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NOVOSTI OTKRIVAJULokalne samouprave bez dozvole
zaposlile 2.811 ćata!
D. I. KRASIĆ - Z. RADOVIĆ
Opštine u Srbiji proteklih godina primale radnike mimo vaţećih propisa. Stalni posao dobilo
1.333 ljudi više od kvote utvrĊene zakonom i još 1.478 honoraraca
OPŠTINE u Srbiji su proteklih godina zaposlile gotovo tri hiljade ljudi više nego što im je drţava
odobrila! U 145 lokalnih samouprava, bez Kosova i Metohije, na neodreĊeno vreme je zaposleno
30.545 ljudi, što je za 1.333 više od kvote utvrĊene zakonom. Ĉak 1.478 sluţbenika više od
propisanog ima i u kategoriji onih koji rade na odreĊeno vreme, preko zadruge ili po ugovoru o
delu.
Ministarstvo finansija je u budţetu za narednu godinu predvidelo smanjenje fonda plata u lokalnim
samoupravama za 2,5 odsto. Rok za racionalizaciju radnih mesta je 30. jun, a to znaĉi da će
opštinske kancelarije morati da napusti nekoliko hiljada ljudi. Po svemu sudeći, prvi će morati da
otpuštaju oni koji su gomilali viškove.
Odranije je poznato da su u pojedinim opštinama, sa svakom smenom rukovodstva stizali novi
partijski kadrovi, tako da mnogi nisu imali dovoljno stolica i stolova u kancelarijama. A, bilo je
sluĉajeva da su se pozicionirali ĉak i u hodnicima.
- Najviše „prekobrojnih“ na neodreĊeno vreme ima u Nišu - navodi izvor „Novosti“ iz Vlade Srbije. Po Zakonu o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administarciji iz 2009. godine,
maksimalan broj za ovaj grad je 1.302, a oni su za stalno zaposlili 237 ljudi više.
SANKCIJE POSTOJE, ALI IH NE KORISTEDRŢAVA ima mehanizme da opštine dovede u red, tako što bi
im uskratila deo prihoda iz budţeta, ali do sada ih nije koristila. - Po Zakonu o odreĊivanju
maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, za svako prekoraĉenje od jedan odsto,
opštini bi transferi iz budţeta RS mogli da se umanje za jedan odsto opredeljenih meseĉnih
sredstava u tekućoj godini - kaţe naš izvor. - Nijedan ministar do sada, meĊutim, nije se odvaţio da
to i primeni i zbog toga su se lokalne samouprave opustile i drastiĉno prekoraĉile kvote.
Pravi rekorderi su, meĊutim, Jagodinci. Na 325 dozvoljenih, angaţovali su za stalno još 213 ljudi,
ĉime su kvotu premašili za ĉak 65 odsto! U Prokuplju su primili 40 odsto više od predviĊenog broja,
pa 114 njih bespravno sedi u fotelji. Zabrojali su se i Leskovĉani, jer kod njih svaki peti zaposleni
„iskaĉe“ iz drţavnog plana.
MeĊu vojvoĊanskim opštinama, najneposlušniji su bili Kikinda, Vrbas i Vršac. KikinĊani su zaposlili
88 ćata više, u Vrbasu su umesto 221 angaţovali 272 radnika za stalno, dok su Vršĉani kvotu od 239
premašili za 26 zaposlenih.
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Nadleţni u Kragujevcu su za stalno primili svega dva odsto više ljudi od dozvoljene kvote, ali su
zato traţili modele da angaţuju radnike po raznim osnovama na odreĊeno vreme. U tom segmentu,
ostvarili su prekoraĉenje od 53 odsto.
Posle Kragujevca, najviše „prekobrojnih“ na odreĊeno vreme imaju Šid, Temerin, Titel, Zrenjanin,
Baĉka Topola, Zajeĉar, Ţagubica, Lebane, Leskovac, Kruševac, Beograd i Kragujevac.
I izveštaji drţavnih revizora, koji su ĉešljali knjige 27 lokalnih samouprava pokazali su da svaka
opština troši više nego što bi smela. Kod svih je tokom 2013. godine zabeleţeno povećanje broja
zaposlenih, ali i uvećavanje plata mimo zakonskih propisa.
Od 22 milijarde dinara, koliko su tokom prošle godine na raspolaganju imale ove opštine, ĉak 5,08
milijardi je utrošeno mimo zakona. Svaki peti dinar koji su im poverili poreski obveznici, opštinari
su nenamenski potrošili.
POZITIVNI PRIMERIPREMA podacima Ministarstva finansija, ima opština koje su ispoštovale zakon i
nisu primile nijednog radnika mimo sistematizacije. To su: Gadţin Han, Poţarevac, Poţega, Raĉa
Kragujevaĉka, Alibunar, Golubac, Ivanjica, Kladovo, Knjaţevac, Loznica, Luĉani, Malo Crniće,
Beoĉin, Ĉoka, InĊija, Irig, Kovaĉica, Kovin. Nova Crnja, Novi Beĉej, Pećinci, Senta, Srbobran. Na
tom spisku su i Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Ţabalj, Sremski Karlovci,
Aleksinac....Bajina Bašta, Batoĉina, Brus, Crna Trava, Ćićevac i Doljevac.
Opštine su grešile kod upravljanja novĉanim sredstvima, upravljanja imovinom i nepoštovanja
zakona. Nepravilnosti su utvrĊene i kod popisa imovine, a pojedine lokalne vlasti i ne znaju šta
poseduju.
Radoslav Sretenović, predsednik Drţavne revizorske institucije istakao je da su najveće
nepravilnosti u voĊenju javnih finansija u opštinama zabeleţene zbog nepoštovanja tri zakona: o
budţetskom sistemu, o javnim nabavkama i o lokalnim samoupravama.
- U svim kontrolama do sada smo utvrdili da je došlo do povećanja kako koeficijenata, tako i
osnovice zarada, povećanja broja zaposlenih i to je ono što opterećuje rad svih lokalnih
samouprava - istakao je Sretenović napomenuvši da se ti podaci odnose na izveštaje DRI od 2010.
do danas.
*************
NOVIM BUDţETSKIM ZAKONOM DRŢAVA PORUĈILA SVIM KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA
STEGNITE KAIŠ ILI ZAVRĆEMO SLAVINU
JAVNA preduzeća i opštine koje se iduće godine ne budu pridrţavale plana racionalizacije ostaće
bez prihoda iz budţeta, ukljuĉujući i novac za plate! Ova „privremena obustava“ isplata, sve dok se
pomenuti planovi ne izvrše, predviĊena je nacrtom budţeta za 2015. godinu i odnosi se na sve
direktne i indirektne korisnike budţetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.
Racionalizacija, po novom budţetskom zakonu, podrazumeva i smanjenje broja zaposlenih, za šta
je krajnji rok 30. jun 2015. godine. Iz tog razloga biće umanjen i godišnji fond za plate za 2,5
odsto. Koliko će koja opština, preduzeće, ustanova ili drţavna agencija morati da otpušta ljudi još
je nepoznanica. Kako je „Novostima“ potvrĊeno, ovi planovi racionalizacije tek su u izradi.
DIREKTORIMA KAZNE DO 150.000 DINARAJAVNO preduzeće, koje ne izvrši plan racionalizacije do
kraja idućeg juna, novĉano moţe da bude kaţnjeno za taj prekršaj, i to do iznosa od dva miliona
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dinara. Direktor će, pak, iz svog dţepa u to ima platiti kaznu od 50.000 do 150.000 dinara. Uz sve
to, sledi im i obustava svih isplata iz budţeta. (S. S. R.)
U Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave istiĉu da se konkretni predlozi i rešenja
oĉekuju tokom proleća iduće godine, a da optimizacija ne podrazumeva nuţno ukidanje agencija,
već one mogu da se spoje sa drugim srodnim institucijama, „vrate“ u resorno ministarstvo,
reorganizuju...
- U okviru projekta „Uspostavljanje projekta za organizaciono i funkcionalno restrukturiranje javne
uprave u Srbiji“, sa resornim ministarstvima zapoĉeta je analiza agencija i drugih organa u
resorima ministarstava - istiĉu u ovom ministarstvu. - Konkretni predlozi za smanjenje broja
agencija ne mogu da se naprave bez odgovarajućih analiza. Ukidanje agencija bez prethodne
analize moţe da dovede do poremećaja ili ĉak prekida u obavljanju vaţnih funkcija drţave, što
moţe biti opasno po zdravlje i bezbednost ljudi, rad privrede, proces pristupanja EU...
Ovo ministarstvo je koordinator procesa optimizacije javne uprave i trenutno, kako istiĉu, u
saradnji sa drugim ministarstvima, a uz podršku EU i Svetske banke, intenzivno radi na takvim
analizama u razliĉitim sektorima, na osnovu kojih će se pripremiti detaljni planovi za tretman
razliĉitih agencija u drţavnom sektoru.

