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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:526491-Verheijen-Srbija-treba-da-ojaca-javnapreduzeca

Verheijen: Srbija treba da ojača javna preduzeća
Tanjug
Srbija treba da ojača javna preduzeća i stvori javni sektor koji moţe da joj pomogne pri ulasku
u Evropsku uniju, rekao je večeras šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen
Srbija treba da ojača javna preduzeća i stvori javni sektor koji moţe da joj pomogne pri ulasku u
Evropsku uniju, rekao je večeras šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen.
Verheijen je, gostujući u "Dnevniku" RTS-a, rekao da Svetska banka pomaţe Vladi Srbije u
reformama i restrukturiranju preduzeća, posebno EPS-a i "Ţeleznica" i dodao da će se, ako izostanu
reforme u javnim preduzećima pojaviti manjak u budţetu.
Svetska banka je namenila 200 miliona dolara kredita za reformu dva javna preduzeća, EPS-a i
"Ţeleznica" i još 200 miliona za preduzeća u restrukturiranju.
Verheijen je rekao da će Svetska banka u budućnosti moţda raditi i na "Putevima Srbije" i na
"Vodovodu", ali početni prioritet su EPS i "Ţeleznice", jer je reč o kompanijama vaţnim za
investitore.
"Zašto je to tako? To je zato što su ta preduzeća velika opterećenja za budţet, ali su opet vrlo
vaţne kompanije kada je reč o poslovnom okruţenju u Srbiji", naveo je Verheijen.
On je objasnio da je, u slučaju EPS-a, cilj koji je postavio premijer (Aleksandar Vučić) da se
preduzeće reformiše tako da postane finansijski isplativa kompanija, da moţe da privuče
interesovanje strateških investitora radi delimične privatizacije.
"Što se tiče 'Ţeleznica', tu je reč o stvaranju kompanije koju Srbija moţe da izdrţava. Znači, da se
ograniče putničke usluge samo na ono što je potrebno i da se stvori kargo kompanija koja moţe da
se takmiči na trţištu EU kada Srbija postane članica", rekao je Verheijen.
Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji istakao je da je za ostvarenje tih ciljeva potrebno preduzeti
restrukturiranje i finansijsku konsolidaciju za oba preduzeća.
"Potrebno je da pomognemo Vladi u pravljenju tih programa, a zatim da pruţimo pomoć budţetu
Srbije", naveo je Verheijen.
On je podsetio da je premijer otvoreno istupio sa stavom da je to kritičan prioritet za Srbiju u
javnim nastupima i razgovorima sa MMF-om i drugim partnerima.
"Drugo, ako to ne uspe, budţet koji je usvojen za 2015. godinu, praktično će odmah biti u
problemima. Premisa u budţetu je da će javna preduzeća ubrzo biti rešena i da to neće biti
preterano opterećenje. Istovremeno, druga javna preduzeća, poput EPS-a i Aerodroma, uplaćivaće
dividente u budţet. Ako izostane reforma tih preduzeća, u budţetu će se javiti manjak", naveo je
Verheijen.
Kako je napomenuo, ceo paket reformi javnog sektora, bilo da je reč o drţavnim preduzećima,
rešavanju pitanja preduzeća u okviru Agencije za privatizaciju, ili o tome da drţava pruţa bolje
usluge sa manje sredstava, predstavlja izazov.
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"Najvaţnija stvar za nas je da postoji javna podrška tim merama i da srpski građani svi zajedno
jedni drugima pomognu da prođu kroz ova teška vremena, da stvore javni sektor koji moţe da
pomogne Srbiji pri ulasku u EU", zaključio je Verheijen.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526375-Martinovic-Stopa-nezaposlenosti-do-21odsto-u-2015

