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Seljaku penzija nije dovoljna ni da plati struju
J. Ţ. SKENDERIJA
U Srbiji se drastično smanjuje broj zemljoradnika koji uplaćuju doprinose. Pre 14 godina bilo ih
oko 500.000, a danas svega 155.720
NISKE penzije sa kojima ne mogu često da plate ni račun za struju, najverovatnije su jedan od
razloga zbog koga se broj poljoprivrednika koji sami sebi uplaćuju doprinose smanjio u poslednjih
dvadesetak godina za više od tri puta. Ako se ima u vidu da je njihova prosečna penzija u julu ove
godine iznosila oko 10.600 dinara, onda je jasno zašto interesovanje opada.
Prema podacima PIO fonda na paorskom spisku onih sa najniţim primanjima u Srbiji je i 3.710
poljoprivrednih penzionera koji primaju svega po 5.000 dinara mesečno.
- Svega 68 zemljoradnika mesečno primi 62.380 dinara, što je najveći iznos u ovoj delatnosti - kaţu
u Penzijskom fondu. - Prema našoj statistici za jun 2014. godine, u Srbiji je bilo prijavljeno 155.720
poljoprivrednika koji sebi uplaćuju doprinose i to u centralnoj Srbiji 114.564, u Vojvodini 41.137 i u
Kosovskoj Mitrovici 19. Pre 14 godina bilo ih je oko pola miliona.
Izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji stupa na snagu 1. januara 2015.
godine donose novine i za buduće poljoprivredne penzionere. Umesto da svi članovi gazdinstva
uplaćuju doprinose, sada će to činiti samo jedan, a vaţiće za sve.
- Vraćena je odredba iz 2003. godine prema kojoj je obavezno bio osiguran samo jedan član
gazdinstva, a ostali po ţelji, ako podnesu zahtev - objašnjavaju u PIO.
Prema zakonu, poljoprivrednici su oni koji se bave poljoprivredom, članovi su domaćinstva
poljoprivrednika ili mešovitog domaćinstva, ukoliko nisu osiguranici kao zaposleni, u samostalnim
delatnostima, korisnici penzija ili na školovanju.
PROSEČNO RADE DVE DECENIJE
PROSEČAN ratar u Srbiji radio je nešto više od dve decenije pre nego što je zasluţio penziju. S
druge strane, činovnici, drţavni sluţbenici, radnici u administraciji i javnom sektoru, u proseku su
platu primali 36 godina, nakon čega su odlučili da napuste radno mesto.
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OTKRIVAMO Ovo je 10 mera sa kojima izlazimo pred
MMF
Gordana Bulatović
Hoće li Srbija sklopiti sporazum sa MeĎunarodnim monetarnim fondom, zavisi od ocene da li je
izvodljiv plan ministra Vujovića da do 2017. smanji troškove drţave za 1,5 milijardi evra.

Kliknuti (+) za uvećanje

Pregovori sa MMF o novom aranţmanu počinju danas plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije
kome će, uz misiju MMF, prisustvovati predstavnici Vlade i centralne banke, a završiće se 20.
novembra. Očekuje se da ocenu programa fiskalne konsolidacije Srbije šef misije Fonda Zuzana
Murgasova i njen tim saopšte do kraja meseca. Ako sve bude po planu, Srbija bi već od januara
2015, posle skoro tri godine, ponovo ušla u grupu zemalja koja sa Fondom ima aranţman.
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- Danas i sutra će biti reči o makroekonomskim projekcijama, dok će se sledeće nedelje diskutovati
o najbolnijim pitanjima, a to su smanjenje troškova i stanje u javnim preduzećima - otkriva
ministar finansija Dušan Vujović.
Podseća da se u programu štednje krenulo od plata i penzija, što je već ušlo u rebalans budţeta, a
da se to sad nastavlja smanjenjem troškova za subvencije i sreĎivanjem stanja u javnim
Šta Srbiji znači sporazum sa Fondom
Predsednik Saveta guvernera NBS prof. Nebojša Savić kaţe da zasada postoje dve opcije kada je u
pitanju priroda sporazuma koji ćemo zaključiti sa Fondom. Jedan od njih je tzv. aranţman iz
predostroţnosti.
preduzećima.