Vuĉić traţi pomoć NALED-a za borbu protiv sive
ekonomije
Tanjug
Predmijer Srbije Aleksandar Vuĉić zatraţio je od Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski
razvoj (NALED) i Saveza za fer konkurenciju pomoć u daljoj primeni Vladinih mera za borbu
protiv sive ekonomije
Predmijer Srbije Aleksandar Vuĉić zatraţio je danas od Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski
razvoj (NALED) i Saveza za fer konkurenciju pomoć u daljoj primeni Vladinih mera za borbu protiv
sive ekonomije, kao i u promociji te borbe, saopšteno je iz Vlade.
Vuĉić je, na sastanku sa predstavnciima NALED i Saveza za fer konkurenciju, istakao da je Vlada
Srbije preduzela sve mere kako bi zaustavila sivu ekomomiju i poruĉio predstavnicima kompanija
da neće biti novih poreza za privredu u sledećoj godini.
Predsednik Saveza za fer konkurenciju i direktor kompanije Koka kola Ramon Vajdinger zahvalio je
premijeru na merama koje pokazuju brigu Vlade o biznisu i investitorima, i preneo spremnost da se
pomognu u borbi protiv sive ekonomije koja dnevno oduzima 30 posto brutodomaćeg proizvoda.
On je istakao da zbog sive ekonomije drţava gubi osam miliona evra dnevno.
Na sastanku su predloţene konkretne mere koje će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive
ekonomije, kao na primer imenovanje predstavnika Vlade zaduţenog za koordinaciju aktivnosti na
suzbijanju sive ekonomije koji će odgovarati direktno premijeru.
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Predloţeno je i osnivanje interministarske radne grupe za osmišljavanje i sprovoĊenje nacionalnog
programa za suzbijanje sive ekonomije, kao i uspostavljanje Sekretarijata za inspekcijski nadzor.
MeĊu predlozima su i edukacija sudija i specijalizacija tuţilaštva na temu sive ekonomije,
unapreĊenje politike kriviĉnog gonjenja i saradnja sa inspekcijama.
Naroĉito je naglašena potreba ukljuĉivanja graĊana u borbu protiv sive ekonomije, a predloţeni su i
naĉini za motivisanje graĊana da uzimaju fiskalni raĉun kroz pokretanje javne lutrije.
Predloţeno je pokretanje "kol centra" - onlajn sistema za podnošenje anonimnih prijava o
sluĉajevima sive ekonomije, kao i jaĉanje poreskog morala graĊana kroz edukaciju i informisanje o
negativnim posledicama sive ekonomije i transparentnije trošenje budţetskih sredstava.

POSLE ĈETIRI GODINE DRASTIĈNOG PADA"Galenika"
ponovo zaraĊuje
D. Stojaković
Poĉeo oporavak nekadašnjeg farmaceutskog giganta, za prvih 11 meseci 2014. godine dobit
narasla na 320 miliona dinara. Postignut rast proizvodnje od 30 odsto
POSLE ĉetiri godine konstantnog pada proizvodnje, preteranog zaduţivanja i debelog minusa,
nekadašnji farmaceutski gigant - "Galenika" je poĉeo da zaraĊuje. Vršilac duţnosti generalnog
direktora ove kompanije Ţivomir Novaković kaţe za "Novosti" da je u prvih 11 meseci 2014. godine
dobit dostigla 320 miliona dinara, a zabeleţen je i rast proizvodnje do 30 procenata.
"Galenika" se nalazi na spisku 502 preduzeća u restrukturiranju, koje je drţava ponudila na
prodaju. Iako je na adresu Agencije za privatizaciju stiglo desetak pisama o zainteresovanosti za
kupovinu, odnosno strateško partnerstvo, naš sagovornik kaţe da još ništa zvaniĉno ne zna da li će
ova drţavna firma promeniti vlasnika.
- Moramo hitno da se oslobodimo balasta dugova iz prošlosti, jer imamo struĉni i proizvodni
potencijal da polako, ali sigurno vratimo "Galeniku" u vrh domaće industrije lekova - istiĉe
Novaković. - O ovogodišnjim rezultatima najbolje svedoĉi ĉinjenica da je minus u prethodnoj godini
bio ĉak 11 miliona evra.
Naš sagovornik kaţe da bi "Galenika" do 2020. godine mogla da bude potpuno profitabilno
preduzeće. Preduslov je da drţava na sebe preuzme garancije, koje je dala ovom preduzeću.
Dugovi "Galenike" dostigli su skoro 200 miliona evra. Obaveze prema bankama i drţavnim
garancijama su 109 miliona evra. Zaduţenje na osnovu investicionih kredita su 38 miliona evra, a
kratkoroĉni zajmovi su narasli do 20 miliona evra, koliko iznose i obaveze prema dobavljaĉima.
OD SJAJA DO OĈAJA"GALENIKA" je u bivšoj Jugoslaviji sa 24 miliona stanovnika imala udeo na
trţištu od ĉak 60 odsto. Danas u Srbiji od sedam miliona stanovnika njen deo trţišnog kolaĉa se
sveo na samo deset procenata.
- Uprkos poteškoćama u 70. jubilarnu godinu postojanja ulazimo sa mnogo boljim rezultatima, a
uspeli smo bez ijedne trzavice da prepolovimo broj zaposlenih sa 2.800 na 1.400. Radnicima smo
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isplaćivali otpremnine izmeĊu 250 do 300 evra po godini staţa. Iako na kamate na kredite plaćamo
meseĉno milion evra uspeli smo redovno da isplaćujemo zarade, koje su u proseku 55.000 dinara.
Ni razvoj, kaţe Novaković, nije zaustavljen. U ovoj godini je otvorena laboratorija za
mikrobiologiju. Prema Novakovićevim reĉima, u pitanju je objekat izgraĊen po evropskim
standardima, za ĉije puštanje u rad su zeleno svetlo dali slovenaĉka i srpska inspekcija ministarstva
zdravlja:
- Ţelja nam je da se vratimo i na rusko trţište gde smo nekada prihodovali 80 miliona dolara. I za to
su nam potrebne sveţe pare, jer samo za registraciju jednog leka treba platiti 100.000 dolara.
SIROVINE ĈEKAJU PO MESEC DANA
IAKO je prema reĉima v. d. generalnog direktora "Galenike" Ţivomira Novakovića popravljen odnos
sa Ministarstvom zdravlja, Agencijom za lekove i Republiĉkim fondom za zdravstveno osiguranje i
sada se dešavaju problemi.
- Ponekad nam sirovine i po mesec dana ĉekaju na granici zbog samo jedne dozvole Ministarstva kaţe Novaković.

