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Vujović: Sa MMF razgovaramo o 12 javnih preduzeća
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da Srbija sa MMF razgovara o programu koji prvi put
uključuje 12 javnih preduzeća. OdreĎeni kriterijumi koji će morati da se prate, a jedan od njih je i
smanjenje plata
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da Srbija sa MeĎunarodnim monetarnim fondom
razgovara o programu koji prvi put uključuje 12 javnih preduzeća za koja će biti odreĎeni svi
kriterijumi koji će morati da se prate, a jedan od njih je i smanjenje plata.
"Da ne nabrajam sve po redu, ali to su Telekom, Ţeleznice, EMS, EPS, Pošte, Putevi Srbije,
Srbijavode", izjavio je Vujović gostujući na RTS-u.
On je rekao da za svako od ovih preduzeća postoje razna rešenja i da Srbija mora da gleda najbolja
iskustva u svetu.
"Za neka je rešenje privatizacija ili delimična privatizacija, a Telekom je kandidat za to. Za neke je
pitanje samo pravna i upravljačka reorganizacija. Za neka je rešenje davanje u koncesiju. Umesto
što se mučimo sa tim, objediniti Koridore i Puteve Srbije u jednu koncesiju i zaraditi na tome i
imati fantastične usluge koje će biti svima od koristi", precizirao je ministar.
Vujović je rekao da su procene da Telekomu treba strateški parnter ili prodaja i da će Vlada sigurno
traţiti savetnika za tu prodaju pošto ćemo, kako je rekao, "bez prodaje teško iz sopstvenih
sredstava da odrţavamo tu tehnološku trku koja je vrlo oštra u svetu".
"Mislim da moţemo da dobijemo dobar prihod od privatizacije Telekoma", rekao je ministar.
Govoreći o EPS-u, on je rekao da EPS ne bi trebalo da se privatizuje po delovima, već da privuče
stranu dokapitalizaciju.
"Da EPS iskoristi resurse koje ima, da iskoristi činjenicu da ima ogromne rezerve uglja koje nećemo
moći da koristimo u punom iznosu kada postanemo članovi EU i da se sada to koristi da bi se
proizvodila struja i izvozom struje finansirale te investicije"; naveo je on.
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SPISAK PROPALIH Vlada sledeće nedelje objavljuje
spisak 100 firmi koje idu u stečaj
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da će Vlada Srbije naredne sedmice objaviti spisak
od preko 100 preduzeća u restrukturiranju koja idu u stečaj i 50 onih koje će ići u proces
privatizacije.
"Firme koje ne mogu da rade ne mogu više da budu na teretu drţave, ali svima treba da bude jasno
da stečaj nije kraj za firmu jer neko moţe da je kupi i iz stečaja. I postoje razni načini na koje
firma iz stečaja moţe da počne da radi", rekao je Sertić na skupu koji je organizovala Američka
privredna komora.
Ministar je dodao da će u rano proleće vlada ući u izmene Zakona o stečaju kako bi se, kako je
U EPS-u ne može da bude 600 direktora
Prema rečima Sertića, za privredu Srbije je vaţno da se sredi stanje u javnim preduzećima, a EPS i
Ţeleznice Srbije će biti prva javna preduzeća u kojima će se dogoditi organizacione i upravljačke
promene.
rekao, dodatno precizirali načini na koje firme iz stečaja mogu da nastave uspešo da funkconišu.
"U EPS-u ne moţe da bude 600 direktora, a Ţeleznice će biti
osmišljene u nekom paketu promena kakve su uradile neke razvijene zemlje", rekao je Sertić
novinarima.
Sertić je kazao da će u paketu sa 100 firmi koje idu u stečaj vlada saopštiti kojih 50 firmi će ići u
proces privatizacije po nekom od modela.
Ministar nije mogao da precizira koliko ljudi radi u ovih sto firmi koje će ići u stečaj, ali je rekao da
se radi o nekoliko hiljada ljudi, a ne nekoliko desetina i da će za njih biti obezbeĎen adekvatan
socijalni program.
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Za veliki deo tih firmi on je rekao da je od njih "ostala samo ljuštura" jer su u velikim dugovima, te
da će ići u stečaj kako bi se namirili poverioci.
Ukoliko bude postojala zainteresovanost njihovih radnika oni će preko UPPR-a i unapred
pripremljenog plana reorganizacije moći da nastave da rade.
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/508350/Sindikat-kulture-Srbije-sutra-u-strajku-upozorenja

Sindikat kulture Srbije sutra u štrajku upozorenja
Tanjug
Sindikat kulture Srbije najavio je danas jednočasovni štrajk upozorenja za sredu, 5. novembar, od
12 do 13 časova.
Obustava rada organizuje se zbog najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru od 10 odsto,
saopštio je Republički odbor Sindikata kulture.
Sindikat je takoĎe nezadovoljan zbog različitog tretmana zaposlenih u javnom sektoru i daljeg
urušavanja radno-pravnog i materijalnog poloţaja radnika, ističe se u saopštenju.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508524/Zaposleni-u-zdravstvu-danas-strajkuju-zbog-smanjenja-plata

