od novembra najverovatnije odrţaviti
skraćene ĉasove, potvrdio je “Blicu” Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih
radnika.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504328/Prosvetari-prete-strajkom-Mi-smo-na-putu-za-centralnu-AFRIKU-a-ne-uEvropu

Prosvetari prete štrajkom: Mi smo na putu za
centralnu AFRIKU, a ne u Evropu
Tanjug
Nezadovoljni najavom smanjenja plata u okviru vladinih mera štednje, ĉetiri najveća sindikata
prosvete organizovaće sutra protest u Beogradu, a u školama ĉlanicama tih organizacija neće biti
nastave.
- Protest će poĉeti u 13 sati na Trgu Nikole Pašića, a oĉekuje se da nastave ne bude u 800 do 1.000
škola - rekao je predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević na
zajedniĉkoj konferenciji ĉelnika sindikata.
Prosvetari traţe da budu izuzeti iz smanjenja zarada, donošenje zakona o platnim razredima i
otpoĉinjanje pregovora o kolektivnom ugovoru. Prema Matijevićevim reĉima, prosvetari ne traţe
povećanje plate nego da im se ne smanjuje zarada, jer će u tom sluĉaju svi doći na "minimalac".
On je pozvao kolege da doĊu na protest i podsetio da Srbija od svih evropskih zemalja najmanje
izdvaja za obrazovanje.
- Smanjenje zarada u obrazovanju predstavlja guranje u bunar srpske budućnost - rekao je
Matijević.
Predsednik Granskog sindikata prosvete "Nezavisnost" Tomislav Ţivanović istakao je da je
obrazovanje decenijama ispod proseka i zamerio drţavi što nije mogla da finansira ni uĉešće Srbije
u narednom ciklusu PISA istraţivanja.
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- Mi smo na koloseku koji vodi u centralnu Afriku, a ne u Evropu - rekao je Ţivanović, a predsednik
Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković je rekao da "ovu drţavu prosveta uopšte ne
interesuje".
Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović rekao je da će ĉelnici ta ĉetiri sindikata
danas razgovarati sa ministrom prosvete SrĊanom Verbićem i najavio da će sindikati nastaviti
borbu. Kako je reĉeno, ako njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, u novembru će zapoĉeti zakonski
štrajk, sa ĉasovima od 30 minuta i neće prestati do ispunjenja zahteva.
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/504373/Comic-i-Zivkovic-Rad-za-socijalnu-pomoc-je-protiv-zakona

Ĉomić i Ţivković: Rad za socijalnu pomoć je protiv
zakona
Tanjug
Opozicioni poslanici DS i NS Gordana Ĉomić i Zoran Ţivković izjavili su danas da je uredba vlade po
kojoj će svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da rade ili se obrazuju da bi ostvarili
to pravo nerazumljiva je i suprotna Zakonu o radu.
Poslanik i zamenica predsednika DS Gordana Ĉomić smatra da jeizjava resornog ministra Aleksandra
Vulina u suprotnosti sa zakonomjer, kako je rekao, hoće da rekonstruiše broj korisnika socijalne
pomoći sa one strane primene Zakona o socijalnoj zaštiti.
Po njoj, to je takoĊe pod znakom pitanja, kada je reĉ o ustavnim pravima, a iznad svega u
suprotnosti sa odredbama Zakona o radu.
Ĉomić je novinarima rekla da joj je potpuno jasno da su izjave date u nameri da se ukupan broj
korisnika socijalne pomoći smanji, ali da je naĉin na koji je to uĉinjeno nedopustivo, da predstavlja
svojevrstan slom instiutucija koje o tome nisu raspravljale.
- Nemamo ništa protiv da se povede dijalog o tome da li je Zakon o socijalnoj zaštiti problem, ali
imamo jako protiv toga da se nenadleţne institucije bave opravdanošću nekoga da prima ili ne
prima pomoć - naglasila je ona.
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Ĉomić je dodala da je, ukoliko postoje zloupotrebe, ministar odgovoran što nije sproveo kontrolu, a
ukoliko ţeli da smanji broj korisnika odgovoran je za to što se tako nešto radi na nezakonit i
neustavan naĉin.
- To da je vlada odluĉila o tome znaĉi da je cela vlada saglasna sa tim da ministar postupa
nezakonito“ , naglasila je ona i zakljuĉila da, ukoliko treba da se menja sistem socijalne zaštite, to
treba da se radu i parlamentu.
Živković: Ako neko radi, onda je on zaposlen
Njen opozicioni kolega iz NS Ţivković rekao je novinarima da, prema njegovom tumaĉenju, Vlada
Srbije misli da neki ljudi primaju socijalnu pomoć neopravdano, jer mogu da rade, mogu da
privredjuju, pa treba da im ta pomoć bude ukinuta.
- Ne moţete da terate ljude koji imaju 50, 60, 70 godina i primaju socijalnu pomoć i realno ne
mogu da rade, da rade, ne moţete da terate majke sa dvoje, troje, ĉetvoro, petoro dece da se
doškolovavaju i da poĉnu da rade, a nema ko da im ĉuva decu ili nemaju prihode pa zbog toga
primaju socijalnu pomoć. To je još jedan pušten balon“ - uveren je Ţivković.
Prema njegovim reĉima, ako neko radi i ako su mu plaćeni porezi i doprinosi za rad, onda je on
zaposlen i nije više primalac socijalne pomoći i samim tim daleko od socijalne potrebe.
- Ovo je još jedan probni balon koji je pušten pred vikend, sa nejasnim posledicama“ - rekao je
Ţivković i zakljuĉio da "ministar koji je to predloţio sigurno nema pojma o toj temi, a njegovi
saradnici teško mogu da objasne koja je suština toga“ .