Martinović: Stopa nezaposlenosti do 21 odsto u 2015.
Tanjug
Srbija bi ovu godinu trebalo da završi stopom nezaposlenosti ispod 20 odsto, a iduće godine ona
ne bi trebalo da pređe 21 procenat, izjavio je danas direktor Nacionalne sluţbe za
zapošljavanje Zoran Martinović
Srbija bi ovu godinu trebalo da završi stopom nezaposlenosti ispod 20 odsto, a iduće godine ona ne
bi trebalo da pređe 21 procenat, izjavio je danas direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje Zoran
Martinović.
On je objasnio da se u narednoj godini ne očekuje da stopa nezaposlenosti pređe 21 odsto uprkos
tome što se očekuje "prijem" novih nezaposlenih na evidenciju NSZ usled rešavanja sudbine
preduzeća u restrukturiranju.
Martinović je gostujući na RTS-u rekao da NSZ ima podršku vlade i resornog ministarstva da
odgovori na nove izazove sa kojima će se suočiti, imajući u vidu očekivani prijem novih lica na
evidenciji.
"Očekujemo da u narednoj godini prema projekcijama koje su bile aktuelne tokom pripremanja
budţeta ta stopa (nezaposlenosti) ne pređe 21 odsto, a verujem da ćemo ovu godinu završiti
stopom nezaposlenosti ispod 20 odsto", rekao je Martinović dodajući da se očekuje anketa o radnoj
snazi za treći kvartal ove godine.
On je naveo da se u narednom periodu odnosno narednoj godini očekuje povećanje broja
nezaposlenih na evidenciji NSZ usled rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju budući da bi
502 preduzeća trebalo iduće godine da reši sudbinu svojih zaposlenih, a njih je u tim preduzećima
oko 85.000.
"Sigurno je da će biti značajan broj viškova sa kojima će Nacionalna sluţba morati da se suoči i to
će u kratkom roku povećati broj lica na evidenciji i povećati stopu nezaposlenosti u nekoj meri",
poručio je direktor NSZ.
On je naveo da su za aktivne mere zaspošljavanja u udućoj godini planirane 2,8 milijarde dinara i
dodatnih 500 miliona za osobe sa invaliditetom, a obezbeđena su i sredstva za za takozvane
"pasivne mere" te da će to omogućiti da se sve naknade isplaćuju blagovremeno.
Martinović je podsetio da trenutna stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 17, 6 odsto što je kako je
kazao znacajno smanjenje u odnosu na prvi i drugi kvartal godine.
On je kazao da su na to uticali vaţni sistemski zakoni, kao i druge vaţne mere, čime je kako je
dodao poboljšan ukupan privredni ambijent i stvoren odrziv i predvidiv okvir za poslovanje.
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Dodao je da i sezonski poslovi imaju udeo u tome, kao i činjenica da su pojačani inspekcijski
nadzori.
"Sinergija svih tih mera je uticala na smanjenje stope nezaposlenosti. Moţemo reći da, kakva je
godina iza nas vlada umereno zadovoljstvo aktuelnom statistikom", rekao je Martinović.
Upitan u kojim oblastima je bilo najviše zapošljavanja, imajući u vidu da podaci pokazuju
smanjenje stope nezaposlenosti, on je kazao da je najveći broj ostvaren u prerađivačkoj industriji,
u sektoru trgovine i usluga, građevinsarstvu, u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite..
Ako se posmatra po kvalifikacijama, što se tiče onih sa srednjom stručnom spremom zapošljavali su
se najviše prodavci, trgovci, kuvari , kelneri, mašin bravari, automehaničari.
Što se tiče lica sa visokom stručnom spremom do posla najlakše dolaze IT stručnjaci, finansijski
sektor, inţenjeri elektronike i elektrotehnike, mašinski i građevinski inţenjeri, farmaceuti,
stomatolozi...
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526220-Strajk-prosvetara-se-nastavlja-djaci-bezknjizica

Štrajk prosvetara se nastavlja, đaci bez knjiţica
I. MIĆEVIĆ
Sindikati odlučili da nastave skraćenje časova i da ne zaključuju ocene. Nadoknada samo za dva
dana provedena u potpunoj obustavi rada
ŠTRAJK u školama se nastavlja, a nastavnici neće drţati odeljenska veća i zaključiti ocene.
Učenicima neće biti podeljene knjiţice na polugodištu - potvrdili su u petak predstavnici četiri
reprezentativna sindikata.
Oni će svojim članovima preporučiti da izvedu konačnu ocenu i kaţu je deci, ali bez zaključivanja,
deljenja knjiţica i formalnog završetka polugodišta.
U sindikatima tvrde da nastavnici nemaju zakonsku obavezu da odrţe odeljenjska veća, kao i da
neće morati da nadoknađuju časove koji su skraćeni. Nadoknadu će organizovati samo za dva dana
provedena u potpunoj obustavi rada.
Prema rečima Jasne Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika, inspekcija rada posebno je ovih
dana aktivna i angaţovana u jakim sindikalnim centrima, gde štrajkuje većina škola, poput
Kruševca, Niša i Zrenjanina.
Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kazao je da u prosvetnom
budţetu novca za isplatu mesečne pomoći od 4.500 dinara ima, ali da "u Vladi nema sluha za to i da
prosvetari nemaju drugog izbora nego da nastave štrajk".
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Razlike u proceni broja škola koje su u štrajku objasnio je Radomir Šojanović, potpredsednik
Sindikata obrazovanja Srbije. Ministarstvo prosvete kaţe da je 40 odsto škola u štrajku, a sindikati
da ih je 1.100 od ukupno 1.760.
- Sindikati računaju sve škole u kojima i deo zaposlenih štrajkuje, a Ministarstvo samo one koje su
cele u štrajku - rekao je Šojanović. - Ako od ukupnog broja škola oduzmemo patuljaste, tj. škole sa
malim brojem đaka i one na KiM, ostaje oko 1.250 škola, od kojih je 1.100 u štrajku.
RASPUST OD SREDE
PRVO polugodište završava se 30. januara, što znači da deca idu još samo dva dana u školu.
Štrajkači i drţava imaju vremena do 19. januara da se dogovore i da se odrţavanjem odeljenskih
veća prvo polugodište završi regularno, kako bi drugo moglo da počne po zakonu, 20. januara.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522314/SAZNAJEMO-Manje-70000-ljudi-na-drzavnoj-kasi

SAZNAJEMO Manje 70.000 ljudi na drţavnoj kasi
G. Bulatović
Broj zaposlenih u drţavi biće smanjivan za 20.000 do 25.000 godišnje od 2015. do 2017.