- Mi smo sada prilično likvidni i u ovom trenutku, ali ni u 2015. sigurno nam nije potrebno da
povlačimo sredstva Fonda za likvidnost. Samim tim i karakter aranţmana sa Fondom moţe da bude
usmeren na sporazum iz predostroţnosti, što znači da se uspostavi dobra saradnja i da se prati
sprovoĎenje mera definisanih budţetima do 2017. - zaključuje Savić.
- Nema više oblasti u kojoj ćemo davati subvencije od kojih nema efekta. Potrebno je smanjiti
subvencije „Ţeleznicama“, na primer, gde one ne daju rezultat. Pametnije je dati podsticaj onom
ko ima malo zemlje, ali je spreman da zaposli nekog na svom posedu, bavi se stočarstvom,
voćarstvom - objašnjava ministar Vujović.
Master plan za javna preduzeća koji, pre svega, predviĎa dubinsku kontrolu njihovog rada, za dvetri nedelje biće predstavljen javnosti, a do kraja godine stupiće na snagu.
- Javna preduzeća moraju smanjiti troškove, napraviti korporativnu i efikasnu strukturu
menadţmenta. Postoji čitav set odluka koje bi trebalo da omoguće da, recimo, firme poput
“Srbijagasa” rade bolje. Analize su pokazale da postoji mnogo prostora za uštede i u „Srbijagasu“,
ali i u EPS, „Poštama“ - otkriva Vujović.
Ministar finansija kaţe i da će “verovatno biti otpuštanja, odnosno racionalizacije broja zaposlenih,
kao što bi to učinio svaki poslodavac na zapadu”.
- EPS ima 600 direktora, a firmi takve veličine nije potrebno više od 100 direktora, Ima i 14
profitnih centara, a dovoljna su samo dva ili tri.
Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen kaţe da zna da je Vujović pripremio nekoliko
scenarija fiskalne konsolidacije koji će detaljno biti razmotreni u pregovorima sa Fondom.
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- Činjenica da MMF dolazi znači da je Vlada spremna, u suprotnom ne bi došli. Optimističan sam da
moţe da bude postignut dobar rezultat, ali ništa ne treba prihvatiti zdravo za gotovo kad su u
pitanju tako komplikovane stvari - zaključuje Verheijen.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508040/Prve-privatizacije-pocetkom-naredne-godine

Prve privatizacije početkom naredne godine
Beta
Prvi javni pozivi za privatizaciju preduzeća po novom zakonu očekuje se krajem decembra ove
godine, a prve prodaje u januaru 2015, izjavila je danas vršilac duţnosti direktora Agencije za
privatizaciju Marijana Radovanović.
Na okruglom stolu "Privatizacija u Srbiji" ona je ocenila da će to objavljivanje poziva za
pojedinačna preduzeća za koje će biti odreĎen model privatizacije biti pravi test novog zakonskog
okvira.
Prema njenom mišljenju, ključni problemi predstojećih privatizacija, kao i dosadašnjih, biće višak
radne snage, nerešena imovinsko-pravna pitanja, prezaduţenost preduzeća i donekle nedovoljna
uključenost lokalne samouprave.
Radovanovićeva je podsetila da je na javni poziv za ukupno 502 preduzeća stiglo više od 1.700
pisama o zainteresovanosti, meĎu kojima, kako je istakla, ima i dosta kvalitetnih.
Na okruglom stolu o privatizaciju predstavljena je studija Nacionalne alijansa za lokalni ekonomski
razvoj (Naled) o uspešnim i neuspešnim slučajevima privatizacija, za koju je Radovanovićeva
ocenila da je identifikovala ključne probleme privatizacionog procesa.
U toj studiji se ističe da bi rešavanje viška zaposlenih i vlasništva nad zemljištem trebalo da budu
prioritetni zadaci Vlade Srbije ukoliko ţeli da uspešno okonča proces privatizacije.