Zaposleni u zdravstvu danas štrajkuju zbog
smanjenja plata
Beta |
Članovi četiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80 odsto zaposlenih u zdravstvu,
štrajkovaće danas zbog odluke Vlade da i njima smanji plate za deset odsto.
Kako je najavljeno, zaposleni u zdravstvu će tokom celodnevnog štrajka, poštovati minimum
procesa rada.
- To znači puno radno vreme i pre podne i popodne, a zbrinjavaće se samo hitni slučajevi, akutna
stanja i povrede, deca, omladina i porodilje i Hitna pomoć, jer nikome ţivot ne sme da bude
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ugroţen. Sve drugo što moţe da sačeka, moraće da čeka sutradan - rekao je predsednik Sindikata
lekara i farmaceuta Srbije, Dragan Cvetić.
Predstavnici četiri sindikata zdravstvenih radnika započeli su u utorak pregovore s Ministarstvom
zdravlja o novom kolektivnom ugovoru.
U zavisnosti od ishoda tih pregovora, zaposleni u zdravstvu će odlučiti da li će štrajkovati svake
srede tokom novembra.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508513/Loncar-strajkacima-Nezadovoljni-mogu-da-odu-iz-zdravstva

Lončar štrajkačima: Nezadovoljni mogu da odu iz
zdravstva
Beta, Politika
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da bolesni nikako ne smeju biti ţrtve štrajka
osoblja zdravstva i poručio nezadovoljnim zdravstvenim radnicima koji će učestvovati u obustavi
rada u sredu, da ne moraju da se bave tim poslom.
Ministar je naveo da se sa predstavnicima sindikata koji su najavili štrajk zbog odluke da se
zdravstvenim radnicima, kao i svim ostalim u javnom sektoru, plate smanje za 10 odsto, dogovorio
da se pregovri nastave, ali da oni nisu mogli da otkaţu štrajk jer je već zakazan.
"Razgovarao sam sa sindikatima i saglasili smo se s tim da ne moţe samo naša struka da bude
izuzeta od svih drugih profesija. Saglasili smo se o usvajanju novina vezanih za platne razrede, a
pregovore nastavljamo o kolektivnim ugovorima. Stav s tog sastanka, osim Sindikata lekara i
farmaceuta, jeste pozitavan, jer smo se razumeli i saglasili da nastavimo razgovore", kazao je
Lončar za izdanje beogradske "Poltike" od srede.
Ministar je ukazao da pacijentima nikako ne sme da se naškodi, da oni koji ţele da štrajkuju mogu
to da rade van radnog vremena, ili da, ako nisu zadovoljni, i ne moraju da se bave tim poslom.
"Štrajk nisu mogli da otkaţu jer je ranije zakazan. Ne razumem zašto bi njihov cilj bio veći od mog
da imamo bolji zdravstveni sistem i da zaposleni imaju bolje uslove. Radimo na tome da se naprvi
sistem i razlika izmeĎu onih koji rade i ne rade, i da oni koji su posvećeni, koji ostvaruju
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prekovremeni rad, mogu zaista i da zarade više novca", kazao je Lončar na pitanje kako onda
sindikate nije ubedio da odustanu od štrajka.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508438/Sindikati-usaglasali-deo-stavova-sa-ministarstvom-zdravlja

