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Savić: MMF smatra da Srbija ulazi u ključnu fazu reformi
Tanjug
Predsednik Saveta guvernera NBS Nebojša Savić izjavio je da bi karakter novog aranţmana sa MMFom mogao da bude usmeren na aranţman iz predostroţnosti. MMF smatra da Srbija ulazi u kljuĉnu
fazu reformi
Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije (NBS) Nebojša Savić izjavio je danas da bi
karakter novog aranţmana sa MMF-om mogao da bude usmeren na aranţman iz predostroţnosti i
preneo ocenu Fonda da Srbija ulazi u kljuĉnu fazu reformi.
Savić je rekao da se Vlada Srbije nada da bi novi aranţman mogao da bude dogovoren do kraja ove
ili poĉetkom naredne godine.
"Kakav bismo mi to sporazum ţeleli? Postoje dve opcije - jedan je onaj kredit iz predostroţnosti,
gde sredstva stoje sa strane, a druga je direktan kredit", rekao je Savić za RTS, uoĉi dolaska
delegacije MMF-a, koju predvodi Zuzana Murgašova u Beogradu.
Misija MMF-a će u Beogradu boraviti od 4. do 20. novembra i za to vreme će sa predstavnicima
Vlade i NBS razgovarati o eventualnom aranţmanu Srbije i MMF-a.
Prema oceni Savića, Srbija je ušla u program reformi - to sada definitivno moţemo da kaţemo i
nema nikakve dileme.
"Imamo dva paketa mera koje su ove godine doneta i ide se ka trećoj fazi, a to će biti donošenje
budţeta za 2015. godinu. Fond je procenio, saglasno svojim kriterijumima i najavama sa naše
strane - ulazimo u fazu koja, po meni, predstavlja kljuĉnu fazu reformi. To je drţavni projekat broj
jedan u ovom trenutku - postići sporazum sa MMF-om", istakao je Savić.
Odgovarajući na pitanje kakav aranţman Srbija ţeli, Savić je rekao da mi sada imamo relativno
dobru situaciju zbog likvidnosti i u ovom trenutku i u sagledljivom periodu u 2015. godini nije
potrebno da povlaĉimo sredstva za likvidnost.
"Samim tim, i karakter aranţmana sa MMF-om moţe da bude usmeren pre svega na aranţman iz
predostroţnosti, što znaĉi da se uspostavi dobra saradnja, da se sprovode mere definisane
budţetom za 2015, 2016. i 2017. godinu", objasnio je Savić.
Presednik Saveta guvernera NBS je napomenuo da se aranţman s Fondom ne pravi samo za jednu
godinu - to je program u kome mi treba da do 2017. godine oborimo fiskalni deficit na do tri
procenata BDP-a i to je sada kljuĉno na ĉemu treba raditi.
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Savić je ukazao da bi kljuĉna stvar mogla da bude budţet za 2015. godinu i preneo da se srpska
vlada nada da bi aranţman mogao da doĊe i ranije - do kraja ove i poĉetka naredne godine.
U odgovoru na pitanje da li će MMF ĉekati budţet za 2015. godinu, da vidi da li ćemo smanjiti
budţetski deficit koji je meĊu najvećim u Evropi ili će aranţmana biti i pre toga, Savić je
prokomentarisao da se tu radi samo o pretpostavkama, naglašavajućin da je kljuĉ je sledeći:
budţet za 2015. godinu mora da se usaglasi, a saglasnost je već postignuta jer su pravci reformi već
poznati.
"Ono što je sada vaţno jeste MMF uveriti u tehniĉke detalje i to će biti zadatak za Ministarstvo
finansija i ministra (finansija Dušana) Vujovića da u neposrednim razgovorima utvrde te detalje, da
se program iskalibrira i nadamo se da posle toga sledi i konaĉan sporazum", ocenio je Savić.
Komentarišući pitanje da li će za tu pozitivnu ocenu biti kljuĉan plan kako smanjiti administraciju i
javni sektor, jer neki domaći mediji spekulišu da bi MMF mogao da traţi smanjenje od gotovo
100.000 ljudi u javnom sektoru, Savić je rekao da se Srbija nalazi u fazi kada je prošla kroz dve
etape reformi i sad ulazi u kljuĉan period reformi i to je pitanje budućnosti javnih preduzeća i na
tome će jako insistirati MMF, odnosno Svetska banka, u ĉijoj nadleţnosti su javna preduzeća.
"Reforma javnih preduzeća je kljuĉ sledeće faze reforme. U meri u kojoj javna preduzeća budu
reformisana tokom naredne godine, u toj meri će biti lakše rešiti probleme budţeta i zatvarati
priĉu one 2017. godine kada treba ukupni deficit da bude negde do tri procenata", podsetio je
Savić.
Predsdenik Saveta guvernera NBS je rekao da, koliko on zna, nisu se postavljale neposredno cifre
kao ograniĉenja broja zaposlenih u javnom sektoru.
"Ono što Fond interesuje to jeste - ako se sada dogovorimo da 2015, 2016. i 2017. reforme budu
sprovedene sa takvim rezultatima na takav i takav naĉin, mi vama, drţavi Srbiji, dajemo prostor da
izaberete naĉin, ali mi ţelimo taj rezultat.
Kljuĉ je rezultat na kraju", rekao je Savić.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:517410-Vojnici-traze-pravo-na-strajk

