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Komunalci: Ĉistimo ulice, imamo plate manje od
proseka, štrajkovaćemo ako nam smanje plate!
Z. Rakić
Protiv umanjenja zarada u javnom sektoru bune se i sindikati komunalnih delatnosti. Planiraju da
organizuju protest, a ne iskljuĉuju ni mogućnost štrajka
Proseĉna zarada komunalnih radnika ispod 36.000 dinara
OD 70.000 zaposlenih u komunalnim preduzećima širom Srbije, svaki treći prima platu manju od
minimalca, odnosno nešto više od 20.000 dinara. Proseĉna zarada onih koji ĉiste ulice, ureĊuju
naše parkove i brinu o snabdevanju gradova vodom je ispod 36.000 dinara, što je skoro 9.000 manje
od republiĉkog proseka. To je najjaĉi argument koji su u sredu protiv smanjenja zarada u ovoj
branši potegli predstavnici Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Oni planiraju da organizuju
protest, a kažu da ne iskljuĉuju ni mogućnost štrajka.
- Firme koje se bave komunalnom delatnošću i ĉiji su osnivaĉi gradovi i opštine graĊani i nadležni
neopravdano poistovećuju sa ostalim javnim preduzećima - smatra Sima Blagojević, predsednik
Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti ASNS. - Mi nemamo ni približno velike plate
kao državne firme. Smatramo da su uštede mogle da se naprave na drugim mestima i da je bilo
neophodno reformisati ovaj sektor i unaprediti sistem, a ne smanjivati zarade.
Komunalna preduzeća bila su godinama poligon za udomljavanje politiĉkih kadrova. Ove firme,
ipak, kubure sa nedostatkom radnika.
- Nemamo dovoljno neposrednih izvršilaca. Fale nam ĉistaĉi i ostali radnici na terenu - objašnjava
Blagojević. - Umesto njih, sve garniture su zapošljavale službenike po kancelarijama. U
kragujevaĉkoj “Ĉistoći” svega 40 ljudi radi na ulici, dok ih u administraciji ima ĉak 250!
Blagojević napominje da ovaj grad nije izuzetak, već da je i u prestonici i ostalim gradovima
situacija sliĉna.
- U Srbiji posluje 360 komunalnih firmi, a svaki drugi zaposleni radi u administraciji - kaže naš
sagovornik. - U Beogradu 60 odsto radnika sedi po kancelarijama, dok je na terenu svega 40 odsto.
Na poziciji gde je po sistematizaciji predviĊeno angažovanje jednog ĉoveka ima i po deset
izvršilaca, koji su najĉešće savetnici, pomoćnici i koordinatori.
DNEVNICA 560 DINARA
DRASTIĈAN primer lošeg poslovanja, a naroĉito odnosa prema zaposlenima je preduzeće „Bukulja“
iz AranĊelovca - smatra Dragan Arsenijević, poverenik ASNS u ovoj firmi. - Za pet godina promenile
su se tri vladajuće koalicije i ĉak pet direktora u preduzeću, a cena rada je ostala na nivou iz 2008.
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godine i iznosi 70 dinara! Na nivou Republike je ona 115 dinara, a od januara će biti 121 dinar, na
osnovu poslednje odluke Vlade Srbije. Iako smo monopolista, zbog nedomaćinskog poslovanja firma
duguje 37 miliona dinara.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514765/Inpekcija-rada-ima-vaznu-ulogu-u-suzbijanju-rada-na-crno

Inpekcija rada ima važnu ulogu u suzbijanju rada na
crno
Tanjug
Problem rada na crno jedan je od najvećih društvenih i ekonomskih problema u Srbiji, a inspekcija
rada jedan je od kljuĉnih aktera koji može da doprinese suzbijanju tog problema, reĉeno je danas
na predstavljanju predloga praktiĉne politike "Srbija bez rada na crno - unapreĊenje uloge
inspekcije rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti".
Koordinator projekta i autor predloga praktiĉne politike Milena Vujović kazala je na konferenciji za
novinare u Beogradu da inspekcije rada imaju brojna ovlašćenja i znaĉajnu ulogu u pogledu
kontrole i suzbijanja neprijavljenog rada.
Prema rezultatima ankete sprovedene u okviru projekta, kao najveće probleme u tehniĉkoj
opremljenosti inspekcja rada, inspektori su naveli nedovoljno umrežene i dostupne podatke i
nepostojanje baze podataka, dodala je Vujović.
Ona je podsetila da je od aprila 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji u porastu.
Fondacija "Centar za demokratiju", organizator današnje prezentacije, se kroz predlog praktiĉne
politike zalaže i daje preporuke da se uspostavi jedinistveni informacioni sistem kojim će pored
inspekcije rada pristup imati i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni
sudovi, druge inspekcije, MUP, kao i Agencija za privredne registre, reĉeno je na konferenciji.
Autor predloga praktiĉne politike profesor u penziji Ksenija Petovar rekla je da je prvi zakljuĉak do
koga se došlo u istraživanju to što ne postoji kordinacija razliĉitih aktera koji mogu da utiĉu na
smanjenje sive ekonomije. Uspostavljanje automatizovanog i javno dostupnog sistema omogućilo bi
da se evidentiraju svi sluĉajevi kod kojih se utvrdi da je podneta prijava ili da je izvršena
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inspekcijska kontrola.