Ovaj plan deo je fiskalne strategije Srbije do 2017, saznaje “Blic”.
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Ideja je da se u svakoj od naredne tri godine masa zarada u javnom sektoru smanjuje za pet odsto.

U prvoj godini bi s obzirom na to da upravo stupaju na snagu izmene zakona o PIO najviše ljudi iz
drţavne sluţbe otišlo u penziju, skoro četiri odsto od ukupnog
viška ljudi. Narednih godina prosečan odliv ljudi koji danas rade za
Pročitajte još
drţavu (izuzimajući lokalne samouprave i javna preduzeća) bio bi oko
Udovički: Za mesec
dva odsto. Za svaku godinu ovaj proces oročen je na 30. jun.
dana znaćemo ko je u
drţavnoj upravi višak
Mada u Vladi nema zvanične potvrde, kako saznajemo, upravo je taj
Budţet i rebalans - evo
deo fiskalne strategije za 2015. godinu s izgledima za 2016. i 2017. bio
kako će biti utrošene
jedan od ključnih u pregovorima sa MMF.
- MMF, naravno, ne računa koliko je to ljudi, već prati javni sektor

sve pare građana
Srbije

samo kroz masu zarada koju je potrebno isplatiti iz budţeta. Način na
koji će ljudi otići, ako ne podrazumeva neke izuzetno visoke otpremnine, nije u fokusu
interesovanja Fonda - objašnjava izvor “Blica”.
Sličan plan priprema se, saznajemo, i za lokalne samouprave dok će se broj zaposlenih u javnim
preduzećima posmatrati izdvojeno od firme do firme.
- Kako se javna preduzeća ne finansiraju iz budţeta, ona u tom smislu nisu u ovom delu plana
fiskalne strategije.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522135/Prosecna-zarada-u-Srbiji-je-44206-dinara

Prosečna zarada u Srbiji je 44.206 dinara
Fonet
Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru u Srbiji bila je 44.206 dinara i
nominalno je veća za 0,2, a realno manja za 2,1 u odnosu na zaradu u istom mesecu prošle godine,
saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
U odnosu na oktobarsku, novembarska neto zarada je nominalno i realno manja za 1,6 odsto.
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Prosečna bruto zarada (sa porezima i doprinosima) isplaćena u novembru bila je 60.982 dinara, i u
odnosu na isti mesec 2013. godine nominalno je veća za 0,1, a realno je manja za 2,2 odsto.
U prvih 11 meseci ove godine prosečna neto zarada je u odnosu na isti period prošle nominalno
veća za 1,7 odsto, a realno je manja za 0,4 odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/522613/Martinovic-Visa-stopa-nezaposlenosti-u-2015-zbog-restrukturiranju

Martinović: Viša stopa nezaposlenosti u 2015. zbog
restrukturiranju
Tanjug
Srbija bi ovu godinu trebalo da završi stopom nezaposlenosti ispod 20 odsto, a iduće godine ona ne
bi trebalo da pređe 21 procenat, izjavio je direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje Zoran
Martinović.
On je objasnio da se u narednoj godini ne očekuje da stopa nezaposlenosti pređe 21 odsto uprkos
tome što se očekuje "prijem" novih nezaposlenih na evidenciju NSZ usled rešavanja sudbine
preduzeća u restrukturiranju.
Martinović je gostujući na RTS-u rekao da NSZ ima podršku vlade i resornog ministarstva da
odgovori na nove izazove sa kojima će se suočiti, imajući u vidu očekivani prijem novih lica na
evidenciji.
"Očekujemo da u narednoj godini prema projekcijama koje su bile aktuelne tokom pripremanja
budţeta ta stopa (nezaposlenosti) ne pređe 21 odsto, a verujem da ćemo ovu godinu završiti
stopom nezaposlenosti ispod 20 odsto", rekao je Martinović dodajući da se očekuje anketa o radnoj
snazi za treći kvartal ove godine.
On je naveo da se u narednom periodu odnosno narednoj godini očekuje povećanje broja
nezaposlenih na evidenciji NSZ usled rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju budući da bi
502 preduzeća trebalo iduće godine da reši sudbinu svojih zaposlenih, a njih je u tim preduzećima
oko 85.000.
"Sigurno je da će biti značajan broj viškova sa kojima će Nacionalna sluţba morati da se suoči i to
će u kratkom roku povećati broj lica na evidenciji i povećati stopu nezaposlenosti u nekoj meri",
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poručio je direktor NSZ.
On je naveo da su za aktivne mere zaspošljavanja u udućoj godini planirane 2,8 milijarde dinara i
dodatnih 500 miliona za osobe sa invaliditetom, a obezbeđena su i sredstva za za takozvane
"pasivne mere" te da će to omogućiti da se sve naknade isplaćuju blagovremeno .
Martinović je podsetio da trenutna stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 17, 6 odsto što je kako je
kazao značajno smanjenje u odnosu na prvi i drugi kvartal godine.
On je kazao da su na to uticali vaţni sistemski zakoni, kao i druge vaţne mere, čime je kako je
dodao poboljšan ukupan privredni ambijent i stvoren odrziv i predvidiv okvir za poslovanje.
Dodao je da i sezonski poslovi imaju udeo u tome, kao i činjenica da su pojačani inspekcijski
nadzori.
"Sinergija svih tih mera je uticala na smanjenje stope nezaposlenosti. Moţemo reći da, kakva je
godina iza nas vlada umereno zadovoljstvo aktuelnom statistikom", rekao je Martinović.
Upitan u kojim oblastima je bilo najviše zapošljavanja, imajući u vidu da podaci pokazuju
smanjenje stope nezaposlenosti, on je kazao da je najveći broj ostvaren u prerađivačkoj industriji,
u sektoru trgovine i usluga, građevinsarstvu, u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite. .
Ako se posmatra po kvalifikacijama, što se tiče onih sa srednjom stručnom spremom zapošljavali su
se najviše prodavci, trgovci, kuvari , kelneri, mašin bravari, automehaničari.
Što se tiče lica sa visokom stručnom spremom do posla najlakše dolaze IT stručnjaci, finansijski
sektor, inţenjeri elektronike i elektrotehnike, mašinski i građevinski inţenjeri, farmaceuti,
stomatolozi...
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/522323/BURA-ZBOG-IZJAVE-Prosvetari-ministarki-Udovicki-Zivite-vi-od-39000-dinara