Vojnici traže pravo na štrajk
R. DRAGOVIĆ
Sindikat u vojsci odredio ciljeve za poboljšanje statusa zaposlenih u sistemu odbrane. Poţeljni bi
bili i duţi rokovi ugovora o radu profesionalnih vojnika
PROFESIONALNIM vojnicima i zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije drţava bi trebalo
da omogući pravo na štrajk.
Ovo je jedan od ciljeva za koji se zalaţe Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Vojske
Srbije. Osim toga, vojni sindikalci traţe i bolji materijalni poloţaj vojnika i oficira. Prva prilika da
se uvedu ove novine jeste najavljena izmena Zakona o vojsci, koja bi do kraja godine već mogla da
stigne u Vladu Srbije.
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U vojnom sindikatu ASNS ukazuju da bi poloţaj vojnika i oficira trebalo da bude mnogo bolji.
- Porazno je da profesionalni vojnici zakljuĉuju ugovore o radu na rokove koji se kreću od šest
meseci do tri godine - kaţe predsednica ASNS Ranka Savić. - Loše je i trenutno rešenje po kom
vojnik moţe da radi svega do 45. godine ţivota. Socijalnoj stabilnosti zaposlenih u vojsci sigurno ne
doprinosi ni ĉinjenica da je proseĉna plata 43.000 dinara, kao ni da vojnici nemaju pravo na regres
i topli obrok.
Vojni sindikalci istiĉu da sa svojim poslodavcem nisu na ratnoj nozi i da je razgovor i otvoreni
socijalni dijalog jedini put do ostvarenja njihovih radniĉkih prava.
- Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su najorganizovanije institucije, najmanje korumpirane i
imaju najveće poverenje graĊana, što zahteva da i njeni zaposleni budu cenjeni koliko i institucija
- istiĉe predsednik ASNS sindikata Vojske Srbije Aleksandar Popović i napominje da se od dolaska
ministra Bratislava Gašića beleţe pomaci u rešavanju stambenih pitanja vojnika.
U Ministarstvu odbrane kaţu da je prioritet poboljšanje poloţaja podoficira i mladih oficira. Pravo
na štrajk sistema odbrane delikatno je pitanje koje bi trebalo detaljno razmotriti pre konaĉne
odluke.
- Planirajući profesionalizaciju vojske predvideli smo i razliĉite povlastice koje bi trebalo da
motivišu ljude da se zapošljavaju, kao i da im poprave poloţaj po isteku vojne sluţbe, ali efekti su
skromni - kaţe general Dragoslav Lacković, naĉelnik Uprave za kadrove Ministarstva odbrane. - Od
drugih ministarstava traţili smo poreske olakšice za pripadnike vojske, kao i olakšice za upis u
vrtiće i studentske domove dece vojnika. Oni za razliku od drugih graĊana, ĉesto ne mogu da biraju
mesto ţivljenja.
RIZIĈAN POSAO
ZAPOSLENI u sistemu odbrane nisu kolektivno osigurani od povreda na radu, što je zakonska
obaveza poslodavca.
- Pitanje je kako ovu obavezu uvesti u postojeći sistem zdravstvene i socijalne zaštite pripadnika
vojske - kaţe general Lacković. - Ne smemo da zaboravimo ni da je rad u vojsci izuzetno riziĉan,
što je u prirodi našeg posla. Premije osiguranja zato su višestruko veće nego u drugim
zanimanjima.
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Žene u Srbiji slabije plaćene od muškaraca za iste
poslove
Tanjug
Potpredsednik Vlade Srbije Zorana Mihajlović ocenila je danas da u Srbiji postoji rodna
neravnopravnost, koja je posebno vidljiva u oblasti isplati zarada
Potpredsednik Vlade Srbije Zorana Mihajlović ocenila je danas da u Srbiji postoji rodna
neravnopravnost, koja je posebno vidljiva u oblasti isplati zarada, gde su ţene ĉesto slabije
plaćene od muškaraca za iste poslove, a postoje i drugi vidovi diskriminacije ţena na poslu i u
porodici.
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Mihajlović je najavila da će se time posebno baviti Koordinaciono telo vlade za rodnu
ravnopravnost, koje je vlada juĉe osnovala i nalaziće se pri Ministarstvu graĊevina, a ona je
imenovana za predsedavajućeg tog tela.
Otvarajući trodnevnu konferenciju "Ţenska platforma za razvoj Srbije - Palić 2014", u organizaciji
Fridrih Ebert fondacije, Mihajlović je rekla da će zadatak Koordinacionog tela biti da koordinira
radom svih ministarstava koja se u bilo kom delu bave rodnom ravnopravnošću, da se poveţe sa
parlamentom i civilnim sektorom.
Koordinaciono telo probaće da podigne rodnu ravnopranost na viši nivo nego što je to danas,
najavila je ona.
"Ni u jednoj zemlji nije dobro kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, negde je bolje, negde je
lošije. Kod nas delovi gde je to dobro, su recimo Parlament, gde 30 odsto ţena uĉestvuje u
njegovom radu", kazala je potpredsdenica vlade.
Potpredsednik Skupštine Srbije Gordana Ĉomić rekla da bez ravnopravnosti polova ne moţe biti
razvoja Srbije.
Na skupu uĉestvuju i predsednica Beogradskog fonda za politiĉku izuzetnost Sonja Liht,
koordinatorka projekta ispred Fridrih Ebert fondacije Ana Mihajlović, stalna koordinatorka UN i
predstavnica UNDP-a za Srbiju Irena Vojaĉkova Solorano.
Konferencija ima za cilj da ponudi scenario razvoja Srbije koji bi u potpunosti bio zasnovan na
principima rodne ravnopravnosti u svim poljima društvenog ţivota.
Treća ţenska konferencija se odrţava sa ciljem da se otvori dijalog na kljuĉne teme od znaĉaja za
razvoj Srbije, kao i definišu ciljevi za koje će se ţene zalagati u periodu od 2014. do 2020. godine.
Konferencija "Ţenska platforma za razvoj Srbije - Palić 2014" okupila je više od stotinu angaţovanih
ţena na javnim poslovima iz razliĉitih institucija, parlamenta, akademske zajednice, civilnog
društva, privatnog sektora, politiĉkih partija, sindikata, medija, umetnosti i kulture, kako bi se
izgradila široka koalicija ţena i definisala platforma zajedniĉkog delovanja.
Cilj konferencije je da se zajedniĉkim radom formuliše Platforma koja će proizlaziti iz objektivnog
prikaza stanja i ujedno ponuditi scenario razvoja Srbije koji bi u potpunosti bio zasnovan na
principima rodne ravnopravnosti u svim poljima društvenog ţivota.
Teme koje će biti obuhvaćene konferencijom su: vladavina prava, politiĉka participacija, ljudska
sigurnost i eliminisanje nasilja nad ţenama, zapošljavanje i preduzetništvo, poljoprivreda i ruralni
razvoj, briga o ţivotnoj sredini, obrazovanje, socijalna politika, sindikalno organizovanje ţena,
socijalna politika, poreska politika i budţet, obrazovanje, zdravlje i sport, mediji i kultura, ţene i
nove tehnologije.
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Konferencija se odrţava, kao i prethodne dve u specifiĉnom momentu u razvoju Srbije, sa
osnovnom idejom da pomogne da ţene, ţenska energija i potrebe ţena postanu vidljive i uticajne u
javnom prostoru Srbije.
I ovoga puta, konferencija sledi logiku meĊusektorskog povezivanja, stvaranja široke koalicije
veoma razliĉitih ţena (liderki, javnih liĉnosti, politiĉarki, nauĉnica, aktivistkinja, umetnica ...),
koje okupljene na jednom mestu ţele da pošalju jasnu poruku da je rodna ravnopravnost preduslov
razvoja Srbije.
Skup se odrţava uz podršku Friedrić Ebert fondacije u Srbiji, a u saradnji sa većom grupom ţena iz
razliĉitih sektora koje su uĉestvale u njenom osmišljavanju.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507888/Novi-vlasnik-Zelezare-do-januara