Predsednik Upravnog odbora Naleda Vladan Atanasijević je ocenio da više od 570 preduzeća koja su
u različitim fazama privatizacije, prestavljaju zarobljen kapital, stalni trošak za republički budţet i
gubitak za budţete gradova i opština.
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Naled je preporučio da se počne od što hitnijeg donošenja odluke o sudbini konverzije prava
korišćenja u pravo svojine nad zemljištem preduzeća, kao i da se obezbede veća sredstva u
fondovima za rešavanje pitanja zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju i stečaju.
Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen istakao da ta meĎunarodna finansijska
insitucija podrţava Vladu Srbije da završi privatizaciju drţavnih preduzeća, navodeći da je njihovo
postojanje jedno pod pet najvećih prepreka za razvoj Srbije.
Pored toga što direktno i indirektno prave troškove budţetu ta preduzeća, prema njegovim recima,
ugrozavaju privatnike jer veliki broj njih ne plaća obaveze, koje privatna preduzeća moraju da
plate.
Kako je istakao Verheijen, za Srbiju je vazno da privatizuje drţavna preduzeća kako bi postala
konkurentna i mogla da se uključi u evropsko trţište.
Okrugli sto "Privatizacija u Srbiji", koji je odrţan u Skupštini Beograda, organizovali su Nacionalna
alijansa za lokalni ekonomski razvoj i USAID Projekat odrţivog lokalnog razvoja.
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MAKROEKONOMIJA Šta nas očekuje u sutrašnjim
pregovorima sa MMF
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je dogovorena solidna osnova za sutrašnje pregovore
sa MeĎunarodnim monetarnim fondom (MMF) i da će se razgovarati o makroekonomskim
projekcijama, a potom i o smanjenju troškova i o javnim preduzećima.
Vujović je u Jutarnjem programu TV Pink najavio da će 4. i 5. novembra biti reči o
makroekonomskim projekcijama, a da će se sledeće nedelje diskutovati o najbolnijem pitanju, a to
je o smanjenje troškova i o javnim preduzećima.
Ministar finansija je istakao da je cilj sprovoĎenje programa, da je dogovoreno smanjenje troškova
i da se pri tom krenulo od plata i penzija, što je već ušlo u rebalans budţeta, a da se nastavlja sa
ostalim troškovima kao što su subvencije.
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Vujović je objasnio da ne treba da subvencije dobijaju bogati posednici, koji imaju više od 100
hektara zemlje, već samo oni, kojima je to nuţno i da je potrebno smanjiti subvencije na drugim
mestima, kao na primer ţeleznici, gde one ne daju rezultat.
Ministar finansija je najavio da se, kada je reč o javnim preduzećima, moraju smanjiti troškovi,
popraviti menadţment struktura, odnosno napraviti korporativna i efikasna struktura.
Na pitanje novinara da li će biti otpuštanja u javnom sektoru, Vujović je odgovorio "verovatno da" i
da je reč o racionalizaciji broja zaposlenih, "kao što bi učinio svaki poslodavac na zapadu".
Vujović je naveo da EPS ima 600 direktora, a da firmi takve veličine nije potrebno više od 100
direktora, kao i da ima 14 profitnih centara, a da bi samo dva ili tri bila dovoljna.
On je rekao da je veliki problem što još nije donet novi zakon o graĎenju i prostornom planiranju,
odnosno dobijanju dozvola, i dodao da očekuje da će to uskoro biti rešeno. Ministar finansija je
ukazao da je niska inflacija i da očekuje da će godišnja biti 2,4 odsto.
Upitan kada očekuje da profunkcioniše u potpunosti budţet za 2015. godinu, Vujović je odgovorio
da očekuje da se krene sa pripremom budţeta, koji bi krajem novembra bio na vladi, a bio bi,
prema njegovim rečima, potom u skupštini i usvojen u pretposlednjoj nedelji decembra, ističući da
"u januaru uvek moţe da se pravi rebalans".
Misija MeĎunarodnog monetarnog fonda (MMF) dolazi sutra u Beograd, kako bi naredne dve nedelje
s vlastima u Srbiji razgovarala o tekućim ekonomskim kretanjima i sklapanju novog aranaţmana iz
predostroţnosti.