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-obustava-nastave-u-skolama.sr.html

Данас обустава наставе у школама
Пропали преговори представника четири синдиката и министра просвете. – Наставници неће
плате смањене на 39.000 динара
Са јучерашњих неуспешних разговора вођа синдиката са министром Срђаном Вербићем Фото
Бета
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Незадовољни најавом смањења плата у оквиру владиних мера штедње, четири највећа
синдиката просвете организују данас протест на Тргу Николе Пашића у Београду, а у школама
које су чланице ових синдиката неће бити наставе. Председник Уније синдиката просветних
радника Србије (УСПРС) Драган Матијевић очекује да наставу обустави 900 школа.
Ово је само упозорење, најавили су синдикални лидери, а ако њихови захтеви не буду
испуњени, у новембру ће започети законски штрајк, са часовима од 30 минута и неће престати
до испуњења захтева.
У току јучерашњег дана, представници синдиката покушали су да пронађу решење са
министром просвете др Срђаном Вербићем, али су преговори завршени одлуком о штрајку и
захтевом за оставком министра. Синдикати су позвали министра да дође на данашњи скуп и
лично објасни просветарима зашто им се смањују плате.
Вербић је рекао да је свестан да су плате наставника мале, али да у буџету нема новца за
више и да ученици не смеју да трпе због неслагања синдиката са одлукама владе. Иначе,
просечна плата запослених у просвети је 43.725, што је за 1.500 динара мање од просека у
републици (45.216). Смањењем од десет одсто, плата просветара била би у просеку 39.355
динара.
Министар просвете је након састанка са просветарима рекао новинарима да је штрајк
беспредметан, јер је смањење плата у просвети неминовно, док је председник УСПРС-а овако
прокоментарисао састанак: „Договорили смо се о свему небитном, али о битним стварима
нисмо.”
Оно што наставници овога пута траже није повећање плата, већ да влада одустане од
најављеног смањења, као и да се у целој јавној управи уведу платни разреди по основу
школске спреме како се не би више дешавало да професори имају мању плату од шофера или
секретарице у општини.
Према Матијевићевим речима, Србија од свих европских земаља најмање издваја за
образовање (3,18 одсто буџета наспрам 6,5 процената), а по мишљењу председника Гранског
синдиката просвете „Независност” Томислава Живановић, Србија је на колосеку који води у
централну Африку, а не у Европу.
С. Гуцијан
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Inspektori-zaposlili-14_464-osobe.sr.html