Sindikati usaglasali deo stavova sa ministarstvom
zdravlja
Beta
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić izjavio je danas da je
tokom pregovora sa radnom grupom Ministarstva zdravlja usaglašen deo stavova o kolektivnom
ugovoru, dodavši da će razgovori biti nastavljeni sledeće nedelje.
"Razgovarali smo duţe od tri časa sa drţavnim sekretarom i ostalim predstavnicima ministarstva
zdravlja. Deo stavova smo usaglasili a dogovorili smo i da tokom sledeće nedelje nastavimo
pregovore o novom kolektivnom ugovoru i platnim razredima", kazao je Savić agenciji Beta.
On je ponovio da će članovi četiri reprezentativna sindikata zdravstvenih radnika, koji obuhvataju
80 odsto zaposlenih u tom sektoru, odrţati sutra celodnevni štrajk zbog odluke Vlade da
zaposlenima u zdravstvu plate budu smanjene za deset odsto.
"Ispoštovaćemo minimum procesa rada u svim ustanovama u kojima će biti odrţan štrajk. Imamo
najave da će nam se priključiti i ostali sindikati zdravstvenih radnika i da će i sindikat zaposlenih u
kulturi odrţati sutra štrajk upozorenja", rekao je Savić.
Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić izjavio je ranije da će zdravstvene
ustanove koje budu učestvovale u sutrašnjem protestu zbrinjavati "samo hitne slučajeve, akutna
stanja i povrede, decu, omladinu i porodilje", kao i da će Hitna pomoć obavljati intervencije.
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Vulin: Do kraja godine biće obrađeno 6.000 zahteva
za penzije
Tanjug
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da će
do kraja godine u okviru Filijale za Beograd PIO fonda biti završeno svih 6.000 zahteva za penzije
koji nisu rešeni u zakonski predviĎenom roku.
On je novinarima nakon sastanka sa predstavnicima te filijale i v.d direktorkom PIO fonda
Draganom Kalinović rekao da postoji veliki broj prituţbi da se ne radi dovoljno brzo što, kako je
kazao, potvrĎuju podaci da se 6.000 predmeta ne rešava u zakonskom roku i da se čeka i do šest
meseci.
- To je za nas apsolutno neprihvatljivo i dajem vam obećanje da će do 31. decembra 6.000
predmeta biti završeno i da od pocetka naredne godine neće biti ni jednog predmeta koji se ne
završava u zakonskom roku - naveo je Vulin ističući da je zakonski rok dva meseca.
On je precizirao da 31. decembra ove godine neće biti 6.000 predmeta za sticanje penzije koji nisu
obraĎeni u zakonskom roku, a da od 1. januara neće biti, ili će biti minimalan broj predmeta koji
se ne rešavaju u zakonskom roku.
Vulin je podsetio i na činjenicu da je bilo i štrajkova zaposlenih Fonda PIO, ali i da je došlo do
značajno većeg broja podnetih zahteva onih koji su ţeleli ranije da odu u penziju nakon donošenja
izmena Zakona o PIO.
Boljom organizacijom protiv propusta
Ministar je rekao i da je količina uplata Fondu PIO u odnosu na prošlu godinu značano porasla i da
je prošle godine ostvaren priliv od 199 milijardi dinara, a ove godine 213 milijardi.
Kako je kazao, do toga je došlo zahvaljujući povećanju zaposlenosti i naplate doprinosa, što je,
kako je kazao veliki pomak, ali nije dovoljno budući da još ima velikih problema sa radom na crno.
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Vulin je sa predstavnicima PIO fonda razgovarao o aţurnosti Fonda u donošenju rešenja o
ostvarivanju prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.
On je nakon sastanka novinarima rekao i da će se problemi sa privremenim rešenjima rešiti
zakonskim putem, odnosno novim izmenama zakona o PIO već od iduće godine budući da se dešava
da visina privremenih rešenja često ne bude ista kao visina konačnih rešenja.
Problemi u brzini rešavanja zahteva, kako kaţe, neće se nadomešćavati povećanjem broja
zaposlenih u PIO fondu, već samo boljom organizacijom jedinica i tako što će manje opterećene
filijale pomoći onima koje imaju veći broj zahteva da bi se doprinelo aţurnijem rešavanju.
Službe ne sarađuju, softveri neusklađeni
- GraĎani imaju pravo da u zakonskom roku dobiju svoje rešenje i da uţivaju svoju penziju, a na
nama je da to sprovedemo - poručio je Vulin.
On je dodao da je vaţno da se omogući da se u zakonskom roku obrade rešenja za sticanje penzije,
kao i da većina filijala u Srbiji to i čini .
Problematično je, dodao je, što mnoge sluţbe ne znaju jedne za drugu, pa primera radi, PIO fond
nema uvid u stanje u Centralnom registru, kao i što se softveri ne slaţu te da će resorno
ministarstvo učiniti sve da se omogući koncizniji rad i da sluţbe bolje saraĎuju.
Obećanje: Ubuduće po zakonu
V.d direktora PIO fonda Dragana Kalinović ukazala da je da je zakonski rok za obradu rešenja za
penziju dva meseca, i da ima filijala u kojima je aţurnost 100 odsto i u nekima se rešenja donose u
roku od mesec dana, a većini oko dva meseca.Gornja granica je šest meseci, što se dešava u Filijali
Beograd gde gravitira i najveći broj osiguranika.
Ta filijala je, kako kaţe, u proteklom periodu morala da vodi brigu i rešava probleme ranijih
zloupotreba u radu u vezi radnog staţa.
- Obećavam da će i flijala za grad Beograd ubuduće raditi i donositi rešenja u zakonskom roku poručila Kalinović.
Ona je navela da se u Filijali za grad Beograd 120.000 zahteva za sticanje penzije reši na godišnjem
nivou, a da je mesečni priliv zahteva 9.000, kao i da je u toj filijali 562 zaposlena.
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Direktor Filijale Beograd PIO fonda Ivan Todorović rekao je da će biti izvršena preraspodela iz
drugih organizacionih jedinica, kako bi se obradila zaostala rešenja i da će biti najviše pravnika, ali
i onih koji će raditi na utvrĎivanju radnog staţa.
Filijala za Beograd ima 800.000 osiguranika, a korisnika penzija je 112.000, naveo je Todorović.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508355/U-Srbiji-oko-12500-istrazivaca-za-nauku-malo-novca

U Srbiji oko 12.500 istraživača, za nauku malo
novca
Tanjug
U Srbiji je za nauku u ovoj godini izdvojeno oko 0,34 odsto budţetskih sredstava što nije dovoljno i
taj iznos morao bi da poraste za 12 do 13 odsto u narednoj godini, ocenjeno je danas na tribini
"Stanje i perspektive nauke u Srbiji" u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Drţavni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aleksandar Belić kaţe da u
Srbiji radi oko 12.500 istraţivača, kao i da je finansiranje istraţivanja trenutno u stagnaciji.
''Od 12.500 nešto malo više od jedne trećine radi u naučno istraţivačkim institucijama, a manje od
dve trećine na fakultetima u visokom školstvu'', rekao je Belić dodajući da je prethodnih godina
značajno podmladjen naučno istraţivački kadar koji radi na oko 750 projekata u svim oblastima
nauke.
On je istakao da sredstva koja se trenutno izdvajaju za nauku iz budţeta iznose 0,35 odsto Bruto
nacionalnog dohotka u koja su uključena i sredstva iz kredita, a da je plan da sledeće godine
dostigne 0,49 odsto BND.
Akademik Ljubiša Rakić je pozvao naučnu javnost da se uključi u rešavanje vitalnih aktivnosti i više
doprinesu u naučno-istraţivačkom radu ocenjujući da nauka treba da bude pragmatična, da ima
savetodavnu ulogu i nezavisnost bez obzira na politička i ekonomska rešenja.
Predsednica Nacionalnog saveta Vera Dondur rekla je da je broj istraţivača finansiranih kroz
projekte u porastu u poslednje četiri godine, ali da to još uvek nije dovoljno.
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Ona je istakla da se nije povećao broj publikacija, kao i da su najbolji rezultati postignuti u fizici, a
zatim i u hemiji i biologiji.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508336/Zdravstveni-radnici-pocinju-protest