BURA ZBOG IZJAVE Prosvetari ministarki Udovički:
Ţivite vi od 39.000 dinara!
Miljana Leskovac
Moguće je posao raditi i s ovakvim platama i biti motivisan ako u nešto stvarno verujemo.Ovo je
juče prosvetarima poručila ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je
došla na konferenciju za novinare u Vladi Srbije organizovanu povodom štrajka u školama i
potvrdila da nastavnici u Srbiji ne mogu dobiti nikakvu novčanu pomoć kojom bi nadomestili
smanjenje plata.
Međutim, pored standardne priče o štednji, ministarka je bez imalo ustezanja poručila
nastavnicima da im ne trebaju veće plate da bi motivisano radili svoj posao. Podsetimo, prosečna
plata nastavnika sa master diplomom je 39.000 dinara.
- Obraćam vam se kako bih građane Srbije podsetila da u 2015. svi
moramo da zbijemo redove. Tako bismo napravili onu promenu koju
smo sami sebi obećali i konačno promenili zemlju, koja je u stanju da
svu energiju usmeri na neiskorišćene potencijale. Oni su sad
neiskorišćeni jer se stalno bavimo sobom i gledamo kako da nam neko
nešto da. Razumem nastavnike, i ja sam roditelj - rekla je Udovički.
One koji pamte Kori Udovički iz vremena kada je 2002. bila ministarka
za energetiku ova izjava i nije previše začudila. Braneći poskupljenje
struje i uvođenje novog tarifnog sistema, ministarka je tada
samouvereno poručila da “penzioneri koji ne mogu da plaćaju struju
mogu da prodaju svoje velike stanove”.
Ministarkina izjava naišla je na oštro negodovanje sindikata.

39.000 dinara je
prosečna plata
nastavnika sa master
diplomom, što je pet
hiljada dinara manje
od prosečne plate u
Srbiji
700 škola u Srbiji je
trenutno u štrajku i
nastavnici drţe časove
po 30 minuta. U
Vojvodini je
polugodište završeno
pre dva dana i tamo su
knjiţice podeljene
svim đacima

- Te isprazne retorike nam je već preko glave. Ono što je Udovički
izjavila je u najmanju ruku nepristojno, otuţno i gnusno. Ako misli da
se sa 39.000 dinara moţe raditi posao i biti motivisan, pozivam je da
jedan mesec radi i ţivi sa tom platom - odgovara Dragan Matijević, predsednik Unije prosvetnih
sindikata Srbije (USPRS).
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Ministar prosvete Srđan Verbić imao je pak dosta blaţu retoriku. Verbić je priznao da je ceo
obrazovni sistem pogrešno postavljen, da razume nastavnike zašto su nezadovoljni, ali da u
budţetu nema novca da im se ispune zahtevi. Na pitanje da li će drugo polugodište moći da počne u
školama u kojima đaci ne dobiju knjiţice, ministar nije imao konkretan odgovor.
- Ukoliko situacija bude takva da ne budemo imali regularne uslove, naći ćemo načina da to
objasnimo učenicima, jer će i ovo za njih biti velika škola kao što su štrajkovi to bili za neke od nas
- rekao je Verbić.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/522468/Prosvetari-i-advokati-mogu-zatraziti-pomoc-Agencije-za-mirno-resavanjesporova