Инспектори запослили 14.464 особе
Стопа незапослености 2012. била је око 26 процената, а у септембру ове године сведена је на
20,3 одсто, истиче министар Вулин
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Према последњим статистичким подацима, стопа незапослености у Србији пала је на 20,3
одсто и то је седми месец заредом у којем се број незапослених у нашој земљи смањује,
изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Према његовим речима, стопа незапослености стално опада већ седми месец. У септембру је
смањена за 0,5 одсто у односу на претходни месец. Он је на конференцији за новинаре
подсетио да је после промене власти 2012. стопа незапослености била око 26 процената.
За Милојка Арсића, уредника „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке,
статистички подаци о кретањима на тржишту рада и даље су збуњујући. Привреда је у другом
тромесечју ове године по трећи пут од 2008. ушла у рецесију јер вредност свега што се
произведе опада већ трећи узастопни квартал. Због тога формална запосленост опада, што је у
складу са кретањем привредне активности, али укупна запосленост расте, и то као последица
раста у неформалној економији.
Ако је судити према Вулиновим речима, упркос паду привређивања, смањивање
незапослености је последица бољег рада инспекција. Од 1. јуна до 30. септембра ове године
инспекција рада спровела је 16.893 надзора код 354 послодавца, а као резултат рада
инспекције запослено је 14.464 особе, рекао је Вулин.
– То су људи који су већ радили, али их њихови послодавци нису пријављивали – објаснио је
министар рада. – Добили су посао зато што је инспекција рада спроводила закон, зато што је
имала већа овлашћења на основу Закона о раду и боље се повезала са централним регистром
обавезног социјалног осигурања. Поређења ради, у целој 2013. години по истом основу
запослено је 4.290 људи.
Вулин је ову добру вест о паду стопе незапослености протумачио као „последицу конкретних
резултата Закона о раду и свега што ова влада ради како би уредила тржиште рада, како би
смањила рад на црно и кроз закон и инвестиције омогућила да се људи запосле”.
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Према његовим речима, у септембру ове године регистровано је 748.549 незапослених на
евиденцији Националне службе за запошљавање, што значи да је у односу на претходни месец
број незапослених смањен је за 8.694 лица или за 1,15 одсто, док је у односу на исти месец
претходне године дошло до смањења броја незапослених за 1,43 процента.
Поређења ради, уфебруару ове године број незапослених достигао је вишегодишњи максимум
од 793.625 лица.
На основу података Националне службе запошљавања, у периоду јануар–август 2014. посао је
добило 143.660 лица, што на месечном нивоу износи 17.660 људи, навео је министар. Посебно
радује знатно повећање броја запослених на неодређено време, „па су се све примедбе које
су биле упућиване када је доношен Закон о раду – да ћемо направити економију људи који
раде на одређено време – показале као нетачне”, рекао је Вулин.
Њега забрињава податак да 68 одсто на евиденцији незапослених посао тражи дуже од 12
месеци. Држава ће новим законским решењима увести обавезу тражења посла, па ће тако
незапослени морати да усваја одређена знања, пролази кроз програме преквалификације и да
активно тражи посао.
Директор Инспектората за рад Бојан Јоцић рекао је да су појачане контроле кренуле од 1. јуна
и да је након четири до пет месеци рада дошло до опадања броја оних који раде „на црно”.
Инспекције су у овом периоду спроведене у грађевинарству, физичко-техничком обезбеђењу,
преради воћа и поврћа, фабрикама каблова за аутомобилску индустрију, фабрикама хемијских
производа, истакао је он.
– Контролисаћемо континуирано сваку грану. Имамо ограничен број инспектора па не можемо
све одједном. Али нећемо стати и контроле ће бити континуиране, појачане и ванредне –
најавио је Јоцић.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић је истакао да је и даље доминантан облик рада, рад на
одређено време, али када се упореди колико је радника на неодређено време запослено у
истом периоду ове у односу на исти период прошле године, долази се до повећања од око 50
одсто у корист рада на неодређено време у овој години.
Он је нагласио да су и даље најтраженији послови инжењера информационих технологија,
инжењера електротехнике, стручњака из области финансија, фармацеута, док су у области
заната најтраженији кувари и керамичари.
Суфицитарна занимања су матуранти гимназија, текстилна струка и металски радници,
нагласио је он.
Показатељи Министарства финансија
Министарство финансија, на основу података Републичког завода за статистику, сваког месеца
објављује резултате текућих макроекономских кретања у претходном месецу. Према
октобарском саопштењу за септембар, просечан број запослених у јулу 2014, у поређењу са
исти месецом претходне године, био мањи за 1,5 одсто, а од почетка године до краја јула био
је мањи за 1,8 процената.
Формална, то јест легална запосленост, у јулу 2014. смањена је у свим секторима привреде:
грађевинарству – 6,1, пољопривреди – 4,3, индустрији – 3,2 и услугама – 0,7 одсто. Према
облику својине, формална запосленост у јавном сектору смањена је за 0,2 у односу на исти
месец 2013, док је у приватном пала два одсто.Александар Микавица
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Кад се зброји рад на црно, запосленост расте
Запосленост и незапосленост у Србији су већ годинама варљива категорија. Када нам
надлежни саопштавају вести о паду незапослености, неретко забораве да кажу да нам
истовремено пада и број запослених.
У Србији пада и број запослених и незапослених, зависно од рачунице
Све, заправо, зависи од тога шта се и како рачуна и шта коме одговара. При томе, треба рећи
да су обично сви у праву па је тако по анкети Завода за статистику о радној снази мање
незапослених и више запослених, а с друге стране, такође званични подаци о броју оних који
имају посао показују да је формална запосленост све мања и мања. Тачније, по последњи
подацима неформално запослених (Анкета о радној снази) у Србији је у мају ове године било
2.407.930, а формално их је (Месечни статистички билтен о запосленима и зарадама) у истом
месецу било 1.691.000. Питање је, наравно, где је запослено тих 717.000 људи?
Стручњаци објашњавају да до тако великог несагласја бројки долази из више разлога.
Економиста Горан Николић објашњава да, рецимо, статистика у формално запослене убраја и
оне који посао налазе само повремено па је, апсурдно, и један сат рада недељно довољно да
неко буде радна снага, то јесте онај ко није незапослен.
Као најозбиљнији, заправо, ту се може појавити проблем рада на црно, с обзиром на то да се у
анкетном истраживању запосленим сматра и онај ко је изјавио да је у току референтне
недеље најмање један сат радио на пословима за које је био плаћен у новцу или натури. До те
„омашке” у пребројавању оних који имају посао долази и због сезонског раста запослености.
Такође, није необично да се у статистици која мери такозвану административну запосленост и
незапосленост подаци не подударају с реалним тренутним стањем јер једни одлазе у пензију,
други се бришу с евиденције службе за запошљавање због тога што се нису уредно јавили тог
месеца, неки су одустали од тражења посла, неки прешли у црну зону...
Иначе, у Србији је, по билтену о запосленима и зарадама, на крају јула ове године било
769.340 незапослених, што је 4.029 мање него у јуну. У јулу је укупан број запослених
процењен
на
1.689.000,
хиљаду
мање
него
месец
раније.
– Објашњење за то што нам падају и запосленост и незапосленост може се потражити у начину
евидентирања оних који немају посао. Наиме, ако неко из било којег разлога направи пропуст
у пријављивању, губи својство незапосленог. Дешава се да се они који су пријављени у
Националној служби запошљавања бришу из евиденције иако нису нашли посао – објашњава за
наш лист професор струковних студија и консултант Драгован Милићевић.
Елем, статистика није проблем и не треба сумњати да су статистичари ваљано одрадили свој
посао, али је питање колику стварну вредност има број незапослених ако се прате само
такозвани активно незапослени, то јест они који се редовно пријављују на Биро. Уместо да
слушамо о томе како у Србији пада незапосленост (0,5 одсто у другом кварталу године у
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односу на први, или 45.000 незапослених мање), надлежни би требало да нам кажу колико је
људи запослено или, најбоље, колико запослених у Србији редовно прима плате.
С. Глушчевић
Незапосленост 20 одсто
По Анкети Републичког завода за статистику о радној снази, стопа незапослености у Србији била је у
другом кварталу ове године 20,3 одсто од укупног броја активних становника. То је 0,5 процената мање
у односу на претходно тромесечје. Стопа неформалне запослености у другом кварталу 2014. већа је 0,7
процентних поена, одосно порасла је с 20,5 на 21,2 одсто. Ту стопу представља број оних који раде без
формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Та категорија обухвата запослене у
нерегистрованој фирми или регистрованој, али без формалног уговора о раду и без социјалног и
пензионог осигурања...
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Држава се нада продаји 150 фирми
Агенцији за приватизацију стигле су озбиљне понуде за 50 до 60 предузећа, а Влада се
нада да ће, уз одређене уступке, успети да прода око 150 предузећа. На Владин позив за
приватизацију 502 предузећа,
Биће фирми које нико неће до 15. септембра стигла су 1.732 писма инвеститора. За 99 фирми нико
није био заинтересован.