TakoĊe, omogući će da se dobije brža i detaljnija informacija o kontrolisanom predmetu,
poreĊenje sa postojećim evidencijama u drugim služabama o subjektu koji je predmet kontrole ili
prijave, dodala je Petovar.
Jedinstveni informacioni sistem bi, prema njenim reĉima mogao da svede na minimum probleme
koje anketirani inspektori rada rada navode kao najĉešće u svojim aktivnostima u vezi sa
suzbijanjem neprijavljenog rada, medju kojima je iz izbegavanje poslodavca, odnosno ovlašćenih
lica u firmi da odgovore na zahteve isnpektora i pruže im potrebnu dokumentaciju.
Preporuĉila je, takoĊe, da bi bilo korisno uspostaviti internet stranicu odnosno sajta Inspektorata
za rad, kao i nastavak saradnje sa ĉlanicama Medjunarodne asocijacije isnpekcije rada i regionalne
asocijacije. Ona je ukazala da je u anketi uĉestvovalo 38 inspektora od 250 njih, taĉnije oko 15
odsto njih se odazvalo i uĉestvovalo u anketi.
Reĉeno je i da je veoma važno povećanje medijske vidljivosti i aktivnosti koje su usmerene ka
upoznavanju javnosti sa radom inspekcija, a jedan od modaliteta mogle bi da budu nacionalne
kampanje širenja znanja o ulozi inspekcije rada u suzbijanju neformalnog rada i štetnosti te pojave
za društvo.
Implementacija preporuka Fondacije, kako kažu njeni predstavnici, doprineće unapredjenju rada
inspekcija rada i drugih institucija ukljuĉenih u informacioni sisitem, a doprineće i ukupnoj borbi
protiv sive ekonomije.
Nacionalni kordinator za Srbiju MeĊunarodne organizacije rada (MOR) Jovan Protić ukazao je da bi
od velike koristi bila rezmena iskustva i sugestija sa inspekcijama rada u regionu i da će aktivnosti
MOR-a od polovine iduće goidne biti usmerene ka tome.
Kako je kazao, plan je da se od iduće godine radi na suzbijanju deĉjeg rada, odnosno tome kako da
se podigne nivo prepoznavanja ove pojave medju inspektorima rada. Maja Ilić iz Inspektorata za
rada rekla je da se svake nedelje povećava broj inspekcijskih nadzora i da inspektori sada
kontrolišu silose, kao i one koji su angažovani u proizvodnji derivata nafte.
Fokus je, kako je kazala, na smanjenju rada na crno, kao i na kontroli bezbednosti zdravlja na radu
budući da je primetno da se u poslenjih pet, šest godina na radu povredjivalo oko 20 odsto onih
koji rade na crno. Dodala je da nedovoljna sredstva nisu omogućila bolju informatiĉku
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opremljenost inspekcije.
Fondacija je predlog praktiĉne politike naĉinila u okviru projekta "Efikasnija uloga inspekcija rada u
suzbijanju rada na crno" koji se sprovodi od 1. aprila do kraja ovog meseca. Projekat je podržala
Solidar Suis Kancelarija u Srbiji.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/514705/Verbic-Strajk-prosvetara-da-se-zavrsi-odmah

Verbić: Štrajk prosvetara da se završi odmah
Beta
Štrajk prosvetnih radnika treba da bude okonĉan odmah, izjavio je danas ministar prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja SrĊan Verbić i ocenio da je za rešavanje problema u prosveti neophodno
formiranje tela sa predstavnicima nastavnika i direktora škola, a ne samo sindikatima.
Uz oĉekivanje da će se štrajk završiti odmah, Verbić je ocenio da je jedino dugotrajno rešenje da
nastavnici i profesori budu u odgovarajućim platnim grupama
- Neophodno je da napravimo telo u kome bi bili na pravi naĉin reprezentovani nastavnici i
direktori škola, sa vrlo konkretnim predlozima i savetima Ministarstvu kako da se promeni sistem
obrazovanja - kazao je Verbić novinarima u Beogradu i izrazio žaljenje što se "preko potreban
dijalog sa prosvetnim radnicima
odvija samo kroz kanal sa sindikatima".

On je, uz oĉekivanje da će se štrajk završiti odmah, ocenio da je jedino dugotrajno rešenje da
nastavnici i profesori budu u odgovarajućim platnim grupama, u skladu sa njihovim stepenom
obrazovanja i odgovornosti.
- Jedino ako budu nastavnici u platnoj grupi koja odgovara njihovom stepenu obrazovanja i
odgovornosti, tek onda je problem trajno rešen. Sve do tada smo u velikoj opasnosti da oni koji su
najbolji napuštaju prosvetu, a to ne želimo da vidimo - istakao je ministar.
Prema njegovim reĉima, kolektivni ugovor nije trajno rešenje, a Ministarstvo treba da izaĊe sa
konkretnim ciljevima i brojkama kako bi se rešio problem. Verbić je naveo da oĉekuje da se školska
godina nastavi "najregularnije moguće". Ĉlanovi ĉetiri reprezentativna sindikata štrajkuju od 17.
novembra održavanjem školskih ĉasova u trajanju od pola sata.