Arsić: Višak oko 50.000 radnika u drţavnoj upravi
Tanjug
Višak zaposlenih drţavnoj upravi se kreće oko 50.000 ljudi, izjavio je danas profesor
Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić dodajući da drţava ne bi smela da otpusti više od 10 odsto
radnika
Višak zaposlenih drţavnoj upravi se kreće oko 50.000 ljudi, izjavio je danas profesor Ekonomskog
fakulteta Milojko Arsić dodajući da drţava ne bi smela da otpusti više od 10 odsto radnika, jer bi to
uticalo i na kvalitet usluge.

Štrajkom prosvetara Ċaci gube najviše
E. V. N.
Protest prosvetnih radnika zbog smanjenja plata izazvao podele meĊu nastavnicima i meĊu
roditeljima. Bez dodatne i dopunske nastave, ekskurzija, a moţda i zakljuĉenih ocena
ŠTRAJK u prosveti podelio je sve u zbornicama, dnevnim sobama, na slavama. Nastavnici protestuju
ili su štrajkbreheri, roditelji podrţavaju ili kritikuju, samo se deca bez dileme raduju skraćenim
ĉasovima. A zapravo, samo bi ona mogla da trpe zbog štrajka koji traje već ĉetvrtu nedelju.
Poslednja pretnja sindikata je da nastavnici neće zakljuĉiti ocene na kraju polugodišta. Na svakom
ĉasu zakinuti su za trećinu lekcije. Deo nastavnika priznaje da u tih pola sata ne moţe da se odrţi
kvalitetan ĉas i da će deca tek osetiti „rupe“ u znanju. Drugi ne misle tako.
- Ako je nastavnik dobro pripremljen, moţe i za pola sata da organizuje nastavu - kaţe za „Novosti“
Vesna Nedeljković, direktorka OŠ „Mihajlo Petrović Alas“ u Beogradu. - Ali ako neko zakasni pet
minuta, pa još toliko potroši na upisivanje ĉasa, tu već ne moţe da se govori o ozbiljnoj nastavi.
Sliĉnog je mišljenja i njen kolega Milan Bajić iz OŠ „Josif Panĉić“. Kako će izgledati skraćeni ĉasovi,
objašnjava, najviše zavisi baš od nastavnika.
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- Štrajk je ipak stanje pritiska i ne moţe se to nazvati normalnom nastavom - smatra Bajić. - A deca
su uskraćena i za druge stvari, ne samo za 15 minuta ĉasa. Dok traje štrajk nastavnici ne drţe
dodatnu i dopunsku nastavu, nema slobodnih aktivnosti.
Roditelji, posebno u školama gde deo štrajkuje a deo ne, bune se što ne znaju kada da doĊu po
decu, što se zvono po ceo dan oglašava - posle 30 minuta, pa posle 45... Zbunjena su i deca,
posebno u niţim razredima.
Ljubiša Velimirović, roditelj Ċaka iz Kruševca, na strani je prosvetnih radnika, ali smatra da deca
ne bi trebalo da budu ţrtve socijalnih previranja. Izriĉito je protiv toga da deca ostanu neocenjena
na kraju polugodišta.
Gordana Plazinić iz Ĉaĉka smatra da bi roditelji trebalo da podrţe nastavnike, tako što će decu da
ostave kod kuće:
- Obrazovni sistem iz korena mora da se menja, ako mislimo da bar deci naše dece u tom sistemu
bude bolje. Pritom, ne mislim da su plate prosvetara najveći problem u obrazovanju. Škole bez
tabli i toaleta, grejanja i krede su daleko veći.
“BELI“ JE GORI
- NASTAVNICI 30 minuta ĉasa pošteno odrade, a na štrajk imaju zakonsko pravo. Mnogo bi bilo gore
kada bi stupili u beli štrajk. To bi znaĉilo da sve izgleda kao da je normalno, da su ĉasovi 45
minuta, ali da ih nastavnici samo „odraĊuju“, a da suštinski niti predaju niti ozbiljno ispituju - kaţe
Slobodan Brajković.