Пољопривредни комбинат „Београд" је, по свему судећи, најпривлачнији међу 502 фирме
понуђене на продају. За њега је заинтересовано 11 инвеститора. Такође, задовољавајуће је
интересовање и треба раћи да су за приватизацују у пољопривреди заинтересовани и страни и
домаћи инвеститори, од италијанског гиганта „Ферера” до домаћих бизнисмена Миодрага
Костића и Петра Матијевића.
– Не изненађује интересовање за пољопривредне комбинате – каже економиста Милојко Арсић.
– Земља у Србији је релативно квалитетна. Потребно је увести нове технологије и неко ко би
купио комбинате лако би могао достићи светску конкурентност.Осим пољопривредника,
добром исходу се могу надати и рудник „Ресавица” и РТБ „Бор”, бање и други туристичкоугоститељски објекти.Међутим, ко тачно иде даље, а коме следи катанац и ликвидација још се
не зна јер су радне групе тек почеле да анализирају понуде. Ипак, РТС сазнаје да су озбиљне
понуде стигле за 50 до 60 предузећа.
– Ако би се приватизовало 50 до 60 предузећа, то би био велики успех за Србију или бар 20-30
који су значајни за градове, регионе. Није исто ФАП, „Петолетка” или нека од малих
предузећа која запошљавају – каже Милојко Арсић.Он напомиње да се свака приватизација
може сматрати великим успехом, чак и ако се предузеће не прода јер, како каже, створиће се
услови да други дођу до имовине којом оно неуспешно располаже, до земљишта, зграда, па
можда и радника.
На списку заинтересованих је и понека звучна светска фирма, али је мало домаћих
бизнисмена. Претпоставља се да у њихово име наступају адвокатске канцеларије или
фондови.Е.
Дн.
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Poreska uprava objavila novi spisak od 500 najvećih dužnika