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Pored toga da im plate ne budu smanjene, prosvetni radnici traže ureĊenje platnih razreda u
javnom sektoru, sklapanje posebnog kolektivnog ugovora, kao i da uĉestvuju u pripremi izmene
Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/514622/STEDNJA-Vulin-trazi-da-se-smanje-i-nacionalne-penzije

ŠTEDNJA Vulin traži da se smanje i nacionalne
penzije
Fonet, Veĉernje novosti
Trebalo bi smanjiti i nacionalne penzije, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin, navodeći da to
ne govori kao kritiku Ministarstvu kulture, već kao predlog da se o tome razgovara.
Vulin kaže da bi smanjenje nacionalnih penzija bila stvar solidarnosti društva
- Svaka penzija je neka vrsta zasluge. Neki od dobitnika su nacionalne penzije doživeli kao
priznanje društva, a ne kao materijalnu potporu. Mnogi i dalje dobro zaraĊuju. Nije to prevelik
broj i nije stvar velike uštede, već odgovornosti
i solidarnosti društva - rekao je Vulin za Novosti.
Povodom primene uredbe o radnom angažmanu primalaca socijalne pomoći, Vulin je naveo da ima
otpora i da ga pružaju oni kojima pomoć nije potrebna, dok je za ostale to dobar naĉin da doĊu do
posla.
- Navikli smo ljude da socijalna pomoć bude zanimanje, a ne stanje nužde. A oni moraju da rade da
bi se izvukli iz tog stanja - naglasio je Vulin.
Odgovarajući na pitanje odakle Ministarstvu rada u kasi višak od 1,4 miliona dinara, Vulin je rekao
da će ispitati gde su i na šta pare trošene.
- Smanjili smo troškove i time nije ugrožena isplata socijalne prinadležnosti nijednom korisniku.
Radi se o troškovima koji se odnose na razne usluge, tekuće
održavanje, popravke, ugovore o telekomunikacionim uslugama, ukinute su dnevnice... UšteĊen
novac namenski će dobiti centri za socijalni rad - rekao je Vulin.
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On je objasnio da je dao preporuku da centri nameštaj kupuju od preduzeća u kojima rade osobe sa
invaliditetom.
- Dobili su ili će dobiti nameštaj i kompjutere. Nekima će stići vozila, ali ne da se voze direktori,
već terenska kola i tri traktora za one koji imaju svoje ekonomije - rekao je Vulin.
On je dodao da nezadovoljni direktori socijalnih centara, koji tvrde da im je novac bio potrebniji
za druge namene, mogu da zatvore svoje prostorije ili da ih zapale koliko sutra i da on zbog toga
neće biti odgovoran.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_tri_godine_gubitak_33_milijarde_evra_.4.html?news_id=293276

Odlaganje reformi u oblasti planiranja i izgradnje
mnogo koštalo srpska graĊevinska preduzeća
Za tri godine gubitak 3,3 milijarde evra
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Beograd - Zbog odlaganja reformi u oblasti planiranja i izgradnje, u periodu od 2012. do 2014.
godine domaća graĊevinska preduzeća su zbog nerealizovanih poslova izgubile 3,3 milijarde evra,
pokazalo je istraživanje Mreže za poslovnu podršku.
Odlaganje donošenja novog Zakona o planiranju i izgradnji i uprošćavanja procedura u
graĊevinarstvu onemogućilo je otvaranje 65.000 stalnih ili privremenih radnih mesta u
graĊevinarstvu. Podaci za istraživanje prikupljeni su praćenjem podataka Republiĉkog zavoda za
statistiku, Agencije za privredne registre, Katastra nepokretnosti i anketom meĊu 726 menadžera
graĊevinskih firmi koje posluju u Srbiji. Istraživanje je bilo fokusirano na to koliko komplikovane i
dugotrajne procedure onemogućavaju realizaciju poslova u graĊevinarstvu.
Anketa je pokazala da je štetu pretrpelo 94,2 odsto kompanija i da je zbog nerealizovanih poslova
šteta iznosila u proseku 176.000 evra po kompaniji, a zbog delimiĉno realizovanih 291.000 evra.
Navodi se i da bi realizacija zakoĉenih poslova u graĊevinarstvu znaĉila otvaranje više od 21.500
privremenih ili stalnih radnih mesta u toj privrednoj grani godišnje.
MeĊu procedurama koje su bile najveća prepreka u realizaciji poslova menadžeri su na prvo mesto
stavili graĊevinske dozvole i prikupljanje dokumentacije za njih, koje predstavljaju problem za
polovinu ispitanika. Svaka ĉetvrta kompanija ima problema i kod dobijanja lokacijske i upotrebne
dozvole, a iza toga postoje i znaĉajni problemi kod dozvola za dogradnju ili nadogradnju objekata.
Istraživanje je pokazalo da proizvoĊaĉi i uvoznici graĊevinskog materijala imaju problem sa
sertifikacijom proizvoda u graĊevinarstvu i da na stotine gradilišta u Srbiji stoje i ĉekaju ateste za
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savremene materijale. Sa druge strane, izvoznici graĊevinskog materijala plaćaju sertifikaciju
svojih proizvoda dva puta, jednom u Srbiji, drugi put u Evropskoj uniji, zato što standardi za
sertifikaciju proizvoda u Srbiji nisu usaglašeni sa standardima EU i to povećava cenu materijala.