Novi vlasnik Železare do januara
Beta
Izvršni direktor Ţelezare Smederevo Bojan Bojković kazao je da bi novi vlasnik fabrike trebalo da
bude poznat poĉetkom naredne godine.
- Ja se nadam da ćemo za Boţić imati jako lepe vesti za Smederevo i celu Srbiju - kazao je Bojković
gostujući na RTS-u.
On je podsetio da je bitno da firma koja se javlja na poziv bude ozbiljna i dodao da je prvi uslov da
se zadrţe svi zaposleni i naveo da se pored kompanije Esmark, o kojoj se najviše govori u javnosti,
javljaju i druge firme.
Bojković je kazao da oĉekuje da u narednih pet godina kupac Ţelezare uloţi samo u investicije,
kakve su ulaganje u visoke peći, oko 80 miliona dolara.
Bojković je kazao da sada cela Ţelezara radi sa 30 odsto kapacititeta i da je obrt kompanije 320 do
340 miliona dolara, a da bi obrt kada bi se radilo s punim kapacitetom (kada bi radile obe visoke
peći) bio oko 1,4 milijarde dolara.
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On je kazao da je trenutni dug Ţelezare oko 380 miliona dolara, da su od toga 260 miliona dugovi
prema bankama, a 120 miliona prema dobavljaĉima.
- Ono što je dobro jeste da je najveći dug, dug prema drţavi.Odnosno drţava duguje drţavi - kazao
je Bojković.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507681/Ko-lose-vodi-firmu-NJEMU-MINIMALAC

DRŢAVA ZAVODI RED U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Ko loše vodi firmu NJEMU MINIMALAC!
Gordana Bulatović
Javnim preduzećima koja na meseĉnom nivou ne budu ispunjavala programe rada, biće isplaćivani
samo minimalci.

Kliknuti (+) za uvećanje
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Ova sankcija vaţi za sve. Od predsednika nadzornog odbora, preko direktora, pa do svakog
zaposlenog u preduzeću. Kako „Blic“ saznaje, ovo je samo jedna od mera koju trenutno razmatra
radna grupa za konsolidaciju javnih preduzeća, a sve u cilju da se u ove firme uvede red.
- Prema aktuelnom Zakonu o javnim preduzećima, svaka od tih firmi duţna je da Vladi dostavi
godišnji plan rada. Vršićemo meseĉne kontrole ispunjenja dogovorenog.
Preduzećima koja ne budu efikasna, Vlada neće odobriti regularnu isplatu zarada, već samo
minimalac. Od januara naredne godine on će iznositi 20.328 dinara, i ne samo to, povezaćemo
zarade svih ljudi koji rade u jednom javnom preduzeću, od direktora do spremaĉice, sa rezultatima
rada. To će sigurno uticati na uštede, tvrdi izvor „Blica“ blizak radnoj grupi.
Vlahović: Smeniti direktore
Predsednik Saveza ekonomista Aleksandar Vlahović, ipak, veruje da drţava mora da naĊe
mehanizam koji će za loše rezultate da sankcioniše menadţere, a ne zaposlene u javnim
preduzećima.
- Mislim da je motiv dobar. Drţava se konaĉno setila da treba da prati usvojene programe rada
javnih preduzeća. Ipak, mislim da nije dobro da se socijalizuje odgovornost koju treba da nosi
menadţment i nadzorni organ - zakljuĉuje Vlahović.
Ova u septembru formirana radna grupa Vlade, koju predvodi ministar privrede Ţeljko Sertić,
priprema poseban master plan za firme u drţavnom vlasništvu. Za poĉetak pojaĉana kontrola
primenjivaće se u sluĉaju 30 ovakvih firmi.
- Pravili su se planovi, a onda vidimo da se, recimo, stavka nabavke jedne iste opreme pojavljuje
tri godine zaredom. I niko nije postavljao pitanje da li menadţment laţe da bi došao do dodatnih
sredstava ili je tri godine zaredom nije ni nabavljao. Najveći broj ovih firmi nema jasne planove tvrdi izvor „Blica“ .
V. d. direktora „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak ovu nameru drţave vidi kao kvalitetnu. Sliĉno
smatra i direktor „Kolubare“ Milorad Grĉić.
- Ova vlada je pokazala da zaista ima nameru da privredu postavi na zdrave noge. Zato podrţavam
ovaj predlog. Mi smo se u „Kolubari“ i dosad drţali planova - tvrdi Grĉić.
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Sliĉnog stava je i generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“ Saša Vlaisavljević.
- Podrţavam uvoĊenje reda u javni sektor, koji je znaĉajno zapušten - otkriva Vlaisavljević.
Aleksandar Obradović, prvi ĉovek EPS-a, podrţava ovu meru, ali smatra da ne treba kaţnjavati sve
zaposlene tog preduzeća kroz blokadu isplate zarada.
- Ukoliko ne ispune ciljeve, treba smeniti rukovodstvo - kaţe Obradović, koji je inaĉe prvi
menadţer koji je nedavno pobedio na javnom konkursu.
I Dušan Bajatović, prvi ĉovek „Srbijagasa“ koji pravi velike gubitke, smatra da bi to bila dobra
mera.
- Samo da se obezbedi da sve isporuĉene usluge budu plaćene po realnim cenama. Bez
nebudţetirane socijalne politike javna preduzeća biće motor razvoja privrede, a ne teret budţeta kaţe Bajatović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507246/Od-danas-neznatno-vece-osnovice-za-penzijske-doprinose

Od danas neznatno veće osnovice za penzijske
doprinose
Beta
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsetio je graĊane koji sami plaćaju doprinos za
penzije da od uplate za novembar vaţe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni
period više za 0,01 odsto, zbog usklaĊivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.
Od novembra neznatno veće osnovice za penzijske doprinose
GraĊani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od struĉne spreme koju
imaju.
Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniţa osnovica iznosi 35 odsto
proseĉne republiĉke zarade iz prethodnog tromeseĉja, što je 21.718 dinara, a najviša pet proseĉnih
plata, odnosno 310.255 dinara.
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znaĉi da će se meseĉni izdatak po
tom osnovu kretati u rasponu od 5.646 do 80.666 dinara.
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Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2014. i januar 2015. godine.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507211/Matijevic-zaradio-najvise

KAKO SU POSLOVALI SRPSKI BIZNISMENI PO NINOVOJ LISTI NAJBOLJIH U 2013.

Matijević zaradio najviše
Bojana anĊelić / ae
Na listi „Top 300“ NIS je i 2013. bio najprofitabilnija kompanija. Slede EPS, „Fijat“ i „Telekom“.