Firme iste, dugovi veći
AUTOR: M. N. STEVANOVIĆ
Beograd - Poreska uprava gotovo da nije morala ni da objavljuje poslednji spisak od 500 najvećih
poreskih duţnika jer je lista skoro identiĉna kao i prethodna, samo su dugovi firmi nešto veći. Tako
se u samom vrhu, sa 7,4 milijarde neizmirenih obaveza prema drţavi nalazi kragujevaĉka Zastava
oruţje.
Daleko iza je drugoplasirani, takoĊe, iz tog sektora, Krušik iz Valjeva sa dugom od od 2,5 milijardi,
a sledi sa dve milijarde obaveza Namenska iz Trstenika. Sva tri preduzeća su u drţavnom vlasništvu
i rade u sektoru odbrambene industrije, proizvode i imaju ĉak velike izvozne poslove. Kompanija
Borba a.d je ĉetvrta na spisku sa 1,8 milijardi dinara duga, a gotovo upola manje ima Luka
Beograd, oko 950 miliona.
Od poznatijih firmi na listi Poreske uprave ponovo se našla i Mera invest, ĉiji je vlasnik preko svoje
kiparske firme Marko Mišković, zatim nekoliko preduzeća iz grupe Farmakom Miroslava Bogićevića,
mlekara, proizvodnja akumulatora, rudnici i topionica, ĉiji zbirni dug premašuje milijardu i po
dinara. Visko su rangirana i potraţivanja od Fudbalskog kluba „Crvena Zvezda“ (oko 460 miliona
dinara), Pink Internacional i Montera (sa po 410 miliona), a više od 300 miliona drţava potraţuje i
od Vujića iz Valjeva i poslovnog sistema AMSS. Više od 200 miliona dinara duga prema evidenciji
Poreske uprave imaju i Zekstra Dragana Đurića, Kompanija Novosti, Javno gradsko saobraćajno
preduzeće iz Novog Sada, Vojvodinaput i „Milan Blagojević“ iz Luĉana...
Iako se svi nalaze na spisku aktivnih preduzeća, drţava će teško uspeti da naplati svoja
potraţivanja, bar u dogledno vreme, jer se mnoge firme nalaze u takozvanom „dirigovanom
steĉaju“. To znaĉi da one imaju saglasnost poverilaca na unapred pripremljen plan reorganizacije
(UPPR), jer su njihovi poverioci, a meĊu njima i drţava, odnosno Poreska uprava, prihvatili da
saĉekaju sa naplatom dok one ne stanu na noge. Dok se nalaze u reorganizaciji, prinudna naplata
nije moguća, što je pozicija koju imaju i preduzeća u procesu privatizacije ili restrukturiranja, sa
druge liste duţnika. Na njoj se u vrhu, sa 5,6 milijardi nalazi kragujevaĉka Zastava automobili, a
prati je Simpo iz Vranja, koji je već tri puta pripremao dogovorenu konverziju duga u drţavno
vlasništvo, ali vlast nikako da tu proceduru okonĉa.
Sa ove liste više od dve milijarde duga imaju Mostogradnja, „14. oktobar“ iz Kruševca, Jagodinska
pivara, pribojski FAP, IMR, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Ţelvoz,
IMT...
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Nedorečena uredba Vlade Srbije po kojoj će radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da
rade