Zdravstveni radnici počinju protest
Beta
Sva četiri reprezentativna sindikata zdravstva, koja okupljaju oko 80 odsto zaposlenih u toj oblasti,
najavili su da će od sutra svake srede u novembru organizovati celodnevni štrajk, jer im je novim
merama štednje plata smanjena 10 odsto.
Sindikati će razgovarati sa radnom grupom Ministarstva zdravlja o potpisivanju novog kolektivnog
ugovora. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Zoran Savić rekao je
da "to neće dovesti do otkazivanja štrajka".
Kako je Savić rekao ukoliko pregovori krenu "zadovoljavajućim" tokom, zdravstveni radnici su
spremni da zamrznu proteste. Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić rekao
je da će tokom štrajka lekari pridrţavati minimuma procesa rada.
"To znači puno radno vreme i pre podne i popodne, a zbrinjavaće se samo hitni slučajevi, akutna
stanja i povrede, deca, omladina i porodilje i Hitna pomoć, jer nikome ţivot ne sme da bude
ugroţen. Sve drugo što moţe da sačeka moraće da čeka sutradan", rekao je Cvetić.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508228/Ivanjica-Strajkaci-u-Javoru-ostali-bez-grejanja-i-autobuskog-prevoza

Ivanjica: Štrajkači u "Javoru" ostali bez grejanja i
autobuskog prevoza
B. Bojović
Radnici konfekcije “Javor” koji su u štrjku ostali su i bez grejanja, a od juče im je obustavljen i
prevoz fabričkim autobusima.
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Direktor Nebojša Goranović objašnjava da je zaustavljanje proizvodnje onemogućilo priliv novčca
izmeĎu ostalog i za nabavku goriva.
On kaţe da nema problema sa radnicima, ali da zabrinjava njihova upornost da se zarade isplate
“mimo realnosti”.
Radnici insistiraju i na preispitivanju poslovanja fabrike u vreme prethodne direktorke i njene
eventualne krivične odgovornosti.
Goranović kaţe da su, posle obustavljanja postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora,
probleme izneli na sastanku u Agenciji za privatizaciju i pokušali da stvari normalizuju, ali
bezuspešno. Zato je, kaţe, predočio i svoju ostavku na mesto direktora „Javora“, jer ne ţeli da
radi u ovakvim okolnostima, odnosno „ne ţeli borbu s vetrenjačama“.
Njegovu ostavku bi u sredu trebalo da razmotri i Nadzorni odbor preduzeća.
Radnici „Javora“ su počeli štrajk početkom oktobra zbog neisplaćenih zarada, neoverenih
zdravstvenih knjiţica i neupisanog radnog staţa. Nakon što je uz posredovanje miritelja postignut
dogovor o isplati julske zarade i bolovanja, radnici su počeli da rade 15. oktobra.
MeĎutim, u daljem postupku pregovaranja oni nisu prihvatili ponuĎenu dinamiku isplate
avgustovske plate etapno tokom novembra, kao i bolovanja a na bazi realnog priliva sredstava.
Zahtevajući isplatu odmah, 22. oktobra su ponovo stupili u štrajk.
Posle toga je i miritelj odustao, obustavivši postupak uz obrazloţenje da ne postoje više uslovi za
pregovaranje, jer predstavnici štrajkačkog odbora ne mogu da garantuju da će zaposleni poštovati
ono što odbor za pregovore usvoji.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-kod-nas-sesti-put-istim-poslom.sr.html