Mreža za poslovnu podršku ocenila je da je neophodno da se donese novi zakon o planiranju i
izgradnji po hitnom postupku i usaglase sertifikacije graĊevinskih materijala i opreme u Srbiji sa
onim u zemljama EU, jer će u suprotnom i naredna godina biti „izgubljena“ za graĊevinarstvo. U
Srbiji ima oko 70.000 graĊevinara zaposlenih u 6.500 graĊevinskih firmi, dok je još oko 15.000
radnika angažovano u industriji graĊevinskog materijala.
Ekspert za strane investicije Mahmud Bušatlija kaže za Danas da podaci do kojih je došla Mreža za
poslovnu podršku jasno ukazuju koliko je nedostatak adekvatne zakonske regulative unazadio
graĊevinsku industriju Srbije.
- Smatram da je obavljeno istraživanje dalo ispravne rezultate do kojih se došlo primenom
odreĊene metodologije a ne nagaĊanjem. Reĉ je o ozbiljnim ljudima iz struke koji znaju na koji
naĉin da provere ispravnost podataka. Ipak, smatram da je cifra od 3,3 milijarde evra koje su
navodno graĊevinska preduzeća izgubila nerealna. Bilo bi nerealno i da je reĉeno da se radi o sumi
od 1,5 milijardi evra. Sa druge strane, u potpunosti verujem u ispravnost podatka o izgubljenom
broju radnih mesta. Generalno gledano, ispitivanje pokazuje da idemo stranputicom kada je reĉ o
graĊevini naroĉito o njenoj operativi - zakljuĉuje Bušatlija.
Daleko je zelena grana
- Nedonošenje adekvatnih zakona i loša privatizacija su uslovili da Srbija praktiĉno ostane bez
graĊevinske operative. U ovom trenutku u tom segmentu nemamo nijedno preduzeće koje ima više
od 300 zaposlenih. Jedini naĉin da se ponovo izaĊe na „zelenu granu“ je da se ta operativa ukrupni
i da se naravno donesu zakonska rešenja koja bi omogućila nesmetan rad i dobijanje poslova
graĊevinskoj industriji - kaže Mahmud Bušatlija.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nema_odustajanja_od_strajka.55.html?news_id=293288

Još nema dogovora sindikata obrazovanja i Vlade
Nema odustajanja od štrajka
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Ni posle dve nedelje kraj štrajka prosvetnih radnika se ne nazire, a juĉerašnja runda
pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru prekinuta je bez dogovora. Razgovori se nastavljaju
danas, a prema saznanjima našeg lista, još nije pronaĊen naĉin kako da se ublaže posledice
smanjenja plata prosvetnim radnicima, preko ušteda u okviru budžeta Ministarstva prosvete.
Sindikati tvrde da su na sastanku prošlog petka, kojem je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar
Vuĉić, dobili „zeleno svetlo“ da se to uradi preko posebnog kolektivnog ugovora, a da je na
juĉerašnjim razgovorima predstavnica Ministarstva finansija poruĉila da je to protivzakonito. Prema
reĉima Jasne Janković, ĉlanice Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika, sva ĉetiri
reprezentativna sindikata poslala su zahtev ministru finansija Dušanu Vujoviću da naĊe prihvatljivo
rešenje i da „razreši ono što je nagovešteno na sastanku proteklog petka“.
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Komentarišući juĉerašnju izjavu ministra prosvete SrĊana Verbića da štrajk treba da bude okonĉan
odmah, Jankovićeva poruĉuje da ministar takvim izjavama „samo zaoštrava situaciju“ i da „bez
potpisanog protokola sa Vladom štrajk u školama neće biti prekinut“.
Proseĉna plata profesora u osnovnim i srednjim školama je 43.000 dinara, a ukoliko se raĉunaju i
ostali zaposleni, prosek iznosi oko 36.000, ukazuje naša sagovornica. Na pitanje ĉime bi prosvetari
bili zadovoljni, odnosno koji iznos bi mogao da ublaži smanjenje zarada za 10 odsto, Jankovićeva
odgovara da „sindikati ne žele da licitiraju“.
- Ovaj štrajk nije pokrenut samo zbog 4.300 dinara već i da se postavi granica dokle ćemo da
dozvoljavamo propadanje obrazovanja. Ministarka Kori Udoviĉki nekoliko puta je iznosila razliĉite
datume kada će biti donet zakon o platnim razredima. Dok ne budemo imali konkretan datum kada
će taj zakon biti usvojen i kada će poĉeti da se primenjuje, nećemo prekinuti štrajk - kategoriĉna
je Jankovićeva.
I Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, izjavio je za Danas da su
sindikati spremni da odmah po potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora zamrznu štrajk do izrade
platnih razreda.
Uz oĉekivanje da će se štrajk završiti odmah, ministar Verbić je juĉe ocenio da je dugotrajno
rešenje da nastavnici i profesori budu u odgovarajućim platnim grupama, u skladu sa njihovim
stepenom obrazovanja i odgovornosti.