Ĉomić: Uredbom se krše zakoni o socijalnoj pomoći
i o radu
AUTOR: M. R. MILENKOVIĆ
Beograd - Uredba Vlade Srbije prema kojoj će radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da
rade kao bi saĉuvali to pravo, poslanici republiĉkog parlamenta ocenjuju nedovoljno preciznom.
Opozicija upozorava da se time krše zakoni o socijalnoj pomoći i o radu, a vladajući poslanici
napominju da je naĉelno rešenje dobro, ali da se detalji moraju razraditi.
Šef naprednjaka u parlamentu Zoran Babić poruĉuje da drţava ovom uredbom pokušava da sve
graĊane uvede u sistem, kako niko ne bi bio na margini i daje šansu radno sposobnim da pokaţu tu
svoju sposobnost.
- U Beogradu 11.000 ljudi prima socijalnu pomo? i radno su sposobni. Javna preduzeća bi mogla,
kada napada veliki sneg ili budu druge nepogode, da angaţuju socijalno ugroţene kategorije, kako
bi nešto zaradili - smatra Babić.
U neformalnom razgovoru socijalisti uredbu ocenjuju neoliberalnom. Zvaniĉno im je taj akt
prihvatljiv. Poslanik te stranke ĐorĊe Milićević kaţe da je za SPS vaţno da socijalna davanja neće
biti smanjena. On veruje da će detalji o poslu i o koliĉini rada biti definisani u saradnji sa centrima
za socijalni rad i lokalnim samoupravama u narednom periodu.
Naĉin na koji ministar Vulin ţeli da smanji broj korisnika socijalne pomoći je za Gordanu Ĉomić iz
DS-a nedopustiv, jer predstavlja svojevrstan slom institucija i kako se izrazila „huškanje ljudi na
ljude“. Ona kaţe da je uredba u suprotnosti sa Zakonom o radu, Zakonom o socijalnoj zaštiti, ali i
upitna sa stanovišta ustavnih prava.
- Nemamo ništa protiv da se povede dijalog o tome da li je Zakon o socijalnoj zaštiti problem, ali
imamo jako protiv toga da nenadleţne institucije proveravaju da li je opravdano da neko prima
socijalnu pomoć - naglasila je ona.
Njen opozicioni kolega iz NS Zoran Ţivković smatra da je ovo još jedan probni balon koji je pušten
pred vikend, sa nejasnim posledicama. Uredbom je predviĊeno i da će onima koji odbiju zaduţenje
koje im odredi centar za socijalni rad pomoć najpre biti umanjena, a ako odbiju po drugi put i
potpuno ukinuta.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_imta_danas_ispred_vlade_srbije.4.html?news_id=291151

Sindikat Industrije mašina i traktora traži od države da pokrene proizvodnju u tom preduzeću

Radnici IMT-a danas ispred Vlade Srbije
AUTOR: I. N.
Beograd - Radnici Industrije mašina i traktora u štrajku su više od deset dana, a danas će se okupiti
ispred zgrade Vlade, kako bi zatraţili pomoć drţave u rešavanju teškog stanja u preduzeću.
Štrajkaĉi traţe da im se isplati 11 zaostalih zarada i prevoz za pet meseci, da se poveţe radni staţ,
i overe zdravstvene knjiţice, ali i da drţava pomogne u pokretanju proizvodnje, koja je gotovo
stala. Prema reĉima Petra Grbića, predsednika Industrijskog sindikata, od kada je drţava preuzela
većinsko vlasništvo nad IMT-om, gotovo ništa se ne proizvodi, dugovi prema poveriocima su se samo
uvećali i a radnici su u teškoj materijalnoj situaciji.
- Ukoliko se fabrika ugasi, 20.000 ljudi će ostati bez posla, koliko zapošljava IMT zajedno sa
kooperantskim firmama. Mi samo traţimo da nam se omogući da proizvodimo i zaraĊujemo - kazao
je za Danas Grbić i dodao da niko iz Vlade nije hteo da razgovara sa sindikatima.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/milkovic_vozac_da_se_proglasi_sluzbenim_licem.39.html?news_id=2911
68

Povodom zakazanog protesta Saobraćajnog sindikata GSP-a za Danas govori direktor Gradskog
saobraćajnog preduzeća „Beograd“