"Ovakav budţet Srbija još nije videla"
Fonet
Ministar drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki izjavila je danas da Vlada priprema
budţet "kakav Srbija nije videla" otkad ona pamti i fiskalnu konsolidaciju kakva nije bila od prvih
godina posle 2000.
Nadam se, i verujemo, da stvarno postoje šanse, nije reĉ o politiĉkoj demagogiji, da ćemo biti u
stanju da nemamo veliki pad bruto domaćeg proizvoda (BDP)u sledećoj godini, rekla je Udoviĉki na
otvaranju nauĉne konferencije "Ekonomska politika Srbije u 2015. godini". Ona je, govoreći o
istoriji ekonomske politike Srbije, ocenila da je ona do sada bila loša, jer su uvek donošene mere
za koje se mislilo da neće napraviti najveću štetu, a ne one koje je potrebno sprovesti i da sluţe
svojoj svrsi.
7

Udoviĉki je, kao primer navela zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, koja je, kako je istakla,
iako neizbeţna, jako štetna, jer onemogućava efikasniji, ili manje
neefikasan rad svih javnih struktura. Nasledili smo drţavnu upravu koja nije u stanju da nekome
zada budţet i da oĉekuje da se on tog budţeta drţi, nego mora i da kontroliše na tako tup naĉin
kako da se ostane u okvirima nekakvog ciljanog nivoa, konstatovala je ona.
Ova Vlada je, naglasila je Udoviĉki, poĉela da radi na tome da se to promeni, i to će se videti u
novom budţetu i merama koje se donose za sledeću godinu.
Promene u organizaciji drţavne uprave moguće su zato što konaĉno više ne postoje jasno odreĊene
interesne grupe ili partijske i kolaicione grupacije da koĉe svaki korak i dogovor koji je potreban da
se ovakva reforma sprovede, ocenila je Udoviĉki.
To je, ukazala je ona, još jedna stvar koja se moţe videti u raspravama u budţetu za sledeću
godinu, i koja će se osetiti na terenu.

ĈETIRI DOKAZA Evo zašto će 2015. biti najteţa
godina još od devedesetih
B. AnĊelić
Dolaze teška i oskudna vremena - to je opšta ocena kada se govori o onome što graĊane Srbije ĉeka
u 2015. godini. Dodatni pad standarda i gubitak posla su najizvesniji scenariji u narednih godinu
dana, pišu 24 sata.
Ekonomista Ljubomir Madţar za "24 sata" kaţe da će na kvalitet ţivota uticati pad vrednosti dinara
u odnosu na evro i smanjenje plate i penzije. U prevodu, veće rate za kredit i manje mesa na
trpezi.
Evro
U godini pred nama oĉekuje se dalji pad vrednosti domaće valute, koji će za sobom povući pre
svega rast cena i pad kupovne moći. Oĉekivani prosek vrednosti dinara u odnosu na evro je 121
dinar. Ovakva situacija će najviše pogoditi one koji su se zaduţili u devizama.
Plate
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Za zaposlene u javnom sektoru, kao i za penzionere, nema nedoumica oko visine zarada. Njihova
sudbina je već rešena u ovoj godini. Smanjenje plata za 10 odsto ostaće na snazi i u 2015. Tako će,
na primer, svi koji su primali 40.000 dinara, tokom cele sledeće godine dobijati 4.000 manje.
Kupovna moć
Ova godina nije donela veliku inflaciju koja sa sobom nosi i rast cena. U 2015. zaposleni u javnom
sektoru i penzioneri ulaze, meĊutim, sa manjim primanjima, što će se svakako odraziti na kupovnu
moć.
Otpuštanja
Budţetom za 2015. Vlada Srbije planira da smanji izdvajanja za zarade u javnom sektoru i to
racionalizacijom broja zaposlenih. Prema našoj raĉunici, bez posla bi trebalo da ostane oko 7.000
ljudi.

Evropski sindikat penzionera: Oduzimate
penzionerima neotuĊiva prava
Tanjug
Generalni sekretar Evropske federacije sindikata penzionera i starijih osoba (FERPA) Bruno
Konstantini upitio je pismo srpskom premijeru Aleksandru Vuĉiću u kojem izraţava ĉuĊenje što se
penzionerima u Srbiji smanjuju penzije, ocenjujući da im se na taj naĉin oduzimaju radom steĉena
i neotuĊiva prava.
"Sa nevericom i velikim ĉuĊenjm saznali smo da je Vlada Srbije predloţila donošenje zakona kojim
se penzije preko 200 evra selektivno smanjuju, ĉime se jednom delu penzionerske populacije
oduzimaju radom steĉena i neotuĊiva prava, a penzioni sistem urušava", naveo Konstanti u pismu,
koje su danas proĉitali predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije na proširenoj sednici
skupštine.
Shodno principima EU, civilizacijskim i evropskim vrednostima, FERPA je, kako je reĉeno, podrţala
aktivnosti Udruţnja sindikata penzionera, koji su od Ustavnog suda traţili ocenu ustavnosti zakona
kojim se umanjuju penzije.
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U pismu, koje je su premijeru Srbije poslali 3. decembra ove godine, navodi se da su u Evropskoj
federaciji sindikata uvereni da postoje drugi mehanizmi, instrumenti i mere kojima bi se moglo
postići uravnoteţenje budţetskih prihoda i rashoda bez smanjivanja penzija.
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera upozorili su danas da će, ukoliko ne budu zadovoljni
odlukom Ustavnog suda, od koga oĉekuju da se izjasni da li je zakon kojim se reguliše smanjenje
penzija ustavan ili nije, pravdu potraţiti na sudu u Strazburu.
Oni su podsetili da je svojevremeno deo vojnih penzionere svoje probleme sa penzijama morao da
rešava u Strazburu, pa je nakon presude u njihovu korist drţava umesto prvobitne dve milijarde
dinara, koliko je iznosio poĉetni dug, morala da isplati oko 20 milijardi dinara na ime kamata i
sudskih troškova.
Penzioneri ne ţele da do toga doĊe, ali bi drţava trebalo da razmisli koliki bi troškovi mogli da
nastanu ukoliko bi oko 700.000 penzionera, koliko ih danas ima u Srbiji, pokrenulo i dobilo takav
sudski proces.
U Udruţenju sindikata penzionera smatraju da "ĉlanovi Ustavnog suda imaju jedinstvenu priliku da
pokaţu svoju profesionalnu i ljudsku odgovornost i zaštite ustavna prava gradjana, dostojanstvo
profesije", ali i svoju nezavisnost od druge dve grane vlasti.
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije predali su 26. novembra ove godine Ustavnom
sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija.

Vulin: Ne moţe se odlukom Ustavnog suda napuniti
budţet
Tanjug
Ukoliko Ustavni sud Srbije oceni da umanjenje penzija nije u skladu sa zakonom Vlada će poštovati
tu odluku, ali ne moţe se odlukom nijednog, pa ni Ustavnog suda napuniti budţet, rekao je danas
ministar rada, zapošljavanja, socijalna i boraĉka pitanja Aleksandar Vulin.
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- Laiĉki govoreno, ne vidim kako visina penzija moţe biti zakonska kategorija. Pravo na penziju
jeste, ali iznos zavisi direktno od toga koliko novca imamo u budţetu - rekao je Vulin prilikom
posete Centru za socijalni rad u Guĉi.
Ministar kaţe da, kao što je bilo mogućnosti da se bez odluke Ustavnog suda povećaju penzije, on
teško moţe da odluĉi da se one ne mogu smanjiti.
- Nije to stvar neĉije volje ili ţelje. Ne moţe Ustavni sud doneti odluku po kojoj privreda sjajno
funkcioniše i uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje - ukazao je Vulin i dodao da će
se srazmerno privrednom rastu razmišljati o tome da i penzije budu drugaĉije.