ММФ код нас шести пут истим послом
Један од неиспуњених захтева о ком ће се разговарати је и реформа јавних предузећа и
компанија у државном власништву
Зузана Мургасова, шефица мисије Међународног монетарног фонда (ММФ), већ шести пут је
истим поводом у Београду. Због аранжмана из предострожности са Србијом, шест пута је у
кофер паковала мање-више исту агенду у којој су два основна захтева за креаторе наше
економске политике: фискална консолидација и структурне реформе. Са друге стране
преговарачког стола, за минуле три године испратила је три министара финансија: од Мирка
Цветковића, преко Млађана Динкића и Лазара Крастића. Данас ће је на пленарном отварању
преговора у свечаној сали Народне банке Србије дочекати нови министар Душан Вујовић.
Од докумената на столу, сасвим сигурно, наћи ће се Нацрт буџета за идућу годину о коме је
вероватно недавно било речи и у Вашингтону током годишњег састанка ММФ-а и Светске
банке, коме су присуствовали гувернер Јоргованка Табаковић и министар Вујовић са
сарадницима.
Наша економска јавност је први пут, чини се, оптимистична када је у питању епилог
преговора. Разлог за такав став је ребаланс буџета, који ће, према оцени Миладина
Ковачевића, сарадника билтена „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ), гарантовано
добити позитивно мишљење Фонда. Он, очекује да званичници из Вашингтона на почетку
похвале доношење неких важних закона, као што су Закон о раду, стечају и пензиона
реформама, јер је ММФ на томе годинама инсистирао. Након ребаланса буџета, чланови
мисије желеће да виде оквирне буџетске бројке за 2015. годину, али и средњорочни план који
би за три године требало минус у буџету да смањи за 1,5 до две милијарде евра.
Један од неиспуњених захтева о коме ће се разговарати је и реформа јавних предузећа и
компанија у државном власништву. У том смислу, разговараће се и о евентуалним вишковима
запослених, за које је, у буџету за 2014. годину било предвиђено 15 милијарди динара. Та
сума је ребалансом изостављена, јер је процес реструктурирања, одложен за 2015. годину.
Када је о монетарној политици реч, инфлаторни ризици, који су током претходних посета били
тема, сада више неће бити на дневном реду, јер је инфлација у Србији ниска.
За Србољуба Антића, дугогодишњег представника Србије у ММФ, „први корак у правом смеру
преставља благи заокрет у вођењу фискалне политике”.
– За Србију је веома важно да има аранжман са Фондом, јер како год то нама представљали
државни званичници, наше јавне финансије нису у доброј ситуацији. Оно што би, након
усвајања ребаланса требало да буде неки следећи корак је – реформа јавних предузећа. Када
је о отпуштањима реч, то ММФ сигурно није испоставио као услов. Они могу да укажу
суштински шта је проблем, а на нама је да нађемо решење. Мада, та отпуштања могу да буду
релативно безболна, јер је у државној управи запослено 63.000 консултаната. То су људи који
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већ имају посао и који, ако би се саветничке позиције, срезале не би остали на улици. А уз то,
на та радна места углавном су дошли по страначкој линији – објашњава Антић.
Као неко ко је једанаест година радио у ММФ-у објашњава да, у формалном смислу, аранжман
из предострожности, као финансијски инструмент, уопште не постоји у понуди Фонда.
Македонија је, на пример, имала precautionary liquidity line (PLL),али тај програм могу да
добију само земље са солидном макроекономском ситуацијом, што са Србијом није случај,
објашњава Арсић.
– Ми ћемо, дакле, највероватније добити класичан stand byаранжман орочен на три године, с
тим што средства нећемо повлачити, па у том смислу може да се каже да је то програм из
предострожности. Ипак, мислим да би нама, с обзиром на то да треба спровести и структурне
реформе, уз неке макроекономске циљеве које треба остварити највише одговарао такозвани
extended arrangement, који управо укључује спровођење важних реформи – закључује Антић.
---------------------------------Вујовић оптимиста
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је договорена солидна основа за сутрашње
преговоре са ММФ-ом и да ће се разговарати о макроекономским пројекцијама, а потом и о
смањењу трошкова и о јавним предузећима.
Вујовић је у Јутарњем програму ТВ Пинк истакао да је договорено смањење трошкова и да се
при том кренуло од плата и пензија, што је већ ушло у ребаланс буџета, а да се наставља са
осталим трошковима као што су субвенције. Министар финансија је најавио да се, када је реч
о јавним предузећима, морају смањити трошкови, поправити менаџмент структура, односно
направити корпоративна и ефикасна структура.
На питање новинара да ли ће бити отпуштања у јавном сектору, Вујовић је одговорио
„вероватно да” и да је реч о рационализацији броја запослених, „као што би учинио сваки
послодавац на Западу”.
Он је рекао да је велики проблем што још није донет нови закон о грађењу и просторном
планирању, односно добијању дозвола и додао да очекује да ће то ускоро бити решено.
А. Телесковић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bice-otkaza-ali-ne-95000

Биће отказа, али не 95.000
У Народној банци Србије су почели званични разговори делегације Србије, коју предводе
гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић и министар финансија Душан Вујовић,
и мисије Међународног монетарног фонда,
са Зузаном Мургасовом на челу. Како је саопштено из НБС-а, теме разговора су начин
постизања одрживог нивоа јавног дуга, монетарна политика, финансијски сектор, структурне
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реформе, реформе тржишта рада и запошљавање у јавном сектору, реструктурирање јавних
предузећа, као и макроекономска перспектива Србије.
– Број људи који су вишак у јавном сектору још није дефинисан, а биће одређен у складу с
посебним законом и природним одливом – изјавио је јуче министар Душан Вујовић.
Пре почетка разговора с ММФ-ом, он је новинарима рекао да не зна откуд у јавности бројка од
95.000 људи који би били отпуштени у наредне три године.
– Прича постоји, биће посебан закон о рационализацији јавног сектора и у складу с тим,
заједно с природним одливом, разговараћемо о цифрама и шта се може очекивати у наредне
три године – каже Вујовић.
Министар финансија је навео да су контуре, садржаји и неки договори завршени још у
Вашингтону, а да ће најтежи бити разрада и, касније, имплементација.
– Као што смо најавили, биће смањења субвенција и повећање накнада за транзит гаса –
нагласио је министар Вујовић. – Јавна предузећа су огромна тема. и то је други стуб у којем се
очекују огромне уштеде. Први пут имамо врло детаљну базу података, на основу којих ћемо
гледати снимак јавних предузећа с Фондом и са Светском банком договарати структурне
зајмове који ће подржати реструктурирање јавних предузећа – каже он.
Вујовић подсећа на то да се у програму штедње кренуло од плата и пензија, што је већ ушло у
ребаланс буyета, а да се то сад наставља смањењем трошкова за субвенције и сређивањем
стања у јавним предузећима.
– Нема више области у којој ћемо давати субвенције од којих нема ефекта. Потребно је
смањити субвенције „Железницама Србије”, на пример, где оне не дају резултат. Паметније је
дати подстицај ономе ко има мало земље, али је спреман да неког запосли на свом поседу,
бави се сточарством, воћарством – навео је министар Вујовић. По његовим речима, мастерплан за јавна предузећа који, пре свега, предвиђа дубинску контролу њиховог рада, за две-три
недеље биће представљен јавности, а до краја године ступиће на снагу.
– Јавна предузећа морају смањити трошкове, направити корпоративну и ефикасну структуру
менаyмента. Постоји читав сет одлука које би требало да омогуће да, рецимо, фирме попут
„Србијагаса” раде боље. Анализе су показале да постоји много простора за уштеде и у
„Србијагасу”, али и у ЕПС-у, Пошти Србије – навео је Вујовић.
По незваничним информацијама, реформе које ће Вујовић представити делегацији ММФ-а
подразумевају смањење минуса у буџету – 2015. – 700 милиона евра, 2016. једну милијарду, а
2017. – 1,5 милијарду евра, као и да држава добија, уместо да даје јавним предузећима,
предвиђено је смањивање броја запослених у јавном сектору, рефинансирање скупих кредита
јефтинијим, смањивање износа субвенција, подизање износа накнада за транзит гаса кроз
Србију. Мере подразумевају и реформу Пореске управе, замрзнуте плате у јавном сектору и
пензије на нивоу из 2014. до 2017, забрану новог запошљавања у јавном сектору до 2017. и
смањење сиве економије у свим секторима.
Д. Урошевић
Шта је накнада за транзит гаса
Најава министра финансија Душана Вујовића да ће бити повећана накнада за транзит гаса
изазвала је велико интресовање јавности, пре свега потрошача гаса. Међутим, на питања о
чему је конкретно реч, односно о којим накнадама, о њиховој висини те да ли ће се
евентуално повећање одразити на цену кубног метра у Србији готово да нема одговора.
Ипак, председник Скупштине Удружења за гас Србије Војислав Вулетић, истичући да је веома
тешко рећи на шта је министар мислио, каже да се може говорити о повећању цене транзита
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гаса ка Босни и Херецеговини, или о евентуалном повећању цене транспорта за домаће
потрошаче,
али
да
се
при
томе
не
остварују
велика
примања.
– Преко Србије се гас транспортује у Босну и Херецеговину, али је реч о малим количинима, а
слично је и са сумом која се на тај начин остварује – каже Вулетић. – Могуће је и да је
министар мислио на повећање цене транспорта за потрошаче у Србији, а те износе утврђује,
на основу одговарајућих параметара, Агенција за енергетику. Износ се обрачунава по кубном
метру гаса и за све је исти, а ни то значајно не утиче на крајњу цену кубног метра гаса.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/visak-radnika-i-dugovi-rasteruju-kupce