Sindikati tvrde da se ne smanjuje broj škola u kojima nastavnici drže ĉasove po 30 minuta i da u
protestu uĉestvuje više od 1.100 obrazovnih ustanova u Srbiji.
Sindikatima se ne žuri
- Ne žuri se sindikatima da okonĉaju štrajk više nego vladi i roditeljima. Naravno da bismo voleli da
se nastava odvija uobiĉajeno, ali sigurno da nećemo gubiti strpljenje - kaže Jasna Janković.
Jerkov: Verbić arogantan
- Ministar SrĊan Verbić oĉekujući da se „štrajk prosvetnih radnika prekine odmah“, a da pritom nije
ispunio ništa od zahteva prosvetnih radnika pokazuje jednaku dozu arogancije i nadmenosti kao i
njegove kolege kada je u pitanju štrajk advokata, lekara ili radnika - ocenila je juĉe Aleksandra
Jerkov, predsednica Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jeftinije-cigarete-ali-zato-hlebu-mese-poskupljenje

Јефтиније цигарете, али зато хлебу месе
поскупљење
Док неке пекаре, попут новосадског „Хлеба”, полукилограмску белу векну продају по 25
динара, председник Уније пекара Србије Зоран Пралица најављује да би хлеб у наредним
данима могао поскупети са
Купујемо оно чега не можемо да се одрекнемо
садашњих 46 динара на 49 због раста цена пшенице.
Он објашњава да је у последњој недељи хлебно жито отишло са 17 динара килограм на 23 те
да је, уколико цена пшенице остане на тренутном нивоу, неминовно поскупљење „саве”. Да
би се променила цена најважније намирнице, потребно је да Влада донесе уредбу о томе јер
је цена хлеба једна од оних које регулише држава. По уредби, која важи до 31. јануара 2015.
године, цена хлеба „сава” не сме прећи границу од 46 динара, а Пралица каже да би у
наредних десетак дана она могла бити коригована, у случају да цена пшенице настави да
расте. Уколико пређе границу од 26-27 динара, Пралица каже да би на тржишту морале
интервенисати Робне резерве не би ли цена хлеба престала даље да расте.
Ако се Влада и сложи с предлогом пекара да дигне цену хлеба, питање је како ће грађанима
бити објашњено како је могуће да исту векну једни продају по 25 динара, а други не могу ни
по 46. Подсетимо на некадашњу рачуницу да килограм хлеба вреди као два килограма брашна,
а четири килограма пшенице. Од ње се одавно много одступа, али ако је пшеница 23 динара
килограм, онда векна и не може бити скупља од 46 динара. И зашто пола килограма хлеба код
пекара који траже поскупљење није коштало 34 динара пре десетак дана, када је пшеница
била 17 динара? Тада нису обарали цену векне.
Добра вест је, али не за све потрошаче, што ових дана појефтињују цигарете па су цене
појединих марки снижене и до 30 динара. Рецимо, „пал мал”, чији је произвођач „Бритишамерикан тобако”, јефтинији је 20 динара. Цена му је с 200 динара пала на 180. Цене је снизио
и произвођач „Филип Морис” па сад паклица „бонда” кошта 170 динара, уместо 190. За 30
динара појефтинио је „вицерој” па је цена „100 с” паковања снижена са 190 динара на 170,
док је обична паклица појефтинила са 190 на 160.
Цигарете „јорк”, „МЦ”, „фаст” јефтиније су 10 и 20 динара, у зависности од паковања.
Снижене су и цене за „Л&Д”, „монус”, „ПС”, „монте карло”...
Елем, цене је снизио и домаћи „Монус“, али и поједини инострани, чије цигарете се продају
на нашем тржишту, као што је хрватска „Творница духана Ровињ“. Тим потезом дуванyије су
се одрекле дела профита, али ће се мање пара слити и у буyет. Чим су јефтиније цигарете,
ниже су и акцизе на њих које држава убира. Разлог снижења цена цигарета највероватније је
слаба продаја, иако то произвођачи отворено не говоре. На то указује и чињеница да су
снижене само цене цигарета средњег ранга, односно оне које пушачи у Србији најчешће
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купују. Да је све слабија продаја цигарета потврдили су нам продавци у новосадским
киосцима, међутим, за то се разлози могу тражити и у црном тржишту, било да је реч о
резаном дувану или цигаретама које се продају испод тезги. Процене су да држава годишње
због шверца цигарета губи око 100 милиона евра.
С. Глушчевић
Појефтинили шећер, со, сирће, уље
Цене најважнијих намирница од почетка јесени углавном су по старом, али је било и неких
појефтињења. Тако, рецимо, шећера има и по 58 динара килограм, јефтинији су и со, сирће,
уље, додаци јелима... Поскупеле су месне прерађевине, конзервисани производи од рибе и
замрзнути производи, и то пет до осам одсто.
Држава не да векну „Сава”
Министар трговине Србије Расим Љајић изјавио је да држава неће дозволити да поскупи хлеб
„Сава”, који кошта 46 динара.