Економисти: У 2015. пад БДП-а око 1%, у 2016.
раст
БЕОГРАД – За Србију ће 2015. бити година великих изазова, јер се наредне године очекује пад
бруто домаћег производа (БДП) за око један одсто, пад личне потрошње за око три, а државне
за око шест одсто, оценили су данас економисти, додајући да истовремено очекују раст
инвестиција за око пет одсто.
Професор Економског факултета Милојко Арсић изјавио је данас да ће на пад БДП-а утицати
фискална консолидација и затварање појединих предузећа која послују са губитком. С друге
стране, казао је он, на раст производње ће утицати очекивано покретање производње у
Железари, или примера ради, враћање производње струје и угља на стандардан ниво.
Према његовим рецима, у 2015 се очекује пад БДП-а од око један одсто, у 2016. раст од 0,5 до
један одсто, док ће привредни раст у 2017. према процени Кварталног монитора чији је
уредник Арсић, износити измеду два и 2,5 одсто.
План је и да се дефицит смањи са 7,5 одсто колико сада износи, на око 3,5 до четири одсто до
2017.
„Процене су и да ће јавни дуг Србије у 2017. достићи око 85 одсто БДП-а” рекао је Арсић на
научној конференцији „Економска политика Србије у 2015. години”, коју организују Научно
друштво економиста Србије, Академија економских наука и Економски факултет у сарадњи са
Привредном комором Србије.
Арсић је рекао и да је, поред смањења плата и пензија, потребно и да се држава повуче из
банака, као и да смањи субвенције инвеститорима које су око три и 3,5 одсто БДП-а, док је у
Европи то око 1,5 одсто.
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Уредник билтена Макроекономске анализе и трендови Владимир Вучковић рекао је да су
процене МАТ-а да ће БДП у 2015. забележити пад од 0,8 одсто, у 2016. раст од 1,5 одсто, а у
2017. раст од 2,5 одсто.
Процене МАТ-а су, како каже, и да ће раст инвестиција у 2015. износити четири одсто, у 2016.
седам одсто, а у 2017. око осам одсто.
Вршилац дужности председника Привредне коморе Србије (ПКС) Миливоје Милетић је рекао да
је позитиван сигнал што се структура инвестиција поправља, јер су оне махом ишле у
неразменљиве секторе, а сада иду и у индустрију и секторе који су повећали производњу.
Милетић је навео и да ће предстојећи самит који се одржава 16. и 17. децембра у Београду
бити добра прилика да се Србија прикаже као атрактивна дестинација за инвеститоре.
Потпредседница Владе Србије Кори Удовички изјавила је данас да ће буџет за 2015. бити такав
какав Србија до сада није имала, као и фискалну консолидацију каква није била од првих
година после 2000. године.
Према њеним речима у наредној години би требало да буде решено питање неколико великих
система, који могу да допринесу расту БДП-а, а очекује се и више инвестиција.
Танјуг

Због смањења пензија реаговао европски
синдикат пензионера
Генерални секретар Европске федерације синдиката пензионера и старијих особа (ФЕРПА)
Бруно Константини упитио је писмо српском премијеру Александру Вучићу у којем
изражава чуђење што се пензионерима у Србији смањују пензије, оцењујући да им се на тај
начин одузимају радом стечена и неотуђива права.
"Са неверицом и великим чуђењм сазнали смо да је Влада Србије предложила доношење
закона којим се пензије преко 200 евра селективно смањују, чиме се једном делу
пензионерске популације одузимају радом стечена и неотуђива права, а пензиони систем
урушава", навео Константи у писму, које су данас прочитали представници Удружења
синдиката пензионера Србије на проширеној седници скупштине.
Сходно принципима ЕУ, цивилизацијским и европским вредностима, ФЕРПА је, како је речено,
подржала активности Удружња синдиката пензионера, који су од Уставног суда тражили оцену
уставности закона којим се умањују пензије.
У писму, које је су премијеру Србије послали 3. децембра ове године, наводи се да су у
Европској федерацији синдиката уверени да постоје други механизми, инструменти и мере
којима би се могло постићи уравнотежење буџетских прихода и расхода без смањивања
пензија.
Представници Удрузења синдиката пензионера упозорили су данас да ће, уколико не буду
задовољни одлуком Уставног суда, од кога очекују да се изјасни да ли је закон којим се
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регулише смањење пензија уставан или није, правду потражити на суду у Стразбуру.
Они су подсетили да је својевремено део војних пензионере своје проблеме са пензијама
морао да решава у Стразбуру, па је након пресуде у њихову корист држава уместо првобитне
две милијарде динара, колико је износио почетни дуг, морала да исплати око 20 милијарди
динара на име камата и судских трошкова.
Пензионери не желе да до тога дође, али би држава требало да размисли колики би трошкови
могли да настану уколико би око 700.000 пензионера, колико их данас има у Србији,
покренуло и добило такав судски процес.
У Удружењу синдиката пензионера сматрају да "чланови Уставног суда имају јединствену
прилику да покажу своју професионалну и људску одговорност и заштите уставна права
грађана, достојанство професије", али и своју независност од друге две гране власти.
Представници Удружења синдиката пензионера Србије предали су 26. новембра ове године
Уставном суду иницијативу за оцену уставности закона о смањењу пензија.
(Танјуг)
Tags:

Selektivno smanjenje penzija urušava penzioni
sistem
AUTOR: BETA
Beograd - Udruţenje sindikata penzionera Srbije saopštilo je da je Evropska konfederacija sindikata
penzionera i starijih osoba (FERPA) potvrdila njihovu tvrdnju da se zakonom o selektivnom
smanjenju penzija preko 200 evra urušava penzioni sistem Srbije. Na juĉe odrţanoj Skupštini USPSa reĉeno je da je generalni sekretar FERPA Bruno Konstantini uputio pismo premijeru Srbije
Aleksandru Vuĉiću u kome navodi da postoje i drugi mehanizmi i mere kojima moţe da se
uravnoteţe budţetski prihodi i rashodi, bez smanjivanja penzija.
U pismu, kako je proĉitano na skupu, Konstantini naglašava da mera selektivnog smanjenja penzija
u Srbiji moţe da se opravda bilo kojim razlozima i argumentima, ali da FERPA oĉekuje da će se naći
drugi instrumenti za postizanje ravnoteţe u budţetu kroz socijalni dijalog sa Sindikatima
penzionera Srbije. „Ako neko pomisli da je USPS organizacija za zanemarivanje, jer ne moţe
organizovati štrajkove radi odbrane svojih interesa, mora znati da penzioneri imaju na raspolaganju
i druga sredstva za mobilizaciju društva. Shodno našim i principima EU, civilizacijskim i evropskim
vrednostima, FERPA odluĉno podrţava sve legitimne aktivnosti USPS-a i pruţamo im punu logistiĉku
podršku“, navedeno je u pismu. Inaĉe, USPS se, kako bi zaštitilo prava oko 700.000 penzionera,
povodom smanjenja penzija za koje tvrde da nije u skladu sa pravnim sistemom drţave, obratilo
Ustavnom sudu.
Radnici Autosaobraćaja obustavili blokadu upravne zgrade
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Svi bi iz firme uz otpremninu
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ
Kragujevac - Deo zaposlenih u kragujevaĉkom Autosaobraćaju (AS-u) obustavili su trodnevnu
blokadu upravne zgrade koju su, predvoĊeni Slobodnim sindikatom, organizovali zbog navodno
pripremljenih rešenja o otkazima za 43 radnika tog preduzeća. Sindikalci su tokom blokade tvrdili
da se, u ovom sluĉaju, radi o odmazdi prema zaposlenima koji su podneli kriviĉne prijave protiv
poslovodstva, zbog malverzacija u preduzeću.
Direktor AS-a Srećko Aleksić negirao je da se radi o otkazima i tvrdio da je od pravne sluţbe
preduzeća traţio da, na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora, pripremi upozorenja o
disciplinskom postupku prema onim radnicima koji već godinu dana ne dolaze na posao, ili rade „na
crno“.
- Na sastanku sa direktorom Aleksićem ustanovljeno je da je to upozorenja traţio na osnovu
pogrešnih informacija saradnika zaduţenih za evidenciju. Kad smo to raspravili, direktor je pristao
da povuĉe zahtev o upozorenjima za radnike - rekla je našem listu predsednica Slobodnog sindikata
Suzana Marković.
Ona istiĉe, pritom, da je ovonedeljna anketa meĊu zaposlenima u AS-u pokazala da svih 157
preostalih radnika te firme ţeli da napusti preduzeće, ukoliko im drţava ponudi novi socijalni
program. Nevolja je, meĊutim, u tome što nadleţna ministarstva zaposlenima u AS-u, za razliku od
radnika u većini ostalih preduzeća u restrukturiranju, nisu ponudila, niti planiraju da im ponude
socijalni program. U Slobodnom sindikatu kaţu da socijalni program za radnike te firme nije
predviĊen, jer poslovodstvo AS-a Agenciji za privatizaciju nije dostavilo pismo o zahtevima
zaposlenih za stimulativno napuštanje radnih mesta, kao ni program konsolidacije preduzeća. Da li
će ipak moći da raĉunaju na otpremnine znaće se, najverovatnije, danas, kada se zvaniĉno
okonĉava izjašnjavanje o drţavnom socijalnom programu za preduzeća u restrukturiranju.
U sindikatu podsećaju da je zbog namirivanja enormnih potraţivanja rasprodat kompletan vozni
park i da je preduzeće ostalo bez svih linija. Na glavnoj autobuskoj stanici u Kragujevcu, koja je u
njihovom vlasništvu, struja je zbog neplaćenih raĉuna iskljuĉena još u oktobru prošle godine, a i
radnici i sadašnji sindikati saglasni su da odgovornost za takav poloţaj preduzeća, tokov dvadeset i
više godina snose direktori, ĉlanovi upravnih odbora i pojedini sindikalci.

Više od 300 ljudi odlazi iz Trajala
IZVOR: BETA
Kruševac -- Na spisku zaposlenih koji kroz socijalni program ţele da napuste kruševaĉku "Trajal
korporaciju", a koji je prosleĊen Ministarstvu rada, nalazi se 317 radnika.
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"Radnici su se prijavljivali na dobrovoljnoj osnovi, a uglavnom je reĉ o onima koji imaju dve ili pet
godina do penzije. Bile su ponuĊene i opcije deset bruto plata i 200 evra po godini staţa", rekao je
agenciji Beta predsednik fabriĉkog Samostalnog sindikata Milosav Vukojiĉić.
Cilj socijalnog programa je, kako je dodao, da se "Trajal" što bolje privatizuje, odnosno da višak
radnika ne bude prepreka za dolazak ozbiljnog investitora.
Fabrika zapošljava oko 1.600 radnika i najveća je u Kruševcu. Imala je neuspešsnu privatizaciju, a
ugovor o prodaji s bugarskom kompanijom Brikel raskinut je krajem prošle godine, nakon sedam
godina od prodaje.
U fabriĉkom Samostalnom sindikatu se oĉekuju da bi socijalni program mogao da bude sproveden
do kraja godine. Poslovodstvo ove fabrike oĉekuje da će od više interesenata koji su uputili pisma o
zainteresovanosti biti izabran najbolji.
"Najbolji partner je onaj koji moţe da obeća nove investicije, nastavak rada, zapošljavanje, uredno
izmirivanje obaveza. Za 'Trajal' ima interesenata, dolazili su u fabriku", kazao je ranije generalni
direktor "Trajal korporacije" Miloš Nenezić.
To preduzeće će, prema reĉima jednog od direktora, Bogosava Trišića, tokom privatizacije moţda
morati da se podeli na više celina.
"Postoji ideja, koju podrţava drţava, da se od dela 'Trajala' formira drţavno preduzeće koje bi
proizvodilo vojnu opremu i kao takvo bilo deo odbrambenog sistema Srbije", kazao je Trišić.
"Trajal" je u trenutku privatizacije 2006. godine zapošljavao oko 3.400 radnika, tokom prve godine
tadašni većinski vlasnik "Brikel" sproveo je socijalni program za oko 1.000 radnika, da bi kraj 2011.
godine Korporacija doĉekala sa oko 2.200 zaposlenih. Tada je prodajom dela "Tarajala", Fabrike
autoguma, iz preduzeća otišlo još oko 500 ljudi.
Za socijalni program koji su nadleţni nedavno ponudili preduzećima u restrukturiranju, prijavila se
i skoro polovina, odnosno oko 730 radnika IMK "14. oktobar". Pre godinu dana iz ĉetiri kruševaĉka
preduzeća, koja su takoĊe u postupku restrukturiranja, kroz socijalni program otišlo je oko 650
ljudi.