Prosvetari i advokati mogu zatraţiti pomoć Agencije
za mirno rešavanje sporova
Tanjug
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nudila je pomoć u posredovanju i rešavanju
problema prosvetara i advokata, koji štrajkuju, ali da im je rečeno da ona nije nadleţna, kaţu
nadleţni.
Direktor te agencije Mile Radivojević je rekao danas da resorna ministarstva mogu toj agenciji da
podnesu predloge za rešavanje problema i advokata i prosvetara kako bi se u taj proces uključili
miritelji.
- Mi jesmo u svakodnevnoj dnevnoj i intenzivnoj komunikaciji sa njima, njihovi pregovori i dalje
traju, nudili smo pomoć, konsultovali se ali nemamo pokrenut postupak za pregovaranje, za
donošenje kolektivnih ugovora, pre svega u prosveti - rekao je Radivojević novinarima nakon
otvaranja regionalne konferencije o mirnom rešavanju radnih sporova u Beogradu.
On je kazao da Agencija moţe da reaguje i posreduje u rešavanju problema i da miritelji u tome
mogu da imaju značajnu ulogu.
- Koliko sam informisan, kolektivni ugovor za Ministarstvo prosvete je završen. Moţda je sada kasno
da se miritelji uključe, ali ukoliko ne bude donesen u nastavku pregovora svakako će biti miritelj
uključen - rekao je Radivojević.
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Prema članu 18 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, za sporove koji se dešavaju u firmama
od opšteg interesa moţe po sluţbenoj duţnosti Agencija da se uključi, kaţe Radivojević koji
očekuje da u narednom periodu neće biti potrebe za tim i da veruje u dobre rezultate rada
miritelja i arbitara.
Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je novinarima da se Agencija za mirno rešavanje radnih
sporova ponudila u rešavanju problema advokata i prosvetara koji su u štrajku, ali da im je rečeno
da ona nije nadleţna za to.
- Nije to stvar nadleţnosti, već da li ţelite ili ne ţelite da prihvatite pomoć, mislim da treba da
prihvate pomoć agencije - rekao je Vulin.
Ministar je otvarajući regionalnu konferenciju u Beogradu rekao da bi rad te agencije trebalo u
narednom periodu da se ojačca i da ona postane vidljivija, a da će u tom cilju biti izmenjen Zakon
o mirnom rešavanju radnih sporova kojim će joj se dati veća ovlašćenja.
- Agencija za mirno rešavanje radnih sporova vaţan je faktor socijalnog dijaloga i posredovanja u
mirenju dve strane -poslodavaca i radnika - rekao je Vulin.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ocene-zakljucene-u-dnevnicima-ali-ne-i-knjizicama.sr.html

Оцене закључене у дневницима, али не и
књижицама
Министарство просвете има времена до 19. јануара да се договори директно са синдикатима
како би 20. јануара почело друго полугодиште
Зборница: оцене у неким школама биће само у дневницима, али не и пред одељенским већем
(Фото А. Васиљевић)
Пошто су влада и Министарство просвете одбили предлог споразума синдиката просветних
радника, у делу основних и средњих школа које су у штрајку, ђаци неће добити књижице, али
ће знати које су оцене добили. По речима портпарола Уније синдиката просветних радника
Србије Јасне Јанковић, Министарство просвете има времена до 19. јануара да се договори
директно са синдикатима како би 20. јануара почело друго полугодиште.
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Уколико се не постигне договор с владом, штрајк ће се протегнути и на други део школске
2014/15. године, са часовима који трају 30 минута.
Овим одлукама у просвети је практично дошло до ситуације са којом се сви суочавају први пут,
а која није решена ни у закону. Јер због два школска календара, у школама у Војводини
полугодиште је завршено и подељене су књижице. То ће се исто догодити и у школама у
остатку Србије које нису у штрајку. Ова деца ће регуларно кренути у друго полугодиште.
Међутим, биће и оних школа које штрајкују већ шест недеља, а у којима опет наставници,
могу, али и не морају, да послушају одлуку штрајкачког одбора, што значи да је неизвесно
како ће ту да изгледа даља настава.
Како су јуче саопштили лидери четири репрезентативна синдиката, наставницима ће бити
препоручено да изведу оцене, али да не присуствују одељенским већима на којима се оцене
закључују. Они су на конференцији за новинаре објаснили да по закону професори немају
обавезу да присуствују одељенском већу ако су у штрајку.
Остало је нејасно и шта ће се дешавати са пропуштеним лекцијама из првог полугодишта – да
ли ће наставници у другом полугодишту наставити тамо где су стали, надокнађивати градиво
или кренути са лекцијама из другог као да се ништа није догодило претходна два месеца.
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић тврди да просветни
радници нису у обавези да надокнаде часове док траје штрајк. Он каже да новца за исплату
4.500 динара месечно просветним радницима, колико су тражили, има, али да у влади нема
слуха за то и да просветари немају другог избора до да наставе штрајк.
Јанковић је рекла да је чудно што је инспекција рада убрзано изашла на терен и у Крушевцу,
Нишу, Зрењанину посећује школе и поручила да ће се за време распуста синдикати бавити
синдикалном дисциплином, како би учврстили своје редове.
Председник Гранског синдиката просветних радника „Независност” Томислав Живановић
сматра да је ово што се дешава у образовању – „освету лоших ђака”.
Представници четири синдиката тврде да у Србији штрајкује око 1.100 школа и да је у
Војводини завршена школска година због распуста деце, али да су просветни радници у
покрајини одлучили да наставе штрајк. Оно у чему се по први пут слажу и Министарство
просвете и родитељи и наставници јесте да ће ђаци свакако бити оштећени.
С. Гуцијан
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Otkaz-preti-za-1015_000-sluzbenika.sr.html