Љајић је поводом упозорења Уније пекара Србије да би, због раста цене пшенице у наредним
данима хлеб „Сава” могао да поскупи на 49 динара, казао да за то не постоји економско
оправдање. „Влада Србије ће уредбу, којом је цена хлеба „Сава” ограничена на 46 динара,
крајем јануара, кад јој истиче рок, продужити на још шест месеци„најавио је Љајић.
Он је додао да је цена пшенице у Србији неоправдано висока, јер је добар овогодишњи род те
житарице.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smanjenje-penzija-stiglo-do-Ustavnog-suda.lt.html

Smanjenje penzija stiglo do Ustavnog suda
Inicijativu za ocenu ustavnosti kresanja penzija većih od 25.000 dinara juĉe podržao i Saša
Janković, zaštitnik prava graĊana
Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je juĉe Ustavnom sudu inicijativu za ocenu
ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija, kojim se sve
penzije veće od 25.000 dinara od decembra umanjuju po stopi od 22, odnosno 25 procenata.
Udruženje smatra da takva odluka vlade i Skupštine nije u saglasnosti sa Ustavom i
opšteprihvaćenim pravilima meĊunarodnog prava i potvrĊenim meĊunarodnim ugovorima.
Inicijativu za ocenu ustavnosti ovog udruženja juĉe je podržao i Saša Janković, zaštitnik prava
graĊana, složiviši se da je odluka o smanjivanju penzija neustavna.
Milorad Vujasinović, podnosilac inicijative, ali i predsednik ovog Udruženja, potvrdio je juĉe da je
ovim zakonom država prekršila niz ustavnih naĉela, poĉev od steĉenih imovinskih prava, pravne
jednakosti, ali i zaštite ekonomske sigurnosti penzionera.
– Podnosioci inicijative podsećaju da penzije predstavljaju liĉno imovinsko pravo svakog pojedinca
steĉeno na osnovu zakona, te da svako zadiranje države u steĉena prava predstavlja mešanje u
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imovinu, u konkretnom sluĉaju povredu tog prava, bez opravdanog osnova i protivustavno, objasnio
je Vujasinović.
Zakonom o PIO jasno je propisao usklaĊivanje penzija za period od aprila 2014. do oktobra 2016. I
to tako što je za oktobar 2014. bilo predviĊeno povećanje od jedan odsto, a posle toga po pola
procenta, a onda su penzije umanjene za 22 i 25 odsto. Kako su iznosi povećanja sve manji, samim
tim su i penzije sve niže, jer ih obezvreĊuje inflacija.
– Paušalna konstatacija Zakona o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija, kojim se pravda
cilj, „oĉuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema” i hitnost donošenja ovog „privremenog”
zakona sa trajnim, konaĉnim i trenutnim dejstvom, predstavlja samo izgovor za neustavno
smanjenje steĉenih prava i najbrži naĉin za uštedu novca bez trenutnih posledica, s obzirom na
populaciju na koju se to odnosi, kategoriĉan je Vujasinović.
Finansijska održivost penzijskog sistema narušena je upravo neracionalnim, nezakonitim i
neodgovornim trošenjem novca PIO fonda od strane države, koje traje već decenijama.
Budući da se smanjenje penzija odnosi samo na deo penzionera, koji primaju penzije iznad 25.000
dinara, oni su, protivno Ustavu nejednako tretirani, jer su im odreĊeni razliĉiti procenti umanjenja
zavisno od toga da li su penzije više, ili niže od 40.000 dinara.
Ovim zakonom, kako se navodi u inicijativi za ocenu ustavnosti, penzioneri su diskriminisani i u
odnosu na zaposlene u javnom sektoru ĉije su plate,veće od 25.000 dinara, linearno smanjene za
10 odsto, nezavisno od visine zarade, za razliku od penzija ĉije umanjenje progresivno raste.
Pri tom, plate predstavljaju tekuća davanja koja se regulišu zakonom, kolektivnim ugovorom i
ugovorom o radu, za razliku od penzija. Imajući sve ovo u vidu, a radi spreĉavanja nastupanja
nenadoknadive štete kako za penzionere (jer se radi o velikom broju starijih ljudi i liĉnom
imovinskom pravu, sa osnovanom pretpostavkom da mnogi neće doživeti obeštećenje što
predstavlja nenadoknadivu štetu), tako i za spreĉavanje štete koja bi nastala za samu
državu(naknade štete,kamate, troškovi spora domaćeg i meĊunarodnog suda), predloženo je
Ustavnom sudu da naloži PIO fondu da obustavi isplatu penzija na naĉin kako je to predviĊeno
novim zakonom o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija do okonĉanja postupka pred
Ustavnim sudom.
Udruženje, meĊutim, kako kažu, nema nameru da se zadrži samo na domaćem pravosuĊu, već,
ukoliko im ova inicijativa bude odbijena, žaliće se sudu u Strazburu.
Jasna Petrović-Stojanović

AKTER
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-110997-reenje-je-u-ulaganjima-ne-u-tednji.html

BAROU RAZGOVARALA SA VUĈIĆEM
REŠENJE JE U ULAGANJIMA, NE U ŠTEDNJI
Beta | ĉetvrtak, 27.11.2014. | 15:03
Generalna sekretarka MeĊunanarodne konfederacije sindikata Šaron Barou izjavila je danas u
Beogradu da vladine mere štednje koje podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći
oporavku privrede
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"Kada se smanjuju plate i penzije osiromašuju se ljudi, ako oni ne mogu da plate svoje raĉune, ako
ne mogu da investiraju, to direktno utiĉe na kvalitet tražnje i sigurno ne pomaže oporavku
ekonomije", rekla je Šaron Barou.