Вишак радника и дугови растерују купце
За предузећа у реструктурирању расплет је све ближи. Агенција за приватизацију доставила је
Министарству привреде Србије предлоге и моделе за окончање својинске трансформације
старих друштвених предузећа или оних
која су се након неуспешне приватизације вратила у окриље државе. На надлежнима у
Министарству привреде је да одлуче о томе који ће модел и метод изабрати. Потом следи
расписивање конкурса и слање обавезујућих понуда. Одлуку о првом купцу можемо очекивати
почетком наредне године.
У самој Агенцији за приватизацију наглашавају да су највећи проблеми за продају вишак радне
снаге, нерешена имовинскоправна питања, али и велики дугови. Доста тих предузећа је
презадужено: дугују се плате радницима, доприноси, порези, па новац добављачима... све у
свему, требаће им и много среће да нађу правог газду.
Држава је на продају понудила 504 предузећа. На тај позив стигла су 1.732 писма о
заинтересованости за 403 компаније. То је била својеврсна мала анкета јер се на следећи
позив који се појави у медијима могу јавити предузећа која су писала писма о
заинтересованости али и сви други. Разлика између писама која су већ написна и ових нових
је у последицама. Док је интересовање могао исказати свако, понуде које ће се слати су
обавезујуће. Министраство привреде ће понудити продају целих предузећа или само делова.
Ту су потом продаја капитала и имовине, али је могућа и комбинација та два метода, као и
приватизација кроз стратешко партнерство...
Д. Вујошевић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од среде, 5.новембра)
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-sto-firmi-ide-u-stecaj-50-u-privatizaciju

Сертић: Сто фирми иде у стечај, 50 у
приватизацију
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да ће Влада Србије наредне седмице
објавити списак од преко 100 предузећа у реструктурирању која иду у стечај и 50 оних које ће
ићи у процес приватизације.
Министар привреде Жељко Сертић
"Фирме које не могу да раде не могу више да буду на терету државе, али свима треба да буде
јасно да стечај није крај за фирму јер неко може да је купи и из стечаја. И постоје разни
начини на које фирма из стечаја може да почне да ради", рекао је Сертић на скупу који је
организовала Америчка привредна комора.
Министар је додао да ће у рано пролеће влада ући у измене Закона о стечају како би се, како
је рекао, додатно прецизирали начини на које фирме из стечаја могу да наставе успешо да
функцонишу.
Сертић је казао да ће у пакету са 100 фирми које иду у стечај влада саопштити којих 50 фирми
ће ићи у процес приватизације по неком од модела.Министар није могао да прецизира колико
људи ради у ових сто фирми које ће ићи у стечај, али је рекао да се ради о неколико хиљада
људи, а не неколико десетина и да ће за њих бити обезбеђен адекватан социјални програм.
За велики део тих фирми он је рекао да је од њих "остала само љуштура" јер су у великим
дуговима,
те
да
ће
ићи
у
стечај
како
би
се
намирили
повериоци.
Уколико буде постојала заинтересованост њихових радника они ће преко УППР-а и унапред
припремљеног плана реорганизације моћи да наставе да раде.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/drustvo/volim-celu-penziju-i-rado-je-se-secam