Отказ прети за 10–15.000 службеника
Држава званично још не саопштава колико је њених чиновника вишак. Уместо ње
„проговорио” је Фискални савет. Оцењујући предложени буџет за 2015. годину Павле
Петровић, председник овог тела које је надзорник јавних финансија, први је јавно рекао да би
догодине отказ у државној служби могло да добије од 10.000, па и свих 15.000 људи. Број
запослених у такозваном ужем буџетском сектору, што подразумева просвету, здравство,
војску, полицију, јавну администрацију, према плану владе треба да буде смањен за пет
одсто. То значи да ће од 500.000 до 550.000 људи, колико их је на платном списку државе,
радни однос могао престати за око 27.000 запослених.
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Део њих ће, подразумева се, отићи у пензију, али је неминовно и да једном броју запослених
буду уручени и откази уз отпремнину.
У Министарству финансија јуче нису могли ни да потврде нити да демантују бројеве о
отпуштањима које је навео Фискални савет, с образложењем да се буџет „брани” у скупштини
и да су сви компетентни за давање одговора у парламенту. Можда се министар финансија
Душан Вујовић „превари” па, током дебате, саопшти и одговор на ово осетљиво питање.
Оклевање државних званичника да дају одговор на ово питање сасвим је разумљив, јер се
после смањења плата и пензија, ради о најосетљивијем и политичком и друштвеном питању.
Многи аналитичари тврде да су управо то људи који са својим породицама управо гласају за
странке на власти очекујући да им се тиме положај у служби не погорша.
Држава, хтела не хтела, мораће да посегне за отпуштањима иако привредног раста догодине
неће бити. И само Министарство финансија, као уосталом и Народна банка, рачунају с падом
бруто домаћег производа од око 0,5 одсто. Неки би на ово рекли да ће пад привредне
активности бити и нешто већи. Мрачну слику додатно замрачују и приватни послодавци, јер је
једно њихово удружење – Мрежа за пословну подршку саопштила да ће њихови менаџери
догодине више отпуштати него што ће запошљавати.
Пошто смо у начелу договорили с ММФ-ом аранжман из предострожности, који тек треба да
одобри њихов борд директора, сасвим је извесно да ће држава у наредних месец, до месец и
по дана морати јасније да изађе с планом редукције броја запослених, уколико жели да нам
аранжман буде одобрен на фебруарском заседању директора. До тада ММФ-у ће морати да
буду представљени много јаснији циљеви, не само о смањењу броја запослених у буџетском
сектору, већ и о сређивању стања у јавним предузећима и оним у реструктурирању.
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, сматра да држава оклева да
саопшти податак о отказима зато што чекају да виде колико ће људи ових дана, значи до краја
2014, да се пријави за одлазак у пензију како би искористили повољне услове пензионисања.
Битан је, каже он, тренутак „пресека стања” о броју запослених у буџетском сектору, а то би,
по његовом мишљењу, могао да буде онај број људи који је код државе радио када је ММФ у
јесен преговарао са нама. Речју, уколико више људи оде у пензију мање ће бити отказа.
– У буџету се види да су паре за отпремнине предвиђене за 12.000 до 15.000 запослених, али је
непознаница колико они имају стажа. На пример, у предузећима у реструктурирању махом је
старија радна снага, јер они нису запошљавали у последњих 10, 15 година. У јавном сектору
просечна старост је мања – каже Арсић.
Наш саговорник сматра да су се неки политичари и економисти ранијих година неодговорно
понели причајући о предимензионираном јавном сектору, што се сада враћа као бумеранг.
– Подаци показују да ми имамо 7,5 људи запослених у ужем буџетском сектору на 100
становника по чему смо слични другим земљама централне и источне Европе. Сматрам да би
број запослених могао да се смањи за највише десет одсто, односно 50.000, а да то не угрози
квалитет и доступност јавних услуга. Проблем је што смо ми, по оба критеријума, лоши:
правосудне услуге су лоше, катастар, Пореска управа, локална администрација. Не може се
смањивати број запослених без плана и критеријума. Цивилизацијско достигнуће је, на
пример, да здравствена заштита буде доступна свим грађанима, па и у забаченим селима –
каже Арсић. Што ће рећи да су нам потребни лекари.
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Прича о отпуштањима, међутим, не завршава се само на запосленима у такозваном буџетском
сектору. Без посла би догодине требало да остану и они који раде у 502 предузећа која су сада
у портфолију Агенције за приватизацију, а процењује се да је њих стотинак хиљада. Питање је
шта ће бити са „Железаром”, „Симпом”, „Петрохемијом”, системима са пуно запослених. Ако
и нађу стратешког партнера питање је да ли новом газди требају сви радници. Иако се о вишку
запослених у јавним предузећима најмање говори, кад тад ће и њихов вишак морати да буде
преиспитан.
Јована Рабреновић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rok-za-privatizaciju-Zelezare-1-februar.sr.html