Milković: Vozaĉ da se proglasi sluţbenim licem
AUTOR: N. DAVIDOVIĆ
Nisam za odrţavanje protesta, ali jesam za ispunjenje nekih zahteva. Dugi niz godina imamo
problem sa nasilnicima svake vrste, pa je krajnje vreme da neko reaguje i proglasi vozaĉa
sluţbenim licem, kako bi bili rešeni neki problemi sa kojima se suoĉavaju radnici u GSP-u, istiĉe za
Danas Ţeljko Milković, direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd“.
Prema njegovim reĉima, još mnogo ranije su upućeni zahtevi da autobusi i druga prevozna sredstva
budu opremljena posebnim kabinama za vozaĉe, kako bi se zaštitili na bilo koji naĉin od napadaĉa,
ali trenutno problem predstavljaju stari autobusi.
- Teško je stara vozila opremiti novom i savremenom opremom. U novom zahtevu traţeno je
uvoĊenje video-nadzora, ali i dalje imamo problem sa bahatim i bezobraznim graĊanima. I pored
ukljuĉenih kamera nasilnik će poĉiniti kriviĉno delo u kojem će stradati vozaĉ, što samo potvrĊuje
da ćete uvek naći nekog ludaka u autobusu ili tramvaju - kaţe Milković i dodaje da je ovaj problem
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prisutan dugi niz godina, te je jako teško odmah iskoreniti nasilništvo nad vozaĉima gradskog
javnog prevoza.
Direktor Gradskog saobraćajnog „Beograd“ još istiĉe da su sudski postupci protiv napadaĉa na
radnike GSP-a izuzetno sporni i da je njihovo okonĉanje sporo i nedostiţno.
- Najveća „koĉnica“ celog sudskog procesa predstavlja odsustvo svedoka. Ĉesto se dešava da se na
identifikaciju napadaĉa niko ne pojavi i onda se ceo proces odlaţe. U jedno sam siguran, a to je da
su zakoni popriliĉno stari i da se zbog toga cela borba nastavlja i ne završava u korist vozaĉa.
Zatvorska kazna za napad na vozaĉa u Londonu iznosi deset godina, dok se kod nas još uvek ne
rešavaju problemi na takav naĉin - objašnjava Milković i dodaje da se nada odrţavanju mirnog
protesta.
Da podsetimo, protest Saobraćajnog sindikata GSP-a zakazan je za danas u 13 ĉasova na platou
ispred Palate Pravde zbog duţine trajanja sudskih procesa za napade na vozaĉe javnog prevoza.
Protest će podrţati i reprezentni Sindikat „Nezavisnost“, Sindikat vozaĉa i sindikat Evrovozaĉ, kao i
Novi sindikat komunalaca Beograda.
Suzavac kao sredstvo odbrane
Postojala je ideja da vozaĉi javnog gradskog prevoza poseduju suzavac kao sredstvo odbrane od
napadaĉa, ali odustalo se od toga pošto bi bilo protivzakonito. Glavni problem u borbi protiv
nasilnika se nalazi u papirologiji, kaţe Ţeljko Milković, direktor GSP-a „Beograd“.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=21&nav_id=914215

GraĊevinski radnici nisu bezbedni
IZVOR: TANJUG
Sindikat radnika graĊevinarstva i industrije graĊevinskog materijala Srbije upozorio je da se
graĊevinski radnici i dalje suoĉavaju sa opasnostima na radu.
Sindikati graĊevinarstva širom Evrope, povodom Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu zatraţiće
realizaciju prava graĊevinskih radnika na bezbedne i zdrave uslove rada.

I Sindikat radnika graĊevinarstva i IGM Srbije se pridruţuje aktivnostima sindikata širom Evrope jer
je, kako kaţu, interes radnika za zdrave i bezbedne uslove rada već godinama njegova glavna
briga.
Upozoravaju da se u Srbiji graĊevinski radnici i dalje suoĉavaju sa razliĉitim opasnostima po
zdravlje i bezbednost na radu. Ukazuju i da su rizici opaki i da rezultiraju velikim brojem nesreća i
bolestima na radnom mestu i zaposlenih u sektoru graĊevinarstva.
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Sindikat navodi i da najveći broj poslodavaca u graĊevinarstvu ne obezbeĊuje svoja gradilišta kako
bi radnici bili bezbedni, da najveći deo njih u ne upućuje svoje radnike na periodiĉne lekarske
preglede kako bi bili zdravi i ne obezbeĊuje ni teoretski ni praktiĉno obuku radnika kako bi se
osposobili za rad na poslovima visokog rizika i za posebne uslove rada.
Oni su zatraţili od nadleţnih inspekcija da sprovedu rigoroznu primenu zakona i uredbi, ukljuĉujući
prekršajnu i kriviĉnu odgovornost.
Od svih ĉlanova našeg Sindikata i zaposlenih u sektoru graĊevinarstva traţimo da nas stalno
obaveštavaju o gradilištima na kojima nisu preduzete mere zaštite i bezbednosti graĊevinskih
radnika, a posebno o svim gradilištima koja nisu prijavljena i koja rade na "crno", kako bismo
zajedniĉkom aktivnošću uticali na zatvaranje takvih gradilišta, navodi se u saopštenju Sindikata
radnika graĊevinarstva i IGM Srbije.

http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/oni-strajkuju-u-srbiji-na-ulicama-studentiadvokati-prosvetari-ugostitelji-clanak-1595057