(+)

Firme u vlasništvu domaćih biznismena uglavnom su poslovale lošije nego prethodne godine. I pored
toga ostvarile su ogromnu zaradu i našle se na NIN-ovoj listi „TOP 300 najuspešnijih“, napravljenoj
u saradnji sa Agencijom za privredne registre. Apsolutni lider po ostvarenoj zaradi bio je vlasnik
industrije mesa Petar Matijević.
Njegova kompanija je zabeleţila plus od blizu tri milijarde dinara, što je za milijardu manje nego
godinu dana pre. Iza njega sledi kompanija „Amasis“ u vlasništvu Miroljuba Aleksića, koja je
postala apsolutni rekorder jer je za godinu povećala zaradu sa 50 miliona na 1,4 milijarde dinara.
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- Mi beleţimo rast i u ovoj godini od 20 do 40 odsto. Tome je doprinela i kriza koja je zahvatila
region i zapadnu Evropu. Mnoge firme su bile uspešne, a sada su zaduţene ili su se pogasile. Tako
se otvorio prostor na trţištu za one poput nas - kaţe Aleksić za „Blic“.
Dobru godinu iza sebe ima i Miodrag Kostić, vlasnik „MK grupe“.
- Danas imati preduzeće nije samo privilegija, već velika obaveza. Dobit kompanije „MK grupa“ bila
je niţa zbog promene cena poljoprivrednih proizvoda. S obzirom na oteţane uslove poslovanja,
zadovoljni smo postignutim - kaţe Kostić.
Ipak, za neke firme 2013. je bila pogubna, pa je tako u debelom minusu od 9,6 milijardi dinara
završio „Farmakom“ Miroslava Bogićevića, a „Interkomerc“ Gorana Perĉevića sa gubitkom od 6,5
milijardi dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507404/Grad-Smederevo-dobio-vlasnistvo-nad-zemljistem-Zelezare

Grad Smederevo dobio vlasništvo nad zemljištem
Železare
Tanjug
Grad Smederevo od danas ima pravo javne svojine nad neizgraĊenim graĊevinskim zemljištem
"Ţelezare Smederevo", jer je potpisan Sporazum o prenosu bez naknade zemljišta te fabrike u
javnu svojinu Grada Smedereva, saopštilo je Ministarstvo privrede.
Grad Smederevo dobio vlasništvo nad zemljištem Ţelezare
Sporazum su potpisali ministar privrede Ţeljko Sertić, gradonaĉelnica Smedereva Jasna Avramović i
direktor "Ţelezare Smederevo" Ivan Milošević.
Kako je navedeno u saopštenju, to zemljište ima ukupnu površinu 37 hektara, koje će, u skladu sa
Planom detaljne regulacije, biti deo industrijske zone i industrijskog parka u Smederevu.
- Predmetno zemljište nalazi se u neposrednoj blizini parcele na kojoj se ubrzano gradi hala od
oko 20.000 kvadratnih metara za finsku kompaniju PKC, što je veoma vaţno za dalji razvoj
Industrijskog parka i Slobodne zone - piše u saopštenju.
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Vlada Srbije je ovakvu odluku donela u cilju stvaranja ambijenta i prostora neophodnog za
neometan razvoj privrednih delatnosti na teritoriji Grada Smedereva koji će nesumnjivo podići
potencijale ovog grada, navedeno je u saopštenju.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507398/Za-95-preduzeca-u-restrukturiranju-ima-zainteresovanih

Za 95 preduzeća u restrukturiranju ima
zainteresovanih
Beta
Prema zakonskim kriterijumima 189 preduzeća u restrukturiranju će ići u steĉaj, dok za 95 postoje
zainteresovani kupci, saopštio je danas Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost (UGS) "Nezavisnost"
na Fejsbuk profilu.To je objavljeno nakon sastanka predstavnika dva reprezentativna sindikata i
predstavnika Ministarstva privrede Srbije.
Sastanku su prisustvovali drţavni sekretar u Ministarstvu Dragan Stevanović, pomoćnik Ministra
Milun Trivunac, i ĉlanovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost".
Ti spiskovi nisu konaĉni, jer bi i one firme nad kojima se pokrene steĉaj mogle biti prodate ukoliko
se naknadno pojave kupci iako je rok za slanje pisma o namerama istekao, rekao je Stevanović, a
prenosi UGS "Nezavisnost" na svom Fejsbuk profilu.
Dodaje se da će naredne nedelje biti razmatrana pristigla pisma o namerama za one firme gde
postoje izgledni strateški partneri. Sindikati će nakon toga moći da komentarišu svaku ponudu i
predloţe najbolja rešenja.
Stevanović je sindikalistima obećao da će nadleţni drţavni organi proveriti bonitet i kredibilnost
svih zainteresovanih kupaca, prenelaje sindikalna centrala UGS "Nezavisnost".
Zaposleni u firmama koje budu otišle u steĉaj ostvariće pravo na socijalni program za koji su
sredstva obezbeĊena rebalansom budţeta.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507177/OTKRIVAMO-Koliko-ljudi-dobija-otkaz-a-koliko-ide-u-penziju