Рок за приватизацију „Железаре” 1. фебруар
Ако јој влада не нађе стратешког партнера, a настави да је помаже, кршиће правила ЕУ, каже
Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке
Влада Србије до 1. фебруара мораће због два разлога да пронађе стратешког партнера за
„Железару Смедерево”, каже за „Политику” Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке
у Београду. Први разлог је што су издвајања за ову компанију велики трошак за буџет, а други
нема везе ни са Светском банком ни са Међународним монетарним фондом (ММФ), већ са
Европском унијом. Ако државни званичници тврде да имају добре разлоге да верују да су
нашли заинтересованог инвеститора, процес преузимања мора бити завршен брзо, каже наш
саговорник.
– Србија се у преговорима са ЕУ обавезала да од 1. фебруара више неће бити државне помоћи
за „Железару”. Од кључне важности је да је до краја јануара заинтересовани инвеститор, ако
га има, преузме. Јер, ако Србија не успе да је у том року приватизује, држава ће морати да
настави да пружа помоћ овој компанији, чиме ће директно кршити правила и процедуре ЕУ. А
то је од кључне важности у процесу придруживања – објашњава Тони Верхеијен.
У својим изјавама и премијер Александар Вучић је неколико пута истицао како очекује да све
процедуре буду завршене до последњег дана јануара.
Према процени Фискалног савета, „Железара Смедерево” државу годишње кошта 60 милиона
евра. Посредни трошкови пословања овог предузећа, такође, су велики. „Железара” не плаћа
струју и гас, па су потраживања ЕПС-а и „Србијагаса” на крају 2013. достигла 2,5 милијарди
динара. Тако се додатно погоршавају биланси ова два јавна предузећа.
„Железара”, међутим, није једино предузеће, које према оцени шефа Канцеларије Светске
банке, негативно утиче на билансе ЕПС-а и „Србијагаса”. Обе компаније имају проблема са
наплатом, а међу неплатишама су најчешће јавна предузећа, фирме у државном власништву и
локалне самоуправе.
– Да би ЕПС постао солидна компанија која може у будућности да привуче стратешког
партнера, важно је решити проблем наплате. Руководство „Србијагаса” тврди да би били
профитабилна компанија кад би наплатили све дугове за гас. Ми нисмо радили студију о томе,
али је та изјава добра илустрација зашто је важно реформисати јавна предузећа – сматра
Верхеијен и додаје да Светска банка већ две и по године са владом преговара о томе.
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Министар привреде Жељко Сертић и влада треба што пре да донесу одлуку колико ће
предузећа отићи у банкрот. Истовремено, треба дефинисати и метод приватизације за она
предузећа која нису приватизована, подсећа наш саговорник. Одлука о томе требало је да
буде донета почетком децембра, а сада је већ крај месеца.
– Те две ствари треба да буду урађене паралелно. Што се нас тиче, не постоји крајњи рок да
се тај посао заврши. Ако држава одлучи да те одлуке не донесе до краја године, то значи да
ће ове фирме наставити да праве дугове за струју, гас и комуналије, да неће уплаћивати
порезе и доприносе… Са сваким месецом нерешавања тог проблема, трошак за буџет је све
већи. Што се буде дуже чекало то ће проблем у јавним финансијама бити већи. То није у
складу ни са мерама фискалне консолидације које држава примењује – упозорава шеф
Канцеларије Светске банке.
Реформа јавних предузећа подразумева да више неће бити нових државних гаранција за
њихова задуживања, као ни субвенција. То, међутим, не значи да ће све субвенције бити
укинуте, додаје наш саговорник. Железнице ће и даље добијати дотације из државне касе
како би могле да обављају своју основну делатност, али не у садашњој мери. Са друге стране,
превоз робе је профитабилан део железничког саобраћаја и њима субвенције више неће бити
неопходне, сматра Верхеијен. То ће наравно захтевати одређено време, две до три године.
Реформа јавних предузећа истовремено значи да ће и неки људи остати без посла. Када је реч
о јавном сектору у ширем смислу, као вишак се спомиње 30.000 људи, истиче наш саговорник.
Коначан број зависиће од одлука које предузме влада. У предузећима која су виђена за
банкрот запослено је релативно мало радника – од три до четири хиљаде. Број оних који ће
остати без посла зависиће и од тога колико ће процес приватизације бити успешан и који ће
услови морати да се испуне, као и какви ће договори бити направљени са инвеститорима.
Један део радника ће и током 2015. године отићи у пензију – закључује Верхеијен.
Биће пара за прекобројне
Буџетом за 2015. планирано је 16 милијарди динара у Транзиционом фонду за исплату
отпремнина за запослене у предузећима у реструктурирању и у другим фирмама у државном
власништву. Око четири милијарде динара планирано је и за Националну службу за
запошљавање за оне раднике којима недостаје пет година да докупе радни стаж за одлазак у
пензију. Према процени Фискалног савета оба износа су довољна за збрињавање око 30.000
људи. Пошто је само у предузећима у реструктурирању запослено 50.000 људи могуће је да се
испостави да планирани износи не буду довољни за све запослене који се нађу на удару
завршетка процеса приватизације предвиђеног за следећу годину.
Аница Телесковић
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_i_u_drugom_polugodistu.55.html?news_id=294948

Sindikati obrazovanja nezadovoljni odbijanjem vlade da prihvati ponuđeni sporazum

Štrajk i u drugom polugodištu
AUTOR: V. A.