Vlada Srbije očekuje da će do kraja godine sa MMF-om biti sklopljen aranţman, jer se ta
meĎunarodna finansijska institucija pozitivno izjasnila o merama štednje koje su preduzete kako bi
se smanjio deficit budţeta Srbije u ovoj i naredne tri godine.
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MAČKA U DŢAKU Šta sve neuspešne privatizacije
imaju zajedničko
Tanjug
Ne moţe se povući zajednička nit za sve neuspešne privatizacije, ali jedan od osnovnih razloga
neuspeha bila je takozvana "kupovina mačke u dţaku", izjavila je danas direktorka Tima za
regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Jelena Bojović.
Najavljujući da će NALED i USAID Projekat odrţivog lokalnog razvoja predstaviti danas rezultate i
preporuke prve studije slučajeva privatizacije u Srbiji, ona je ocenila da je "tendencija bila da se
imovina prodaje bez da se investitor upozna sa tim šta kupuje", tako da "investitori nisu tačno znali
koju imovinu kupuju, sa koliko zaposlenih raspolaţu, koja količina proizvoda stoji u magacinu i
slično".
Studija, kako je objasnila Bojovićeva, na primerima pet uspešnih i pet neuspešnih privatizacija u
odabranim delatnostima,pruţa uvid u uzroke i posledice neuspeha i na osnovu poreĎenja sa
slučajevima uspešne prakse sagledava potencijal daljeg procesa privatizacije.
Ona je rekla da postoje i drugi "očigledni nedostaci u procesu privatizacije" i kao jedan od primera
navela da rebalansom nije predviĎena dovoljna količina sredstava u budţetu za zaposlene koji su
višak, a to otvoreno pitanje bi trebalo da se reši budţetom za narednu godinu.
Govoreći o nedostacima, Bojović je upozorila da je Zakonom o planiranju i izgradnji 2009. uvedena
konverzija uz naplatu koja je oborena na Ustavnom sudu, tako da sada preduzeće ne zna šta
kupuje.
Zbog toga očekujemo da se javi mali broj ozbiljnih investitora, rekla je ona i dodala da bi i to
trebalo da se reši u narednih godinu dana, pre istekla krajnjeg roka za privatizaciju.
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Откази део договора с ММФ-ом
Мисија Међународног монетарног фонда стиже данас у Србију да би кроз двонедељно
скенирање финансијског система и разговоре с високим званичницима и стручњацима
утврдила има ли шансе да се
до краја године постигне аранжман „из предострожности”. Српским финансијама у овом
тренутку није потребан новац па је аранжман „из предострожности” нужан да би се новац
могао користити ако кола крену низбрдо. А што је још важније – да би се свету показало да су
реформе у Србији сигурна ствар и да је наша држава озбиљна. С друге стране, ММФ жели да
Србија смањи минус у буyету и хитно настави фискалне и структурне реформе.
За сада је сигурно да смењење плата и пензија неће бити довољно да се закрпи рупа у буyету
за наредну годину те да је потребно уштедети још између 200 милиона евра и 300
милиона.Проф. др Милојко Арсић потврдио је за „Дневник” да Србија може бирати како ће
уштедети новац који недостаје, а у оптицају су смањење субвенција, смањење броја
запослених у јавном сектроу или пак повећање пореза на додату вредност.
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је договорена солидна основа за данашње
преговоре с Међународним монетарним фондом.
Разговараће се и макроекономским пројекцијама, а потом и о смањењу трошкова и о јавним
предузећима.
Д. Урошевић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од уторка, 4.новембра)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/komunalci-ne-daju-plate-0

Комуналци не дају плате
Представници синдиката запослених у комунално-стамбеној и саобраћајној делатности
затражили су јуче да се запослени у тим секторима изузму из одлуке о смањењу зарада,
будући да се не финансирају из буџета.
За права се бори 70.000 радника
Представници двају синдиката – Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности
Србије и Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности предали су јуче
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такве захтеве у Влади Србије за ресорна министарства (финансија и саобраћаја) и за
председника Владе.