Ona je ranije danas razgovarala sa premijerom Srbije Aleksandrom Vuĉićem, a sastanku su
prisustvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik
Ujedinjenih granskih sindikata Branislav Ĉanak.
Šaron Barou je kazala da je Vuĉiću poruĉila da je rešenje u investicijama, u ulaganju u nova radna
mesta, a ne u štednji.
Prema njenim reĉima, kritikovala je što je aranžman sa MeĊunarodnim monetarnim fondom (MMF) i
dalje pod "velom tajne" i što sindikati nisu upoznati sa detaljima, ali i što sindikati
nisu konsultovani kada je donošen Zakon o radu.
"Zakon o radu je proguran u Skupštinu", rekla je ona i dodala da se na sastanku Vuĉić izvnio zbog
toga.
"On (Vuĉić) se izvnio, ali izvinjenje ne menja stvari i dalje mora da se radi na popravljanju zakona",
rekla je Šaron Barou.
Generalna sekretarka MeĊunarodne konfederacije sindikata (MKS)naglasila je da se što pre mora
uspostaviti socijalni dijalog i dodala da je dobila uveravanja od premijera da će dijaloga biti.
"MKS će i dalje biti sa vama i ja mogu da vam ponudim solidarnost, ako socijalnog dijaloga ne bude,
ako bude potrebno vratićemo se", rekla je Šaron Barou.
Predstavnici sindikata ocenili su da je sastanak sa premijerom bio težak, ali oĉekuju da će Vuĉić
ispuniti obećanje i da će socijalni dijalog o svim važnim pitanjima biti uspostavljen.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=27&nav_id=929531

"Vuĉić mi se izvinio, nije znao"
IZVOR: BETA, TANJUG
Beograd -- Generalna sekretarka MeĊunanarodne konfederacije sindikata Šaron Barou kaže da mere
koje podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći oporavku privrede.
"Kada se smanjuju plate i penzije osiromašuju se ljudi, ako oni ne mogu da plate svoje raĉune, ako
ne mogu da investiraju, to direktno utiĉe na kvalitet tražnje i sigurno ne pomaže oporavku
ekonomije", rekla je Šaron Barou.
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Ona je ranije danas razgovarala sa premijerom Srbije Aleksandrom Vuĉićem, a sastanku su
prisustvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik
Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Branislav Ĉanak.
Šaron Barou je kazala da je Vuĉiću poruĉila da je rešenje u investicijama, u ulaganju u nova radna
mesta, a ne u štednji.
Prema njenim reĉima, kritikovala je što je aranžman sa MeĊunarodnim monetarnim fondom i dalje
pod "velom tajne" i što sindikati nisu upoznati sa detaljima, ali i što sindikati nisu konsultovani kada
je donošen Zakon o radu.
Ona je prenela da se Vuĉić izvinio što nije bilo javne rasprave o zakonu o radu, za šta on nije znao.
"On (Vuĉić) se izvnio, ali izvinjenje ne menja stvari i dalje mora da se radi na popravljanju
zakona", rekla je Šaron Barou.
Generalna sekretarka MeĊunarodne konfederacije sindikata naglasila je da se što pre mora
uspostaviti socijalni dijalog i dodala da je dobila uveravanja od premijera da će dijaloga biti.
"MKS će i dalje biti sa vama i ja mogu da vam ponudim solidarnost, ako socijalnog dijaloga ne bude,
ako bude potrebno vratićemo se", rekla je Šaron Barou.
Barou je, na konferenciji "Ekonomska kriza i socijalni dijalog", koja je održana u Domu
sindikata,navela da ljudi moraju da znaju da imaju pravo na minimalnu zaradu, na kolektivno
pregovaranje, a ne "da rade a da za to ne primaju platu, jer to je onda kraĊa".
TakoĊe, kako je istakla, neophodno je obezbediti prava za žene kako bi imale osnovna sredstva za
brigu o deci i posao koji sa tim može da se uskladi.
Ona je istakla da je opšti trend u svetu da sve veća moć korpracija vodi ka smanjenju zarada i
povećanju prihoda, ali je takva situacija neodrživa jer ne postoji ravnoteža koja je neophodna da
jedna država bude prosperitetna.
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Ĉanak istakao je da ukoliko je graĊanin na radnom mestu
obespravljen, onda se od njega ne može oĉekivati produktivnost, a ako nema produktivnosti nema
ni dobre ekonomije.
Politiĉari ĉesto potežu za uzimanjem kredita umesto da ulažu u tog graĊanina, njegov rad i
uspostave neophodan balans u ekonomiji, ukazao je on.
Ĉanak je istakao da je današnji razgovor sa premijerom Vuĉićem za njega ohrabrujući, ali ne
14

ohrabruje to što je predsednik Vlade Srbije rekao da nije znao mnogo toga.