ONI ŠTRAJKUJU U SRBIJI: Na ulicama studenti,
advokati, prosvetari, ugostitelji...
Autor: Ekipa Kurira
Profesori danas izlaze na ulice, neće raditi 700 škola, a ugostitelji u 12 ĉasova zatvaraju vrata
kafića. Advokati nastavljaju borbu protiv notara, a za sledeću nedelju blokadu najavili i taksisti
Istorija se ponavlja... Taksisti na jednom od prethodnih protesta
BEOGRAD - Posle izlaska advokata i studenata na ulice, danas će u glavnom gradu Srbije u štrajk
stupiti sindikati prosvetnih radnika i ugostitelja, a u toku sledeće nedelje njima će se pridruţiti i
taksisti.
To znaĉi da će broj nezadovoljnih radnika u protestu dostići i broj od 90.000! Naime, juĉe je ispred
zgrade Vlade protestovalo 4.000 advokata, koji su traţili smenu ministra Nikole Selakovića zbog,
kako su rekli, „ekskluzivnosti koja je data javnim beleţnicima, ali i zbog nameta, koji je uvećan od
40 do 100 odsto“.
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Izgubljeni sluĉajevi
Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub ÐorĊević rekao je da notari ponegde meseĉno
zarade od 40.000 do 150.000 evra!
- Moja kancelarija ima izgubljenih 300 sluĉajeva, a ko zna koliko je sudskih postupaka u obustavi rekao je on i dodao da će spremiti novi vid protesta.
Uporni... Studenti Beogradskog univerziteta
Ipak, javnost postavlja pitanje iz kog razloga su advokati nezadovoljni kad mnogi od njih imaju
zaradu i do 350.000 dinara.
Situacija je nešto drugaĉija kod prosvetnih radnika, od kojih će njih 50.000 danas prekinuti rad u
više od 700 škola u zemlji.
Kako je poruĉio predsednik Unije poslodavaca Srbije Dragan Matijević, zaposleni u 80 odsto
prosvetnih ustanova će na neki naĉin iskazati svoje nezadovoljstvo zbog najavljenih umanjenja
zarada.
- Oko 3.000 profesora će izaći na Trg Nikole Pašića, dok će ostali doĉekati uĉenike u školama, ali
nastave neće biti - rekao je on i najavio nove proteste za novembar, kad će ponovo zatraţiti
ostavku resornog ministra SrĊana Verbića.
On im se juĉe obratio na zajedniĉkom sastanku i i sam priznao da je situacija u prosveti loša, ali da
nema novca za ustupke.
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Zatvara se 150 lokala
Prosvetarima će se u periodu od 12 do 13 ĉasova pridruţiti i oko 20.000 ugostiteljskih radnika, koji
će zatvoriti 150 lokala u gradu. Pored njih, na ulicama će se u toku sledeće nedelje naći i 14.000
taksista, od kojih su se neki u ponedeljak već pridruţili advokatima.
- Trenutno smo u pregovorima s gradonaĉelnikom Beograda i ministarstvima, a ako ne postignemo
dogovor, u roku od nedelju dana organizovaćemo štrajk koji Srbija još nije videla! Na ulice će izaći
14.000 srpskih taksista, koji će blokirati veće gradove u Srbiji - rekao je Aleksandar Bjelić,
predsednik Saveza udruţenja taksista Srbije.
Vulin je poruĉio sindikatima da se borba za radniĉka prava ne ostvaruje na ulici i da se protestima
ne otvara nijedno radno mesto niti privlaĉe investitori.
Studenti poruĉuju
SPAVAĆEMO ISPRED MINISTARSTVA
„Hoćemo besplatno školovanje“, „Verbiću, ostavka“, „Lopovi, ne damo naše pare“, vikalo je juĉe
oko 120 studenata okupljenih ispred Ministarstva prosvete, koji su protestovali zbog loših uslova
studiranja. Oni su poruĉili da im neće biti problem da kampuju ispred Ministarstva sve dok se ne
ispune njihovi zahtevi.
S druge strane, ministar prosvete SrĊan Verbić istiĉe da studentske zahteve ne moţe da shvati
ozbiljno.
- Postigli smo dogovor sa SKONUS i sa svim legitimnim predstavnicima studenata. Njih 40 koji sada
protestuju su nam prošli put predali zahteve ispisane rukom na papiru, i to bez potpisa. Ne znam
kako to da shvatimo ozbiljno - reko je Verbić juĉe posle razgovora s predstavnicima sindikata
pokazujući papir sa studentskim zahtevima.
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