VLADE SRBIJE NAŠLA NAĈIN DA POSLUŠA PREDLOG MMF-A

OTKRIVAMO Koliko ljudi dobija otkaz, a koliko ide u
penziju
G. Bulatović
Vlada pravi plan racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru sa kojim bi se poĉelo već od
2015. godine, potvrĊeno je juĉe „Blicu“ u Nemanjinoj 11.
Na teškim mukama: Premijer Vuĉić i ministri Vujović i Udoviĉki
Pre svega, raĉuna se da će od ukupno 25.000 ljudi, koliko je danas zaposleno u javnom sektoru, a
trebalo bi da ostane bez posla u 2015, zahtev za penzionisanje do Nove godine podneti njih oko
19.500.
Praktiĉno, drţava će biti primorana da uruĉi još oko 5.500 otkaza. Uobiĉajen “prirodni odliv” iz
javnog sektora je oko 10.000 ljudi godišnje. Njih obiĉno odmah zamene novi zaposleni, što sada, s
obzirom na vaţeću meru zabrane novog zapošljavanja, neće moći da bude sprovedeno.
Vuĉić: Vaţan samo sporazum sa MMF
“Srbija ţeli da do kraja godine potpiše sporazum sa MMF-om kako bi poboljšala svoj imidţ kod
potencijalnih investitora. To je izuzetno vaţno za našu zemlju, jer će ulagaĉi znati da smo
posvećeni procesu reformisanja naše zemlje”, izjavio je premijer Aleksandar Vuĉić tokom posete
Londonu.
- Prave se ozbiljne analize, a u pripremi su i nova zakonska rešenja, poput novog Zakona o platnim
razredima. U delovima javnog sektora gde imamo neproduktivna radna mesta i klasiĉan višak
zaposlenih biće više otpuštanja, a jasno je da ćemo ići i na nova zapošljavanja tamo gde se to
pokaţe racionalnim - objašnjavaju za „Blic“ u Nemanjinoj.
U budţetu za narednu godinu će se, kako saznajemo, naći i odreĊen iznos potreban za otpremnine
viškova zaposlenih. Prema okvirnim procenama, odlazak svakog zaposlenog drţavu moţe da košta i
do 5.000 evra.
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U svemu ovome, vaţnu ulogu će, kako nam je reĉeno, imati i konaĉno formiranje preciznog
Centralnog registra zaposlenih u javnom sektoru. U ovoj bazi podataka naći će se ime, funkcija i
zarada svakog kome je drţava poslodavac. Za konaĉnu realizaciju tog posla odreĊena je prva
polovina naredne godine.
Juĉe niko nije ţeleo otvoreno da potvrdi saznanja „Blica“ o predlozima MMF za racionalizaciju
javnog sektora, po kojima će iz javnog sektora do 2017. biti otpušteno 95.000 ljudi.
- Neke poteze moramo da povlaĉimo, ne zbog MMF-a, već zbog nas - konstatuje guvernerka NBS
Jorgovanka Tabaković, dok potpredsednice Vlade Kori Udoviĉki kaţe da Vlada razgovara o tome da
na najbolji mogući naĉin stvori trajne uštede u budţetu.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507342/NEZAPOSLENOST-U-SRBIJI-Zene-cesce-bez-posla-od-muskaraca

NEZAPOSLENOST U SRBIJI Žene češće bez posla od
muškaraca
Tanjug
Stopa nezaposlenosti u Srbiji, koja predstavlja uĉešće nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih
stanovnika, iznosila je u trećem kvartalu 17,6 procenata, i to za muško stanovništvo 17,1 procenat
a za ţensko 18,4 odsto, saopštio je Republiĉki zavod za statistiku.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji 17,6 odsto u trećem kvartalu
Stopa zaposlenosti, koja predstavlja procenat zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više
godina, u trećem tromeseĉju je bila 40,6 odsto, pri ĉemu je za muškarce iznosila 47,8 odsto, a za
ţene 34,0 odsto.
Prema statistiĉkim podacima, stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu iznosila je u
posmatranom tromeseĉju 17,3 odsto, u Vojvodini 18,1, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 15,6, dok je u
Regionu Juţne i Istoĉne Srbije iznosila 20,3 odsto.
Kada je reĉ o stopi zaposlenosti, najveć je registrovana u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije od
44,2 odsto, zatim u Vojvodini 40,6, u Beogradskom regionu 38,3 i u Regionu Juţne i Istoĉne Srbije
38,5 procenata.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507344/Industrijska-proizvodnja-opala-57-odsto-za-devet-meseci

Industrijska proizvodnja opala 5,7 odsto za devet
meseci
Tanjug
Industrijska proizvodnja u Srbiji opala je u periodu januar-septembar 2014. godine 5,7 odsto u
odnosu na isti lanjski period, a samo u septembru je smanjena 16 procenata u poreĊenju sa
septembrom 2013, saopštio je danas Republiĉki zavod za statistiku.
Industrijska proizvodnja opala 5,7 odsto za devet meseci
Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje imali su proizvodnja elektriĉne energije, proizvodnja
derivata nafte, eksploatacija uglja, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i proizvodnja
metalnih proizvoda, osim mašina.
U septembru ove godine je registrovan pad u sektoru Snabdevanje elektriĉnom energijom, gasom,
parom i klimatizacija od 38,9 odsto, u Rudarstvu 29,6 procenata, i u sektoru PreraĊivaĉka
industrija 8,8 odsto, u poreĊenju sa istim prošlogodišnjim mesecom.
Posmatrano po namenskim grupama u posmatranom mesecu je došlo do pada u proizvodnji energije
od 48,8 odsto, intermedijarnih proizvoda, osim energije, 6,4 procenta, i trajnih proizvoda za široku
potrošnju 4,2 odsto. Rast je zabeleţen u proizvodnji netrajnih proizvoda za široku potrošnju od 0,1
odsto i kapitalnih proizvoda 3,4 procenta, prema istom lanjskom mesecu.
Obim industrijske proizvodnje u septembru beleţi pad kod 19 oblasti, ĉije je uĉešće u strukturi
industrijske proizvodnje 64 odsto, a rast kod 10 oblasti (uĉešće u strukturi industrijske proizvodnje
- 36 procenata).
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/507303/Sindikat-Radnicima-preti-ropstvo

Verbić: Smanjenje plata nužnost, omogućiti nove
poslove
Tanjug
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja SrĊan Verbić izjavio je danas da je smanjenje plata
u ovom trenutku nuţnost, ali da je zadatak ministarstva da se otvore mogućnosti za nove poslove
koji bi se odvijali u obrazovnim ustanovama.
On je naveo da je EU, kao što je zainteresovana za modernizaciju našeg školstva, zainteresovana i
za finansiranje dodatnih aktivnosti, pre svega za obrazovanje odraslih, što bi mogla da bude
dodatna proširena delatnost sadašnjih škola.
"Ako već sniţavamo plate i ako je to nuţnost u ovom trenutku, naš je zadatak i da otvorimo
mogućnost za nove poslove koji bi se odvijali u našim obrazovnim ustanovama, sa stavljanjem
akcenta na obrazovanje onih gde je efekat najveći - kod onih koji su izašli iz redovnog škoskog
sistema", kazao je Verbić.
Verbić je novinarima posle predstavljanja rezultata projekta EU za unapreĊenje visokogškolskih
ustanova,
rekao
da
bi
to
mogla
da
bude
jedna
vrsta
motivacije.
Komentarišući nezadovoljstvo prosvetnih radnika, Verbić je rekao da ne vidi da je po tom pitanju
bliska perspektiva sjajna, ali da je vaţno raditi na dugoroĉnijoj perspektivi.
''Da li imamo ikakav izbor, da li sada moţemo da imamo zadovoljnije prosvetne radnike ili drugaĉiju
situaciju? Ne. To nam je sadašnja situacija, jedino ovo moţemo da rešavamo. Da li vidimo da nam
je bliska perspektiva sjajna? Ne, ne vidimo. Bliska nije, ali hajde da radimo na onoj koja je malo
dugoroĉnija'', rekao je Verbić.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/507387/Verbic-Smanjenje-plata-nuznost-omoguciti-nove-poslove