Волим целу пензију и радо је се сећам
Још овог месеца пензионери у Србији добијају пун чек, а од већ новембарска пензија која
прелази утврђени лимит од 25.000 динара биће умањена за 22 односно 25 одсто, зависности од
износа.
Највеће умањење имаће пензионери који примају изнад 70.000 динара
Већ данима се понавља формула за обрачун пензија у наредне три године како би сваки
пензионер унапред могао да израчуна колико је у мањку. Форумала да се од садашњег износа
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на чеку одбије лимит од 25.000 динара, те добијена разлика помножи са 22 или 25 одсто. Са 22
треба да множе они који имају пензију до 40.000, а са 25 сви остали који примају више.
Дакле, мање-више све се из недавно усвојеног Закона о привременом уређивању начина
исплата пензија зна. Закон се примењује од децембра, па ће умањење прво “ударити” бивше
самосталце, војне и паорске пензионери којима почетком месеца добијају целу пензију. Након
њих, умањену пензију, али први део новембра, добиће и бивши запослени, а процењује се да
је та исплата бити 10. децембра.
Пензионерске организације ових дана подносе захтев Уставном суду Србије за оцену
установности усвојеног Закона о привременом уређивању начина исплата пензија, уверени да
је реч о неуставном и незаконитом смањењу пензија. НО, чак и да су пензионери у праву није
реално очекивати да до смањења пензија не дође, јер Уставном суду Србије треба времена да
захтев узме у разматрање а потом донесе одлуку. То, пак, значи , да сви пензионери који
имају чек већи од 25.000 динара већ сада морају да се припреме за оно што наредног месеца
следи, као и за наредне три године с обзиром да је на толико ограничен усвојени законски
акт.
На основу података Фонда за ПИО, од 1.727.926 пензионера њих 1.139.453 неће осетити штету,
јер месечно примају мање од 25.000 динара. У исто време, најбројнији су пензионери чије су
пензије између 30 и 35 хиљада динара – 157.630 , и они ће на све што прелази 25.000 динара
имати умањење од 22 одсто. Иза њих су они који данас примају између 25 и 28 хиљада –
126.658, а и имаће “само” 22 одсто мању пензију изнад оне лимитиране као заштитне. Од
35.000 до 40.000 динара има 110.649, између 40.000 и 45.000 има њих 44.973, између 28.000 и
30.000 – 78.131...
Највеће смањење пензија имаће пензионери који примају изнад 70.000 динара. Између 70.000
и 75.000 има њих 6.341, између 75.000 и 80.000 – 4.458, између 80.000 и 85.000 – 3.445, између
85.000 и 90.000 – 2.965 и између 90.000 и 100.000 – 1.304. Изнад 100.000 динара има 586
пензионера, а између 110.000 и 120.000 њих 242. Према подацима Фонда ПИО 120.000 хиљада
динара месечно и више има само 86 пензионера.
Према оцени Милана Ненадића, председника Савеза пензионера Војводине, смањењем пензија
биће погођени управо они који су одрадили цео радни век. Он истиче да ће највише
“страдати” бивши професори, лекари, квалификовани радници, судије, рудари, истакнути
привредници... Ненадић указује и на то да је неправедно што ће они који су одрадили цео
радни век, дакле 40 година, сада морати да поднесу највећи терет штедње, тим пре што се
измењеним Законом о ПИО од почетка наредне године инсистира на пуном радном стажу,
односно 40 и више година пензијског стажа , а сада се управо кажњавају они који су на основу
толико година дошли до пензије.
Добар део пензионера је свестан да држава има финансијских проблема и да је боље добити и
смањену него никакву пензију. Уврђено смањење гарантује редовну исплату, тако да
пензионери немају разлога за бригу да новца за пензија у наредној години неће бити. Тим пре,
што 61 одсто пензионера заправо од наредног месеца неће ни осетити смањење пензија, јер и
сада примају мање од 25.000 динара. Но, оно што брине пензионере јесте Фискални савет
Србије који истиче да законски утврђено смањење пензија није довољно, те да ће се наредне
године оне морати још резати. Пензионерима остаје једино нада да до тога ипак неће доћи,
као и да ПДВ неће бити повећан, јер би то додатно смањило пензије.
Љубинка Малешевић
Фото: Ф. Бакић
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http://www.akter.co.rs/30-kultura/print-108753-sindikat-kulture-u-trajku-upozorenja.html

SINDIKAT KULTURE U ŠTRAJKU UPOZORENJA
Beta
Sindikat kulture Srbije odrţaće danas jednočasovni štrajk upozorenja za sredu, 5. novembar, od 12
do 13 časova
Obustava rada organizuje se zbog najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru od 10 odsto,
saopštio je Republički odbor Sindikata kulture.
Sindikat je takoĎe nezadovoljan zbog različitog tretmana zaposlenih u javnom sektoru i daljeg
urušavanja radno-pravnog i materijalnog poloţaja radnika, ističe se u saopštenju.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=11&dd=05&nav_category=12&nav_id=920029

Celodnevni štrajk radnika zdravstva
IZVOR: BETA
Beograd -- Članovi četiri sindikata koji obuhvataju 80 odsto zaposlenih u zdravstvu, štrajkovaće
danas zbog odluke Vlade da i njima smanji plate za deset odsto.
Kako je najavljeno, zaposleni u zdravstvu će tokom celodnevnog štrajka, poštovati minimum
procesa rada.
"To znači puno radno vreme i pre podne i popodne, a zbrinjavaće se samo hitni slučajevi, akutna
stanja i povrede, deca, omladina i porodilje i Hitna pomoć, jer nikome ţivot ne sme da bude
ugroţen. Sve drugo što moţe da sačeka, moraće da čeka sutradan", rekao je predsednik Sindikata
lekara i farmaceuta Srbije, Dragan Cvetić.
Predstavnici četiri sindikata zdravstvenih radnika započeli su u utorak pregovore s Ministarstvom
zdravlja o novom kolektivnom ugovoru.
U zavisnosti od ishoda tih pregovora, zaposleni u zdravstvu će odlučiti da li će štrajkovati svake
srede tokom novembra.
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=11&dd=04&nav_category=12&nav_id=920011