Синдикати у својим захтевима траже, између осталог, да што пре почну преговори и да се
усагласе ставови за потписивање посебног колективног уговора за комуналну делатности, да
се запослени у тој области изузму од смањења зарада, а залажу се и за увођење сиве
економије у легалне токове. Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије Милан Грујић сматра да је неправедно да запослени у комуналној
делатности буду обухваћени мерама штедње кроз смањење зарада у јавном сектору јер се не
финансирају из буyета већ новац зарађују продајом производа и пружањем услуга.
Он је новинарима казао да представницима тих синдиката до сада нико није дао шансу да
образложе своје захтеве, истичући да ће смањење зарада и те како угрозити материјални и
социјални положај 70.000 запослених у комунално-стамбеној делатности који раде у тешким
условима.
Грујић је подсетио на то да је просечна плата запослених у јавном комуналном сектору 36.000
динара и да је 17 одсто нижа од просека привреде Србије, а 27 одсто од запослених у јавним
предузећима. По његовим речима, више од 30 одсто запослених у комуналној делатности
прима плату која је нижа од минималне зараде.
– На седници Републичког одбора синдикати ће донети одлуку о даљим активностима – најавио
је Грујић, и додао да од Владе Србије очекују разумевање за предложене захтеве, као и да ће
се једном седмично окупљати и скретати пажњу на свој тежак положај.Такође је рекао да ће
запослени у тој установи наставити да раде свој посао, да неће обуставити рад, али да неће
одустати од својих захтева.
Синдикати такође захтевају да се повећа наплата ненаплаћених пореза и доприноса, смањење
буyетских издавања за политичке партије, смањење броја непотребних агенција и плата
директора агенција и јавних предузећа.Грујић је најавио и да ће синдикати поднети
иницијативу за оцену уставности прописа којим се умањују зараде у јавним комуналним
предузећима.
Е. Дн.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/sindikati-i-ministarstvo-zdravlja-o-kolektivnom-ugovoru_532913.html

Sindikati i ministarstvo zdravlja o kolektivnom ugovoru
BEOGRAD Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Zoran Savić izjavio je da
će predstavnici sindikata zdravstvenih radnika razgovarati danas sa radnom grupom resornog
ministarstva o potpisivanju novog kolektivnog ugovora, ali da to neće dovesti do otkazivanja
štrajka lekara, najavljenog za 5. novembar.
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"Dogovorili smo sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom da započnemo razgovore o kolektivnom
ugovoru za zaposlene u zdravstvu. Vaţno je da se krene sa razgovorima i da se kolektivni ugovor
potpiše do kraja ove godine", rekao je Savić agenciji Beta.
Sva četiri reprezentativna sindikata zdravstva, koja okupljaju oko 80 odsto zaposlenih u toj oblasti,
najavila su ranije da će od srede, 5. novembra, jednom nedeljno organizovati celodnevne štrajkove
jer se protive smanjenju plata od deset odsto.
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ipak-bez-strajka-sindikata-jkp-put_532897.html

Ipak bez štrajka sindikata JKP Put
NOVI SAD
Danas nije bilo najavljenog štrajka u Javnom komunalnom preduzeću "Put", pošto su u petak
oba sindikata, Samostalni i "Nezavisnost" postigli sporazum o isplati zaostalih zarada i putnih
troškova s poslovodstvom i članom gradskog veća za saobraćaj Nemanjom Vukčevićem, koji je u
pregovorima predstavljao osnivača preduzeća, grad Novi Sad.
U Putu kaţu da nastavljaju sa radovima koje su započeli i apeluju na graĎane da imaju
razumevanja zbog iskopanih površina.
"Postigli smo u kasnim popodnevnim satima sporazum da nam se isplati prvi deo avgustovske plate,
što je poslodavac i uradio. Druga tačka je bila da drugi deo avgustovske plate bude isplaćen do 15.
Novembra. Treća,po meni najvaţnija tačka je da nam se obezbedi kontinuitet u isplati zarada.