Sindikati u zdravstvu: Od 5. novembra štrajk svake
srede
Tanjug
Reprezentativni sindikati u zdravstvu najavili su danas da će oko 100.000 njihovih ĉlanova stupiti u
štrajk 5. novembra i ponavljati ga svake srede, dok vlada ne ispuni njihove zahteve, medju kojima
je najvaţniji da se izuzmu iz lineralnog smanjenja plata u javnom sektoru.
"Pridrţavaćemo se Uredbe o minimumu rada, to znaĉi puno radno vreme i pre posle podne u danu
protesta, ali će se zbrinjavati samo hitni sluĉajevi, akutna stanja i povrede", rekao je na
konferenciji za novinare predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije dr Dragan Cvetić.
On je dodao da će, "pored hitnih sluĉajeva, biti izuzeti i deca, mladi, porodilje, a sve što nije hitno
moraće da saĉeka naredni dan". "Pre svakog jednodnevnog štrajka slaćemo najavu resornom
ministarstvu i vladi, sa idejom da ih svake srede opominjemo i skrećemo paţnju na probleme u
zdravstvu", izjavio je dr Cvetić.
Govoreći o lineralnom smanjenju plata u javnom sektoru po stopi od 10 odsto, koje je predviĊeno
Predlogom zakona o privremenom ureĊenju osnovica za obraĉun i isplatu plata, on je ocenio da u
sektoru zdravstva to "nije investicija u budućnost, kao što je najavljeno".
"Štednja u zdravstvu je investicija u dalje osipanje lekara i medicinskih sestara, u povećanje
nezadovoljstva pacijenata i dalje urušavanje zdravstva", rekao je dr Cvetić.
Istiĉući da su njihove plate meĊu najniţim u regionu, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić je naveo da se one ne obezbeĊuju iz budţeta, već iz
sredstava Repubiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje.
"Ovo je jedinstvena akcija sva ĉetiri reprezentativna sindikata u zdravstvu, koji okupljaju oko 80
odsto zaposlenih u ovom sektoru, sa jedinstenim zahtevom da se ista merila primene i za javne
sluţbe i za javna preduzeća", rekao je on, podsećajući da proseĉna plata u zdravstvu iznosi 44.000
dinara, a u EPS-u 75.000 dinara, što je više od plate lekara specijaliste.
Govoreći o ostalim razlozima nezadovoljstva, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne
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zaštite "Nezavisnost" Zoran Ilić je ocenio da "uvoĊenje platnih razreda nikome neće doneti boljitak"
i da, ako se već primenjuje u javnim sluţbama, taj sistem treba da vaţi za ceo javni sektor,
ukljuĉujući i javna preduzeća.
On je dodao da sindikati traţe što skoriji poĉetak pregovora o novom kolektivnom ugovoru, kako bi
bio zakljuĉen do kraja godine.
"Prvi put su sva ĉetiri reprezentativna sindikata jedinstvena u zahtevima i aktivnostima, a sliĉno je
i sa prosvetom jer se iskristalisao stav da se ne moţe dalje popuštati", rekao je predsednik
Sindikata medicinskih sestara i tehniĉara Srbije Dragan Bisenić.
Ocenjujući da je "smanjenje plata kap koja preliva ĉašu", on je rekao da reprezentativni sindikati
neće stupati u generalni štrajk, ali da imaju najave ostalih sindikata u zdravstvu da će se njihovi
ĉlanovi pridruţiti obustavama rada jednom nedeljno.
"Nemamo drugi izbor ako nema sluha za naše zahteve", poruĉili su predstavnici sindikata.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/507385/Sindikati-u-zdravstvu-Od-5-novembra-strajk-svake-srede

Вербић: Смањење плата нужност, омогућити
нове послове
БЕОГРАД – Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да
је смањење плата у овом тренутку нужност, али да је задатак министарства да се отворе
могућности за нове послове који би се одвијали у образовним установама.
Он је навео да је ЕУ, као што је заинтересована за модернизацију нашег школства,
заинтересована и за финансирање додатних активности, пре свега за образовање одраслих,
што би могла да буде додатна проширена делатност садашњих школа.
„Ако већ снижавамо плате и ако је то нужност у овом тренутку, наш је задатак и да отворимо
могућност за нове послове који би се одвијали у нашим образовним установама, са стављањем
акцента на образовање оних где је ефекат највећи - код оних који су изашли из редовног
шкоског система”, казао је Вербић.
Вербић је новинарима после представљања резултата пројекта ЕУ за
високошколских установа, рекао да би то могла да буде једна врста мотивације.

унапређење

Коментаришући незадовољство просветних радника, Вербић је рекао да не види да је по том
питању блиска перспектива сјајна, али да је важно радити на дугорочнијој перспективи.
''Да ли имамо икакав избор, да ли сада можемо да имамо задовољније просветне раднике или
другачију ситуацију? Не. То нам је садашња ситуација, једино ово можемо да решавамо. Да ли
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видимо да нам је блиска перспектива сјајна? Не, не видимо. Блиска није, али хајде да радимо
на оној која је мало дугорочнија'', рекао је Вербић.
Танјуг
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/507161/Radnicima-duguju-po-20-plata-a-bivsem-direktoru-ekspresna-nadoknada