"Vuĉiću, šta radite s penzijama?"
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Generalni sekretar Evropske federacije sindikata penzionera i starijih osoba (FERPA)
Bruno Konstantini upitio je pismo srpskom premijeru Aleksandru Vuĉiću.
Konstantini u pismu izraţava ĉuĊenje što se penzionerima u Srbiji smanjuju penzije, ocenjujući da
im se na taj naĉin oduzimaju radom steĉena i neotuĊiva prava.
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"Sa nevericom i velikim ĉuĊenjm saznali smo da je Vlada Srbije predloţila donošenje zakona kojim
se penzije preko 200 evra selektivno smanjuju, ĉime se jednom delu penzionerske populacije
oduzimaju radom steĉena i neotuĊiva prava, a penzioni sistem urušava", naveo Konstanti u pismu,
koje su danas proĉitali predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije na proširenoj sednici
skupštine.
Shodno principima EU, civilizacijskim i evropskim vrednostima, FERPA je, kako je reĉeno, podrţala
aktivnosti Udruţnja sindikata penzionera, koji su od Ustavnog suda traţili ocenu ustavnosti zakona
kojim se umanjuju penzije.
U pismu, koje je su premijeru Srbije poslali 3. decembra ove godine, navodi se da su u Evropskoj
federaciji sindikata uvereni da postoje drugi mehanizmi, instrumenti i mere kojima bi se moglo
postići uravnoteţenje budţetskih prihoda i rashoda bez smanjivanja penzija.
Predstavnici Udruzenja sindikata penzionera upozorili su danas da će, ukoliko ne budu zadovoljni
odlukom Ustavnog suda, od koga oĉekuju da se izjasni da li je zakon kojim se reguliše smanjenje
penzija ustavan ili nije, pravdu potraţiti na sudu u Strazburu.
Oni su podsetili da je svojevremeno deo vojnih penzionere svoje probleme sa penzijama morao da
rešava u Strazburu, pa je nakon presude u njihovu korist drţava umesto prvobitne dve milijarde
dinara, koliko je iznosio poĉetni dug, morala da isplati oko 20 milijardi dinara na ime kamata i
sudskih troškova.
Penzioneri ne ţele da do toga doĊe, ali bi drţava trebalo da razmisli koliki bi troškovi mogli da
nastanu ukoliko bi oko 700.000 penzionera, koliko ih danas ima u Srbiji, pokrenulo i dobilo takav
sudski proces.
U Udruţenju sindikata penzionera smatraju da "ĉlanovi Ustavnog suda imaju jedinstvenu priliku da
pokaţu svoju profesionalnu i ljudsku odgovornost i zaštite ustavna prava graĊana, dostojanstvo
profesije", ali i svoju nezavisnost od druge dve grane vlasti.
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije predali su 26. novembra ove godine Ustavnom
sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija.

Iz "Kablova" ide 600 radnika
IZVOR: TANJUG
Jagodina -- Iz Industrije kablova u Jagodini, uz socijalni program Vlade, izjasnilo se za odlazak
600 radnika, izjavio je Tanjugu predsednik sindikata Oliver Jovanovski.
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Oni su se opredelili "za opciju dve do pet godina", a to znaĉi da se upućiju u Nacionalnu sluţbu za
zapošljavanje, gde za taj period do penzije primaju 37. 000 dinara meseĉno, plate poreze i
doprinose, ostaje im oko 30. 000 dinara, plus neki dţeparac od 3. 500 evra, objasnio je Jovanovski.
"To je najbolja opcija, od ponuĊenih, i za nju se opredelilo 80 odsto radnika zainteresovanih da odu
iz firme", rekao je Jovanovski.
Voleli bi kada bi dobili više od 200 evra po godini staţa, ali većina nije zaintersovana ni za 300
evra, u drugoj opciji, "zbog neizvesnosti".
"Ljudi raĉunaju, imaš na primer 30 godina staţa i 58 godina starosti i uzmeš 9. 000 evra (300 po
godini staţa) i onda sedam godina ĉeklaš starosnu penziju, bez ikakvih primanja, a ko će da te
zaposli u tim godinama", rekao je Jovanovski.
Dakle ovo je najbolja opcija, radnik je zbrinut meseĉnim primanjima, nije na ulici a moţe nešto i
da zaradi, ocenio je Jovanovski. "Mi oĉekujemo krajem februara da se pojavi tender, poziv za
prodaju Industrije kablova, i oĉekujemo da u tom periodu, u pripremi za privatizavciju, daju i
novac za socijalni program. Sve zavisi od Vlade i drţave kako raspolaţu sa sredstvima", rekao je
Jovanovski.
Mi bi voleli da to bude još sutra, jer su se radnici dobrovoljno opredelili da odu ali sve zavisi od
drţave, dodao je on. "Ono što je za sindikat najbitnije, je to da idu svi dobrovolojno niko ne ide na
silu i to je za nas najbolja stvar", rekao je Jovanovski
Jovanovski je istakao da "Fabrika radi i ima posla".
Ovo je šesti socijalni program odlaska radnika Industrije kablova od 1999. godine, a u poslednjih
desetak godina ovu firmu, po raznim osnovama, napustilo je preko 3.000 radnika. Najviše, oko
1.200, ih je otišlo krajem 2003. godine. "Kablovi" su u fazi restruktuiranja.
Industriju kablova u Jagodini je najveći proizvoĊaĉa kablova i kablovskog pribora na Balkanu i
ĉetvrti, po kapacitetima u Evropi. Za pet dana obeleţiće 59 godina rada.
"Kablovi" su poĉeli sa radom 17. decembra 1955. godine. Pre uvoĊenja ekonomskih sankcija SR
Jugoslaviji, osamdesetih godina, zapošljavala je oko 10.000 radnika i izvozila u preko sto zemalja
sveta. Vrednost izvoza tih godina bila je oko 250.000.000 dolara.
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Zbog smanjenja penzija reagovali evropski penzioneri
BEOGRAD Generalni sekretar Evropske federacije sindikata penzionera i starijih osoba (FERPA) Bruno
Konstantini uputio je pismo srpskom premijeru Aleksandru Vuĉiću u kojem izraţava ĉuĊenje
što se penzionerima u Srbiji smanjuju penzije, ocenjujući da im se na taj naĉin oduzimaju
radom steĉena i neotuĊiva prava.
"Sa nevericom i velikim ĉuĊenjem saznali smo da je Vlada Srbije predloţila donošenje zakona kojim
se penzije preko 200 evra selektivno smanjuju, ĉime se jednom delu penzionerske populacije
oduzimaju radom steĉena i neotuĊiva prava, a penzioni sistem urušava", naveo Konstanti u pismu,
koje su danas proĉitali predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije na proširenoj sednici
skupštine.
Shodno principima EU, civilizacijskim i evropskim vrednostima, FERPA je, kako je reĉeno, podrţala
aktivnosti Udruţenja sindikata penzionera, koji su od Ustavnog suda traţili ocenu ustavnosti zakona
kojim se umanjuju penzije.
U pismu, koje je su premijeru Srbije poslali 3. decembra ove godine, navodi se da su u Evropskoj
federaciji sindikata uvereni da postoje drugi mehanizmi, instrumenti i mere kojima bi se moglo
postići uravnoteţenje budţetskih prihoda i rashoda bez smanjivanja penzija.
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera upozorili su danas da će, ukoliko ne budu zadovoljni
odlukom Ustavnog suda, od koga oĉekuju da se izjasni da li je zakon kojim se reguliše smanjenje
penzija ustavan ili nije, pravdu potraţiti na sudu u Strazburu.
Oni su podsetili da je svojevremeno deo vojnih penzionere svoje probleme sa penzijama morao da
rešava u Strazburu, pa je nakon presude u njihovu korist drţava umesto prvobitne dve milijarde
dinara, koliko je iznosio poĉetni dug, morala da isplati oko 20 milijardi dinara na ime kamata i
sudskih troškova.
Penzioneri ne ţele da do toga doĊe, ali bi drţava trebalo da razmisli koliki bi troškovi mogli da
nastanu ukoliko bi oko 700.000 penzionera, koliko ih danas ima u Srbiji, pokrenulo i dobilo takav
sudski proces.
U Udruţenju sindikata penzionera smatraju da "ĉlanovi Ustavnog suda imaju jedinstvenu priliku da
pokaţu svoju profesionalnu i ljudsku odgovornost i zaštite ustavna prava graĊana, dostojanstvo
profesije", ali i svoju nezavisnost od druge dve grane vlasti.
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije predali su 26. novembra ove godine Ustavnom
sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija.
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Prosvetari ne odustaju od štrajka
BEOGRAD
Sindikati prosvetnih radnika u Srbiji saopštili su danas da ne odustaju od potpune obustave
nastave 22. septembra, a ministru prosvete SrĊanu Verbiću poruĉili su da se protest završava
sporazumom, a ne pretnjama.
"Ţao nam je što ne moţemo da uspostavimo zdravu komunikaciju. Do sada je sa ministrom prosvete
bilo samo razgovora, a ne i pravih pregovora", kazala je agenciji Beta portparol Unije sindikata
prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Ona je konstatovala da je za nastavak i zaoštravanje štrajka zasluţan stav ĉlanova vlade prema
prosvetarima, a pre svega ministara finansije i drţavnu upravu i lokalnu samoupravu Dušana
Vujovića i Kori Udoviĉki.
"Samo slušamo demagoške priĉe o tome kako nema para, a kada im mi ponudimo rešenja to ne
uzimaju u obzir", kazala je Janković.
Ona je istakla da štrajk prosvetara zavisi od odnosa prema njima i da ostaje mogućnost da Ċacima
na kraju polugodišta ne budu podeljene knjiţice.
"Postoje oni koji nam ne veruju, ali mi ovo zaista radimo u interesu Ċaka", poruĉila je Janković.
Ministar prosvete SrĊan Verbić upozorio je sindikate da je obustava nastave, koju najavljuju
protivzakonita.
"Dogovor sa nekim ko najavljuje borbu protiv zakona, nije moguć. Dogovaraćemo se samo za ono
što je u okviru zakona", kazao je Verbić.
Sindikati prosvetnih radnika najavljuju celodnevnu obustavu nastave 22. decembra. U
meĊuvremenu oni nastavljaju štrajk u zakonskim okvirima, skraćenjem ĉasova na 30 minuta, koji su
poĉeli 17 novembra.
Prosvetari traţe da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, a iz Vlade tvrde da je taj
zahtev nemoguće ostvariti.
Uporedo sa štrajkom traju pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru za narednu godinu, a
prosvetari traţe i da se oroĉi ureĊenje platnih razreda u javnom sektoru. Time bi, kako tvrde, bile
iskljuĉene situacije da nastavnici, sa visokom struĉnom spremom, budu manje plaćeni od vozaĉa u
pojedinim drţavnim sluţbama.
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SMANJENJE PENZIJA URUŠAVA PENZIONI SISTEM
Beta
Udruţenje sindikata penzionera Srbije (USPS) saopštilo je danas da je Evropska konfederacija
sindikata penzionera i starijih osoba (FERPA) potvrdila njihovu tvrdnju da se zakonom o
selektivnom smanjenju penzija preko 200 evra, urušava penzioni sistem Srbije
Na Skupštini USPS-a odrţanoj danas u Beogradu, reĉeno je da je generalni sekretar FERPA Bruno
Konstantini uputio pismo premijeru Srbije Aleksandru Vuĉiću u kome navodi da postoje i drugi
mehanizmi i mere kojima moţe da se uravnoteţe budţetski prihodi i rashodi, bez smanjivanja
penzija.
U pismu, kako je proĉitano na skupu, Konstantini naglašava da mera selektivnog smanjenja penzija
u Srbiji moţe da se opravda bilo kojim razlozima i argumentima, ali da FERPA oĉekuje da će se naći
drugi instrumenti za postizanje ravnoteţe u budţetu kroz socijalni dijalog sa Sindikatima
penzionera Srbije.