Kada je u pitanju aranžman sa MMF-om, Ĉanak kaže da u razgovoru sa premijerom nisu uspeli da
"razveju njegovu tajnovitost", ali da se boji da aranžman ukljuĉije realno stanje Srbije i novo
uslovljavanje MMF.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković istakao je da "sve vlade Srbije prethodnih
godina, pa i sadašnja, vladaju na naĉin kao što bi to radio neki car ili imperator".
On je podsetio da od 2001. godine u našoj zemlji formalno postoji uspostavljen socijalni dijalog, ali
je u praksi to samo "ukras i slika na zidu".
"Mišljenja sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavaca su u velikoj meri podudarna. Najveći
deo interesa koje imaju sindikati i poslodavci prema vladi su podudarni jer mi hoćemo da imamo
efikasnu državu", ukazao je Atanacković.
Prema njegovim reĉima, tranzicija u našoj zemlji traje 25 godina po ĉemu smo verovatno svetski
rekorderi u toj kategoriji, a realnih promena još nema.

STUDIO B
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=111099

Barou: Rešenje je u investicijama, a ne u štednji »
Izvor : Beogradski mediji
Generalna sekretarka MeĊunanarodne konfederacije sindikata Šaron Barou kaže da mere koje
podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći oporavku privrede.
"Kada se smanjuju plate i penzije osiromašuju se ljudi, ako oni ne mogu da plate svoje raĉune, ako
ne mogu da investiraju, to direktno utiĉe na kvalitet tražnje i sigurno ne pomaže oporavku
ekonomije", rekla je Šaron Barou.
Ona je ranije danas razgovarala sa premijerom Srbije Aleksandrom Vuĉićem, a sastanku su
prisustvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik
Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Branislav Ĉanak.
Šaron Barou je kazala da je Vuĉiću poruĉila da je rešenje u investicijama, u ulaganju u nova radna
mesta, a ne u štednji.
Prema njenim reĉima, kritikovala je što je aranžman sa MeĊunarodnim monetarnim fondom i dalje
pod "velom tajne" i što sindikati nisu upoznati sa detaljima, ali i što sindikati nisu konsultovani kada
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je donošen Zakon o radu.
Ona je prenela da se Vuĉić izvinio što nije bilo javne rasprave o zakonu o radu, za šta on nije znao.
"On (Vuĉić) se izvnio, ali izvinjenje ne menja stvari i dalje mora da se radi na popravljanju
zakona", rekla je Šaron Barou.
Generalna sekretarka MeĊunarodne konfederacije sindikata naglasila je da se što pre mora
uspostaviti socijalni dijalog i dodala da je dobila uveravanja od premijera da će dijaloga biti.
"MKS će i dalje biti sa vama i ja mogu da vam ponudim solidarnost, ako socijalnog dijaloga ne bude,
ako bude potrebno vratićemo se", rekla je Šaron Barou.
Barou je, na konferenciji "Ekonomska kriza i socijalni dijalog", koja je održana u Domu
sindikata,navela da ljudi moraju da znaju da imaju pravo na minimalnu zaradu, na kolektivno
pregovaranje, a ne "da rade a da za to ne primaju platu, jer to je onda kraĊa".
TakoĊe, kako je istakla, neophodno je obezbediti prava za žene kako bi imale osnovna sredstva za
brigu o deci i posao koji sa tim može da se uskladi.
Ona je istakla da je opšti trend u svetu da sve veća moć korpracija vodi ka smanjenju zarada i
povećanju prihoda, ali je takva situacija neodrživa jer ne postoji ravnoteža koja je neophodna da
jedna država bude prosperitetna.
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Ĉanak istakao je da ukoliko je graĊanin na radnom mestu
obespravljen, onda se od njega ne može oĉekivati produktivnost, a ako nema produktivnosti nema
ni dobre ekonomije.
Politiĉari ĉesto potežu za uzimanjem kredita umesto da ulažu u tog graĊanina, njegov rad i
uspostave neophodan balans u ekonomiji, ukazao je on.
Ĉanak je istakao da je današnji razgovor sa premijerom Vuĉićem za njega ohrabrujući, ali ne
ohrabruje to što je predsednik Vlade Srbije rekao da nije znao mnogo toga.
Kada je u pitanju aranžman sa MMF-om, Ĉanak kaže da u razgovoru sa premijerom nisu uspeli da
"razveju njegovu tajnovitost", ali da se boji da aranžman ukljuĉije realno stanje Srbije i novo
uslovljavanje MMF.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković istakao je da "sve vlade Srbije prethodnih
godina, pa i sadašnja, vladaju na naĉin kao što bi to radio neki car ili imperator".
On je podsetio da od 2001. godine u našoj zemlji formalno postoji uspostavljen socijalni dijalog, ali
je u praksi to samo "ukras i slika na zidu".
"Mišljenja sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavaca su u velikoj meri podudarna. Najveći
deo interesa koje imaju sindikati i poslodavci prema vladi su podudarni jer mi hoćemo da imamo
efikasnu državu", ukazao je Atanacković.
Prema njegovim reĉima, tranzicija u našoj zemlji traje 25 godina po ĉemu smo verovatno svetski
rekorderi u toj kategoriji, a realnih promena još nema.
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