Radnicima duguju po 20 plata, a bivšem direktoru
ekspresna nadoknada
Slaviša Milenković
KRUŠEVAC Na osnovu sporazuma o vansudskom poravnanju IMK „14. oktobar“ je 24. oktobra bivšem
direktoru Dragiju Nestoroviću isplatila prvu ratu na ime ukupnih dugovanja.
Radi se o kreditu: Nestorović (prvi zdesna) je postao gradonaĉelnik Kruševca
Ovakav postupak je s pravom naišao na ţestoku osudu jer većina zaposlenih ima i po 20
neisplaćenih zarada, pa smatra da nije u redu da direktor samo za sebe posebnim ugovorom
reguliše svoja dugovanja. Pogotovo što je zaseo i u fotelju gradonaĉelnika.
Oba sindikata odmah su zatraţila da Nestorović vrati novac i stane u red za isplatu sa ostalim
radnicima.
- Nestoroviću firma za neisplaćene zarade i dnevnica duguje 1,8 miliona dinara. On bi trebalo da na
ime nerazduţenih putnih naloga vrati 200.000 dinara, pa se došlo do sume od 1,68 miliona dinara
duga. Na osnovu sporazuma koji je sklopljen 23. oktobra „14. oktobar“ taj dug trebalo bi da mu se
isplati u 12 rata, a već 24. oktobra plaćeno mu je 19.000 dinara kao deo prve rate - rekao je
Ljubiša Velimirović, predsednik Samostalnog sindikata u „14. oktobru“. Radnici su ogorĉeni jer im
je preporuĉeno da ne utuţuju preduzeće.
Ugovor raskinut
Pobuna radnika zbog presedana bivšeg direktora izgleda je urodila plodom. Prema saznanjima
„Blica“, posle pritiska radnika i telefonskih poziva iz Beograda, IMK „14. oktobar“ je juĉe
jednostrano raskinuo sporazum sa Nestorovićem potpisan pre samo šest dana.
- Nestoroviću, koji kao gradonaĉelnik ima platu 110.000 dinara, overenu knjiţicu i plaćeno
penziono, uputili smo zahtev da vrati pare - rekao je Velimirović.
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- To je pravi bezobrazluk! Dok je bio direktor, nije ništa uradio za fabriku, a sada hoće preko rada
da naplati svoj nerad. Ili moţda zna nešto više o budućnosti „14. oktobra“, pa ţuri da mu pare ne
propadnu - besan je radnik Goran Marković.
Nestorović tvrdi da mu je novac uplaćen na osnovu sporazuma o poravnanju.
- Nisam naplatio apsolutno ništa od „14. oktobra“ iako mi duguju za zaostale plate i dnevnice. Radi
se o kreditu koji sam uzeo kod Findomestik banke a za koji je preduzeće bilo garant. Banka je
skinula novac - tvrdi Nestorović.
Sindikalci smatraju da je i na ovaj naĉin Nestorović prekoraĉio ovlašćenja.
- Već šest godina postoji zabrana da se radnicima overavaju administrativne zabrane i krediti jer su
plate neredovne. Nekima nisu hteli da overe zabranu ni za kupovinu najjeftinijih cipela objašnjavaju sindikalci.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-Smanjenje-plata-nuznost-omoguciti-nove-poslove.sr.html

ММФ не отпушта прекобројне чиновнике
Гувернер НБС Јоргованка Табаковић каже да није обичај финансијера из Вашингтона да
намећу било каква, па ни таква решења
С једног од последњих сусрета Мисије ММФ-а у НБС Фото Бета
Србија, без сваке сумње, има вишкове запослених у јавним и државним службама, али колики
је тачан број прекобројних, то још нико у државној управи није рекао. Још мање је извесно да
нам је ММФ, према писању појединих таблоида, испоставио налог да чак 95.000 чиновника,
лекара, наставника… у наредне три године, колико траје фискална консолидација, отпустимо
из државне службе.
Да ли ММФ зна колики је тачан вишак запослених, а да наша држава не зна? Тешко је
поверовати, иако је чињеница да наша држава не зна тачно „у главу” колико има људи на
платном списку.
Београдска канцеларија ММФ-а јуче није ни потврдила ни демантовала поменуте медије, али
су зато државни званичници саопштили да није манир ММФ-а да тако нешто тражи.
Да ли смо још једном сведоци игроказа добар и лош полицајац у коме лош полицајац, а ко би
други него ММФ, тражи драстичне мере, а онда држава усвоји блажу варијанту. Као када је
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бивши министар финансија Лазар Крстић тражио смањење пензија за 20, плата за 15 и
поскупљење струје од 30 одсто…
Гувернер Народне банке Јоргованка Табаковић изјавила је јуче да Фонд не поставља захтеве
за отпуштање људи у јавном сектору. Она је рекла да се никада није сусрела за таквим
захтевом ММФ-а, као што је отпуштање 95.000 људи о којем пишу поједини медији. „Не личи
ми на иступ ММФ-а да нешто тако експлицитно тражи. Тамо где има вишка запослених, то
треба да решавамо сами, не због ММФ-а, него због себе”, рекла је Табаковићева.
Потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори
Удовички јуче је изјавила да Србија не лицитира бројем оних који ће остати без посла у јавном
сектору, већ са ММФ-ом покушава да направи одржив и способан систем који ће подржати
привредни опоравак и раст.
Иначе, према летошњим изјавама Кори Удовички сигурно је да у државној управи ради око
28.000 људи, док је у јавном сектору запослено око 760.000. Да ли је могуће отпустити више
од 12 одсто свих запослених у јавном сектору без последица по функционисање државе?
Економисти су сагласни да је у јавном сектору запослено превише људи.
Александар Стевановић каже да ММФ нама не наређује, већ само саопштава очекивања да нам
јавне финансије буду уравнотежене, да јавни дуг не расте и да повериоци буду заштићени.
– Питање је кога ће држава отпустити. Да ли ће то бити партијски кадрови које су нове партије
на власти удомиле или оне који стварно нешто раде у тој државној управи, сматра Стевановић.
И Љубодраг Савић сматра да у јавном сектору има превише људи.
– Пре неколико година слушали смо да је неки стандард да земље са сличним бројем
становника имају 500.000-550.000 људи у јавној управи. Важно је утврдити где тачно има
вишкова. То сигурно није здравство, али јесте државна управа и локална самоуправа. Нисам
сигуран да је држава спремна да загризе ту киселу јабуку, јер где би друго радили њихови
партијски кадрови – каже Савић.
Михајло Црнобрња уверен је да ММФ тражи да се отпусти управо тако велики број људи, јер је
то, како каже, рецепт који су преписивали у свим земљама у транзицији.
– Штедња, стезање каиша, то је једини њихов аспирин, односно жртвовање развоја зарад
финансијске стабилности. Нама, иначе ММФ не треба ради одржавања ликвидности, јер је
имамо, већ ради поруке инвеститорима да смо поуздани за улагање – каже Црнобрња.
Љубомир Маџар каже да је у погледу смањења броја запослених у јавном сектору смер
исправан, али да је проблем то што ми ту меру избегавамо да спроведемо.
– Јавни сектор се јако „надуо”, а с друге стране привреда малаксава и смањује се продуктивни
део привреде. Друго питање је како ће отпуштања бити спроведена, да не оду они који су
потребни – каже Маџар додајући да ће део проблема бити решен одласком запослених у
пензију.
Јована Рабреновић
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Да ли узбуњивачи остају без правне заштите
Према проценама, годишње се открије мање од један одсто случајева корупције, што би се
могло променити новим законом о заштити узбуњивача
За доношење закона о заштити узбуњивача није остало још много времена. Ако се то не уради
у наредна три месеца они ће остати без правне заштите која им следује. А узбуњивач, или
лице које открива неправилност унутар неке организације у жељи да се она отклони, може
много помоћи у сузбијању корупције.
Обелодањивање информација о неправилностима не мора бити увек усмерено ка најширој
јавности, већ може бити усмерено ка лицима унутар саме институције, и у том случају заштита
узбуњивача од одмазде је још значајнија.
Јелена Стојановић, адвокат портала „Пиштаљка”, каже да је Предлог закона о заштити
узбуњивача Влада упутила парламенту у октобру и он чека на усвајање. Међутим, 23. октобра
Уставни суд је утврдио неуставност Правилника о заштити узбуњивача, али је одложио
објављивање за три месеца, како узбуњивачи не би остали незаштићени.
„Ако нови закон не буде усвојен у року од три месеца управо то ће се догодити, узбуњивачи
неће имати правну заштиту. ’Пиштаљка’ се бави пружањем правних савета узбуњивачима.
Њих има доста и имају проблем на радном месту, добијају претње отказом или отказ. Зато смо
ми ту да им помогнемо правним саветом. Наравно, никако не можемо за јавност откривати
њихов идентитет.”
Немања Ненадић, програмски директор Транспарентности Србија, каже да је потребно још
ефикасније заштитити лица која пријављују корупцију и подсећа да је нарочито после
препоруке Грека (Група земаља за борбу против корупције, механизам Савета Европе) 2006.
године неколико пута покушано да се уреди ова област.
„Влада није добро реаговала јер је препоруку испунила само делимично, укључујући поједине
одредбе и законе: о државним службеницима, о слободном приступу информацијама од јавног
значаја и о Агенцији за борбу против корупције. Греко је 2010. године оценио да је препорука
делимично испуњена, што је био сигнал да треба донети закон.”
„Ова прича је обновљена и после промене власти. Направљена је радна група за израду закона
и посао је завршен прошле године али закон није усвојен. Затим је Министарство правде
јесенас формирало радну групу и, како је било доста коментара на нацрт, у јуну је урађен
други нацрт закона, с мање слабости. Пре месец дана предлог закона је послат у скупштину и
сада се очекује његово усвајање. Међутим, Европска комисија је указала да овај акт треба
побољшати. То је све требало урадити још 2006. године, па би после могло и да се мења ако
је потребно. Не треба напомињати да узбуњивачи могу у многим сегментима да одиграју
важну улогу”, каже Ненадић.
Али он напомиње да, чак и да се поправи закон, то није довољан стимуланс да се добије више
пријава против корупције.
„Зато је потребно мењати Кривични законик како би се ослободили неки који непосредно
учествују у корупцији јер су често једини сведоци”, објашњава Ненадић.
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Он износи податак да се открије мање од један одсто случајева корупције годишње, и да је то
установљено испитивањем јавног мењења с питањем „Да ли сте учествовали у корупцији?”, на
које се добија неколико стотина хиљада потврдних одговора.
Транспарентност Србија је од тренутка уношења норми о заштити узбуњивача у Закон о
Агенцији 2010. године указивала да су оне недовољне и да ову материју треба уредити
посебним законом.
Јер, Агенција нема услова ни да веома ограничену заштиту пружи квалитетно, пошто се
подзаконским актом не може ближе уређивати начин пружања помоћи ако већ у самом закону
нису дата јасна овлашћења.
Да су ове сумње биле тачне, показало се четири године касније, кад је Уставни суд утврдио да
је неуставан члан 56. став 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције. Према тој одредби,
директор Агенције доноси „ближи пропис” којим се уређује поступак пружања помоћи
запосленима у јавном сектору који „у доброј намери” пријаве корупцију. У складу с тим,
неуставним је оглашен и Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију из 2011.
године, а објављивање одлуке је одложено за три месеца.
На основу оспореног Правилника, неколико десетина узбуњивача је добило какву-такву
заштиту од прогона. Зато период до објављивања одлуке Уставног суда треба искористити за
хитне допуне члана 56. Закона о Агенцији – препорука је ТС.
Уз то, питање заштите узбуњивача треба решити што пре, посебним свеобухватним законом.
Али у ТС сматрају да Предлог закона, који се налази у скупштинској процедури од 3. октобра,
садржи бројне мањкавости које би требало отклонити амандманима.
Ивана Анојчић