Znači, nismo traţili sve zarade, nego da imamo jedan kontinuitet u isplati da mogu zaposleni
redovno da servisiraju svoje obaveze. TakoĎe, osnivač se obavezao da prihvati novi cenovnik
radova JKP "Put" jer je ovaj postojeći u dobroj meri doprineo da pravimo gubitke koji su sad
nastali", kaţe Vladimir Plavšić, predsednik Samostalnog sindikata JKP "Put".
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ALO
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/komunalci-traze-da-budu-izuzeti-od-smanjenja-plata/73145

ZAHTEV

Komunalci traţe da budu izuzeti od smanjenja
plata!
Autor: Tanjug
Predstavnici dva sindikata – Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i
Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti predali su danas takve zahteve
u Vladi Srbije za resorna ministarstva (finansija i saobraćaja) i za predsednika vlade.
Sindikati u svojim zahtevima traţe, izmeĎu ostalog, da što pre počnu pregovori i da se usaglase
stavovi za potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za komunalnu delatnosti, da se zaposleni u
toj oblasti izuzmu od smanjenja zarada, a zalaţu se i za uvoĎenje sive ekonomije u legalne tokove.
Predsednik sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujić smatra da je
nepravedno da zaposleni u komunalnoj delatnosti budu obuhvaćeni merama štednje kroz smanjenje
zarada u javnom sektoru, jer se ne finansiraju iz budţeta, već novac zaraĎuju prodajom proizvoda i
pruţanjem usluga.
On je novinarima kazao da predstavnicima tih sindikata do sada niko nije dao šansu da obrazloţe
svoje zahteve, ističući da će smanjenje zarada itekako ugroziti materijalni i socijalni poloţaj
70.000 zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti koji rade u teškim uslovima.
Grujić je podsetio da je prosečcna plata zaposlenih u javno-komunalnom sektoru 36.000 dinara i da
je za 17 odsto niţa od proseka privrede Srbije, a 27 odsto od zaposlenih u javnim preduzećima.
Prema njegovim rečima, više od 30 odsto zaposlenih u komunalnoj delatnosti prima platu koja je
niţa od minimalne zarade.
Na današnoj sednici republičkog odbora sindikati će doneti odluku o daljim aktivnostima, najavio je
Grujić i dodao da od Vlade Srbije očekuju razumevanje za predloţene zahteve, kao i da će se
jednom sedmično okupljati i skretati paţnju na svoj teţak poloţaj.
TakoĎe je rekao da će zaposleni u toj ustanovi nastaviti da rade svoj posao, da neće obustaviti rad,
ali da neće odustati od svojih zahteva.
Sindikati takoĎe zahtevaju da se poveća naplata nenaplaćenih poreza i doprinosa, smanjenje
budţetskih izdavanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih agencija i plata direktora
agencija i javnih preduzeća.
Grujić je najavio i da će sindikati podneti inicijativu za ocenu ustavnosti propisa kojim se umanjuju
zarade u javnim-komunalnim preduzećima.
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TV PRVA
http://www.prva.rs/vesti/info/57493/komunalci-traze-da-se-izuzmu-od-smanjenja-plata.html

Komunalci traţe da se izuzmu od smanjenja plata
Predstavnici sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj i saobraćajnoj delatnosti zatraţili su
danas da se zaposleni u tim sektorima izuzmu iz odluke o smanjenju zarada, budući da se ne
finansiraju iz budţeta.
Predstavnici dva sindikata - Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i
Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti predali su danas takve zahteve u
Vladi Srbije za resorna ministarstva (finansija i saobraćaja) i za predsednika vlade.
Sindikati u svojim zahtevima traţe, izmeĎu ostalog, da što pre počnu pregovori i da se usaglase
stavovi za potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za komunalnu delatnosti, da se zaposleni u
toj oblasti izuzmu od smanjenja zarada, a zalaţu se i za uvoĎenje sive ekonomije u legalne tokove.
Predsednik sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujić smatra da je
nepravedno da zaposleni u komunalnoj delatnosti budu obuhvaćeni merama štednje kroz smanjenje
zarada u javnom sektoru, jer se ne finansiraju iz budţeta, već novac zaraĎuju prodajom proizvoda i
pruţanjem usluga.