Štrajkači mogu i otići iz zdravstva
IZVOR: BETA, POLITIKA
Beograd -- Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da bolesni nikako ne smeju biti ţrtve štrajka
osoblja zdravstva.
On je poručio nezadovoljnim zdravstvenim radnicima koji će učestvovati u obustavi rada u sredu,
da ne moraju da se bave tim poslom.
Ministar je naveo da se sa predstavnicima sindikata koji su najavili štrajk zbog odluke da se
zdravstvenim radnicima, kao i svim ostalim u javnom sektoru, plate smanje za 10 odsto, dogovorio
da se pregovri nastave, ali da oni nisu mogli da otkaţu štrajk jer je već zakazan.
"Razgovarao sam sa sindikatima i saglasili smo se s tim da ne moţe samo naša struka da bude
izuzeta od svih drugih profesija. Saglasili smo se o usvajanju novina vezanih za platne razrede, a
pregovore nastavljamo o kolektivnim ugovorima. Stav s tog sastanka, osim Sindikata lekara i
farmaceuta, jeste pozitavan, jer smo se razumeli i saglasili da nastavimo razgovore", kazao je
Lonačar za Poltiku.
Ministar je ukazao da pacijentima nikako ne sme da se naškodi, da oni koji ţele da štrajkuju mogu
to da rade van radnog vremena, ili da, ako nisu zadovoljni, i ne moraju da se bave tim poslom.
"Štrajk nisu mogli da otkaţu jer je ranije zakazan. Ne razumem zašto bi njihov cilj bio veći od mog
da imamo bolji zdravstveni sistem i da zaposleni imaju bolje uslove. Radimo na tome da se naprvi
sistem i razlika izmeĎu onih koji rade i ne rade, i da oni koji su posvećeni, koji ostvaruju
prekovremeni rad, mogu zaista i da zarade više novca", kazao je Lončar na pitanje kako onda
sindikate nije ubedio da odustanu od štrajka.
Reprezentativni sindikati u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predali su zahteve Vladi da se ne smanjuju
zarade i najavili štrajk za sredu 5. novembar.
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RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/mladi-suboticani-masovno-napustaju-grad_533146.html

Mladi Subotičani masovno napuštaju grad
SUBOTICA
Zahvaljujući dvojnom maĎarskom drţavljanstvu, sve više mladih iz Subotice odlazi da radi u
Austriju i Nemačku, tvrdi predsednik Saveza samostalnih sindikata u Subotici Milan Popović.
Gostujući na lokalnoj Ju Eko televiziji, Popović je izneo mišljenje da je u prethodnih godinu i po do
dve iz Subotice na ovaj način otišlo oko 1.500 mladih na rad u zemlje zapadne Evrope i dodao da se
taj trend nastavlja.
Popović je izneo da u Austriju i Nemačku odlaze ljudi različitih generacija i obrazovnih profila, da
tamo rade proste, jednostavne poslove, za koje dobijaju više od 1.500 evra mesečno platu.
Po njegovim rečima, ukoliko odu dve osobe i zaraĎuju toliku zaradu, to im omogućava da plate
stan, troškove i uštede 1.000 evra mesečno, a što je daleko više od mesečne zarade u Subotici od
350 evra.
"Taj trend se nastavlja i mislim da Subotica, ukoliko se to nastavi, za dve do tri godine neće imati
više mlade radne snage", rekao je Popović.
On je precizirao da strani investitori u Subotici uglavnom zapošljavaju mlaĎe od 35 godina, i da u
perspektivi u Subotici više neće biti mladih za zapošljavanje i da će Subotica morati da "uvozi"
radnu snagu.
U prilog tome, Popović navodi da se u Subotici sve više uči nemački jezik, o čemu, po njegovim
rečima, svedoči i podatak da u gradu nedostaje više od deset profesora tog jezika.
"Sve više ljudi decu usmeravaju da uče nemački jezik jer planiraju, verovatno, da sutra idu u
Austriju i Nemačku da rade", rekao je Popović.
Lider subotičkog sindikata takoĎe je izneo slučaj da se jedno subotičko preduzeće, mešovitog
stranog i domaćeg kapitala, gde su plate oko minimalca, a koje nije ţeleo da imenuje, ţalilo
lokalnoj samoupravi i traţilo pomoć jer im strane kompanije iz Privredne zone Mali Bajmok
"odvode" radnike, jer im nude nešto veće plate.
"Ţele da plate minimalac radniku, a stalno mu povećavaju normu. I kad radnik postigne normu, oni
je podiţu, do beskonačno diţu normu kako je ljudi ne bi mogli postići i da bi stalno dobijali taj
minimalac i ne više od toga. I, normalno, čim se ukaţe negde šansa, da radnik preĎe u drugu firmu
gde će dobiti nešto više od tog minimalca – ljudi odlaze", tvrdi Popović.
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Govoreći o uslovima rada u preduzećima iz Privredne zone Mali Bajmok gde je formiran sindikat,
Popović je rekao da su oni dobri i da su zarade veće od prosečnih plata u Srbiji, ali i napomenuo da
i tamo postoje firme koje isplaćuju zarade malo iznad minimalca.
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