BETA

Za otpremnine se prijavilo 40 odsto radnika
Beta
KRAGUJEVAC, 12. decembra 2014. (Beta) - U kragujevaĉkim preduzećima u privatizaciji "Metal
sistemi", "21. oktobar" i "Zastava kamioni" za dobrovoljni odlazak uz socijalni program prijavilo se
40 odsto od ukupno 883 zaposlenih, rekli su u petak u sindikatima tih preduzeća.
Za jednu od ĉetiri ponudjene opcije socijalnog programa u preduzeću "Metal sistemi", opredelilo
159 od 240 zaposlenih.
Najviše radnika se opredelilo za opciju odlaska uz 200 evra po godini staţa, njih 62, dok je socijalni
program za radnike kojima je ostalo manje od pet godina do uslova za penziju prihvatilo 60
zaposlenih.
U Samostalnom sindikatu "Metal sistema" navode da se 31 radnik opredelio za odlazak uz isplatu 10
proseĉnih bruto plata, a njih šest kojima je ostalo manje od dve godine do penzije, odluĉilo se za
odgovarajuće otpremnine i odlazak na evidenciju nezaposlenih, gde imaju zakonom propisana
meseĉna primanja.
U preduzeću "Metal sistemi", koje je u većinskom vlasništvu drţave, radnici su u štrajku od utorka,
jer traţe smenu direktora i izmenu modela privatizacije kroz postupak steĉaja.
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U preduzeću "21. oktobar", od 253 radnika za socijalni program se opredelilo 58.
Za 200 evra po godini staţa izjasnilo se 29 radnika, 28 prihvatilo je uslove socijalnog programa za
one kojima je ostalo manje od pet godina do sticanja uslova za penziju, a samo jedan radnik se
odluĉio za 10 proseĉnih bruto plata.
Prema reĉima predstavnika Samostalnog sidnikata "21. oktobar" Ţike Petrovića, za privatizaciju su
se prijavila tri zainteresovana kupca, medju kojima je slovenaĉko "Gorenje", jedan britanski fond i
jedno fiziĉko lice iz Švedske.
U fabrici "Zastava kamioni", od 390 zaposlenih za napuštanje fabrike uz socijani program opredelilo
se 159 radnika. Najviše njih - 87, prihvatilo je isplatu 200 evra po godini staţa.
(Beta, 12.12.2014)

21