On je novinarima kazao da predstavnicima tih sindikata do sada niko nije dao šansu da obrazloţe
svoje zahteve, ističući da će smanjenje zarada itekako ugroziti materijalni i socijalni poloţaj
70.000 zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti koji rade u teškim uslovima.
Grujić je podsetio da je prosečcna plata zaposlenih u javno-komunalnom sektoru 36.000 dinara i da
je za 17 odsto niţa od proseka privrede Srbije, a 27 odsto od zaposlenih u javnim preduzećima.
Prema njegovim rečima, više od 30 odsto zaposlenih u komunalnoj delatnosti prima platu koja je
niţa od minimalne zarade.
Na današnoj sednici republičkog odbora sindikati će doneti odluku o daljim aktivnostima, najavio je
Grujić i dodao da od Vlade Srbije očekuju razumevanje za predloţene zahteve, kao i da će se
jednom sedmično okupljati i skretati paţnju na svoj teţak poloţaj.
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TakoĎe je rekao da će zaposleni u toj ustanovi nastaviti da rade svoj posao, da neće obustaviti rad,
ali da neće odustati od svojih zahteva.
Sindikati takoĎe zahtevaju da se poveća naplata nenaplaćenih poreza i doprinosa, smanjenje
budţetskih izdavanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih agencija i plata direktora
agencija i javnih preduzeća.
Grujić je najavio i da će sindikati podneti inicijativu za ocenu ustavnosti propisa kojim se umanjuju
zarade u javnim-komunalnim preduzećima.
Izvor: Tanjug

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=03&nav_id=919348

"Zar komunalcima uzimete od plate"
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Predstavnici sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj i saobraćajnoj delatnosti
traţe da se zaposleni u tim sektorima izuzmu iz odluke o smanjenju zarada.
Kako navode, to traţe budući da se ne finansiraju iz budţeta.
Predstavnici dva sindikata - Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i
Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti predali su danas takve zahteve u
Vladi Srbije za resorna ministarstva (finansija i saobraćaja) i za predsednika vlade.
Grujić je podsetio da je prosečcna plata zaposlenih u javno-komunalnom sektoru 36.000 dinara i da
je za 17 odsto niţa od proseka privrede Srbije, a 27 odsto od zaposlenih u javnim preduzećima.
Prema njegovim rečima, više od 30 odsto zaposlenih u komunalnoj delatnosti prima platu koja je
niţa od minimalne zarade.
Sindikati u svojim zahtevima traţe, izmeĎu ostalog, da što pre počnu pregovori i da se usaglase
stavovi za potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za komunalnu delatnosti, da se zaposleni u
toj oblasti izuzmu od smanjenja zarada, a zalaţu se i za uvoĎenje sive ekonomije u legalne
tokove.
Predsednik sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujić smatra da je
nepravedno da zaposleni u komunalnoj delatnosti budu obuhvaćeni merama štednje kroz smanjenje
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zarada u javnom sektoru, jer se ne finansiraju iz budţeta, već novac zaraĎuju prodajom proizvoda i
pruţanjem usluga.
On je novinarima kazao da predstavnicima tih sindikata do sada niko nije dao šansu da obrazloţe
svoje zahteve, ističući da će smanjenje zarada itekako ugroziti materijalni i socijalni poloţaj
70.000 zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti koji rade u teškim uslovima.
Na današnoj sednici republičkog odbora sindikati će doneti odluku o daljim aktivnostima, najavio je
Grujić i dodao da od Vlade Srbije očekuju razumevanje za predloţene zahteve, kao i da će se
jednom sedmično okupljati i skretati paţnju na svoj teţak poloţaj.
TakoĎe je rekao da će zaposleni u toj ustanovi nastaviti da rade svoj posao, da neće obustaviti rad,
ali da neće odustati od svojih zahteva.
Sindikati takoĎe zahtevaju da se poveća naplata nenaplaćenih poreza i doprinosa, smanjenje
budţetskih izdavanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih agencija i plata direktora
agencija i javnih preduzeća.
Grujić je najavio i da će sindikati podneti inicijativu za ocenu ustavnosti propisa kojim se umanjuju
zarade u javnim-komunalnim preduzećima.
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