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Da-li-uzbunjivaci-ostaju-bez-pravne-zastite.sr.html

KOSTOLACTraže 38 plata
D. Novković
Protest u preduzeću „Standard“ koje je u vlasništvu drţave. Nemaju zdravstvene knjiţice ni
uplaćen staţ
KOSTOLAC - Radnici privrednog društva „Standard“ u Kostolcu najavili su seriju protesta zbog 38
neisplaćenih zarada, neuplaćenih doprinosa i neoverenih zdravstvenih knjiţica. Perica Rajković,
glavni poverenik sindikata Nezavisnost u „Standardu“, kaţe da oni nemaju drugi izbor, već da
protestima skrenu paţnju drţave, koja je nadleţna, kao njihov osnivaĉ.
- U ĉetvrtak je odrţana sednica skupštine preduzeća, na kojoj je doneta odluka da se krene u
proteste, jer već mesecima gladujemo i mi i naše porodice. Ukoliko drţava ne bude reagovala, mi
ćemo radikalizovati proteste, jer nemamo drugog izbora - rekao je Rajković.
Preduzeće „Standard“, koje ima oko 170 zaposlenih, brine o ishrani zaposlenih u PD
„Termoelektrane i kopovi“ i posluje u svom hotelu „Kostolac“ i restoranima „Dunavski dragulj“,
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„Putnik“, „Plaţa“ i „Viminacijum“. MeĊutim, u većini ovih objekata iskljuĉena je struja zbog
dugova, pa je u njima nemoguće da se radi. Zbog teške situacije, zaposleni su sa protestima
otpoĉeli još krajem februara ove godine, ali do danas njihov problem nije rešen, već se samo
povećao broj dugovanih zarada i doprinosa.
- Protestovali smo i u novembru prošle godine, ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu. Tada je
dogovoreno da nam se isplaćuju minimalci, ali se i sa time stalo - kaţe Rajković.
Pregovori sa Vladom Srbije obavljeni su i za vreme obustave njihovog štrajka zbog poplava u
zemlji, ali ni to nije pomoglo, iako je drţava nadleţna za „Standard“, jer ima 90 odsto vlasniĉkog
udela. Radnici su u junu stupili u štrajk glaĊu ali su od njega odustali posle 24 sata, jer su shvatili
da, zbog neoverenih zdravstvenih knjiţica, ne bi mogli adekvatno da budu zbrinuti oni kojima pozli.
- Pošto nemamo drugi izbor, sad ponovo krećemo sa protestima, jer je u pitanju goli opstanak oko
700 ljudi iz 170 porodica - najavio je Rajković.
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