Beograd - Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika poručili su na
jučerašnjoj konferenciji za novinare da će zakonski štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta biti
nastavljen i u drugom polugodištu ako u međuvremenu ne postignu sporazum sa vladom. Sindikati
su ponovili da drugo polugodište neće početi ako se ocene na kraju prvog formalno ne zaključe, ali
nisu odgovorili na novinarska pitanja šta će to suštinski značiti za učenike.
Sindikati su dali oprečne odgovore na pitanje da li se po 15 minuta, koliko je izgubljeno zbog
zakonskog štrajka, mora nadoknaditi da bi se školska godina regularno završila. Ipak, oni su poručili
da će škole po okončanju štrajka napraviti plan nadoknade propuštenog i da učenici neće biti
oštećeni. Sindikati su oštro reagovali na izjave čelnika Ministarstva prosvete da su krivi što
prosvetnim radnicima neće biti isplaćena jednokratna pomoć od po 7.500 dinara.
Radomir Šojanović, potpredsednik Sindikata obrazovanja Srbije, kaţe da se premijer Aleksandar
Vučić na jednom od ranijih sastanaka saglasio da se prosvetnim radnicima pomogne, ali da nije
rečeno da to bude samo jednokratna pomoć u 2014. godini.
Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković tvrdi da “novca ima, ali nema
sluha” za isplatu mesečne novčane pomoći do 4.500 dinara dok se ne uvedu platni razredi. On je
naveo da prosvetni radnici u Srbiji imaju najniţe plate u regionu, koje su sa smanjenjem od 10
odsto pale ispod Albanije.
Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaţe da je u toku “rat protiv srpskog
obrazovanja” i da je ministar prosvete “krenuo đonom protiv ljudskih resursa, koji su najbolji deo
obrazovanja”. Ona je rekla da ovih dana inspekcija rada obilazi škole u jakim sindikalnim centrima,
kao što su Kruševac, Niš i Zrenjanin, te da je na delu “hajka protiv ljudi koji misle svojom glavom”
i tome hoće da nauče svoje učenike. Jankovićeva je istakla da će se tokom predstojećeg zimskog
raspusta Unija baviti sindikalnom disciplinom, kako bi učvrstili svoje redove. Predsednik GSPRS
“Nezavisnost” Tomislav Ţivanović je kazao da je sve što se dešava u obrazovanju “osveta loših
đaka”.
Sindikati su objasnili da se podaci o broju škola koje su u štrajku razlikuju, jer Ministarstvo
prosvete broji samo ustanove u kojima svi zaposleni drţe skraćene časove. Za sindikate, međutim,
u štrajku su i škole u kojima protestuje i nekoliko nastavnika.
Nikolić ne odobrava štrajk
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je juče da ni dok je bio u opoziciji nije odobravao da
zbog štrajka posledice imaju đaci. “Štrajk prosvetara ide dotle da neki neće da upišu deci ocene.
To nisam odobravao ni kada sam bio u opoziciji, ni kao čovek se s tim ne slaţem. Ako imate kao
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oruţje decu, treba da razmislite da li ste prosvetni radnik ili neko ko ima pravo da manipuliše",
rekao je Nikolić u razgovoru sa urednicima beogradskih medija. On je dodao da "već decenijama"
Srbija "troši" svoje ministre prosvete na pregovore s prosvetnim radnicima i da zato nema nikakvih
reformi obrazovanja. Mandat ministra prosvete Srđana Verbića će, prema Nikolićevim rečima,
proteći u "sastančenjima s prosvetnim radnicima".

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=26&nav_category=11&nav_id=940911

Protest zbog plata u sluţbi grada
IZVOR: TANJUG
Niš -- Zaposleni u gradskoj upravi i sluţbi grada Niša organizovali su jednočasovni protest zbog
najave da će akontacija decembarske plate biti umanjene za 20 odsto.
Predsednik Sindikata radnika u gradskoj upravi Skupštine grada Niša Marko Savić rekao je da su
zaposleni umesto 50 odsto, primili decembarsku akontaciju samo 30 odsto.
Razlog za umanjenje zarada je što na toj poziciji nema sredstva za isplatu punog iznosa zarade,
rekao je Savić Tanjugu.
On tvrdi da broj radnika nije veći, ali da je struktura onih koji primaju zarade izmenjena.
"Traţimo da se ispita na koji način je potrošena predviđena masa sredstva za zarade i da li je razlog
tome isplata zarada imenovanim i postavljenim licima", kazao je Savić.
On je podsetio da su zaposleni prošle godine u isto vreme primili akontaciju u visini od 40 odsto.
Savić je ukazao da načelnici imaju samo dva dana da predloţe program racionalizacije, jer im neko
nije na vreme prosledio dopis vlade.
Pratićemo dalje korake rukovodstva grada i u zavisnosti od toga odlučićemo kakve mere sindikalne
borbe ćemo preduzeti, napomenuo je Savić.
Prosečna plata zaposlenih u gradskim upravama i sluţbama je od 35.000 do 38.000 dinara, s tim što
deo radnika radi i za 25.000 dinara.

17

