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Kratki talas pred gašenjem
I. MIĆEVIĆ
Zaposleni međunarodnog radija Srbija protestovali u četvrtak ispred zgrade Vlade
ZAPOSLENI u Međunarodnom radiju Srbija (nekadašnjem Radiju Jugoslavija) protestovali su u
četvrtak ispred Vlade, zbog najave gašenja ove jedine kratkotalasne radio-stanice od 1. jula.
Zatražili su da se u rešavanje njihovog problema uključi i premijer, jer im Ministarstvo kulture ne
nudi ništa.
Milorad Vujović, direktor ove medijske kuće, ocenio je da bi bilo nedopustivo da se ugasi radio koji
o Srbiji izveštava na 12 jezika i čuje se na svim kontinentima.
- Dok drugi slični servisi šire svoje mreže, poput Bi-Bi-Sija ili Sputnjika, mi gasimo radio koji već
imamo i koji emituje program već 79 godina. Naš radio dragocen je, jer jedini na ovaj način
informiše inostranu javnost i srpsku dijasporu o dešavanjima u zemlji - objašnjava Vujović. - Postoji
mogućnost da se transformišemo i da postanemo deo javnog servisa. To nam je i nagovešteno
ranije, ali kako sada stvari stoje, jedino što će da nam ponude jeste da radio bude ugašen, a
zaposleni završe na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja.
Gašenje Radija Jugoslavija predviđeno je Zakonom o informisanju, u kome se ne pominje
transformacija ili privatizacija. Direktor Vujović objasnio je, međutim, da čak 20 država EU ima
radio-stanice kratkog talasa i da nijedna nije u privatnom vlasništvu. Ovaj radio ima 96 zaposlenih,
koji su na protestu govorili i o zabrinutosti za sopstvenu egzistenciju.
- Kada je usvojen zakon koji je predvideo gašenje radija, dobijali smo informacije da će to biti
samo transformacija i da ćemo postati deo javnog servisa. Sada, međutim, dobijamo vesti da od
toga nema ništa - kaže Jelica Tapušković, novinarka i predsednica sindikata zaposlenih u ovom
mediju.
PODRŠKA KOLEGA
NOVINARSKA udruženja podržala su kolege iz Radija Jugoslavija i apelovala na nadležne da spreče
gašenje tog medija. Kako se navodi u saopštenju Udruženja novinara Srbije, Vlada bi mogla da nađe
organizacionu formu servisa prema inostranstvu i da radio bude pripojen RTS. Ne bi trebalo,
dodaju, zanemariti ni projektno sufinansiranje. Sindikat novinara Srbije (SINOS) pozvao je Vladu
Srbije i premijera da pokrenu inicijativu za izmenu medijskih zakona.
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Prosvetari odbijaju dežurstvo na maturskom
I. M.
Nastavnici najavljuju radikalizaciju štrajka u prosveti, koji ulazi u šesti mesec. Danas nastavak
pregovora, niko ne očekuje da ovog puta dogovor bude postignut
PROSVETARI, čiji štrajk sutra ulazi u šesti mesec, odlučivaće o radikalizaciji protesta ukoliko im
ministar prosvete ponovo oduzme od plate i ne dozvoli da potpišu Posebni kolektivni ugovor. U
Sindikatu radnika prosvete kažu da bi radikalizacija značila i odbijanje dežurstava na maturskim
ispitima, kao i veliki protest krajem aprila.
Danas bi trebalo da se sastanu štrajkači i predstavnici Ministarstva prosvete na novoj rundi
pregovora sa miriteljem ali u sindikatima nema mnogo optimizma da će biti postignut dogovor. U
Uniji sindikata prosvetnih radnika kažu da su danas dalje od rešenja nego prvog dana pregovora sa
Ministarstvom prosvete. Nakon smanjivanja plata neke škole su obustavile protest, kao i posle
naređenja ministra prosvete dr Srđana Verbića da školsko zvono mora da se oglašava na 45 minuta i
tamo gde su časovi skraćeni. U sindikatima kažu da je i dalje 350 škola u štrajku.
- Sastanak sa miriteljem bio je zakazan za četvrtak, prošle nedelje, ali je ministar rekao da
pregovora tog dana nema i da će sastanak biti najranije posle malog raspusta, što je danas - kaže
Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. - Istog tog dana, kada nije bilo vremena za
pregovore sa štrajkačima, ministar se sastao sa predstavnicima druga dva sindikata, koji su iz
štrajka izašli 19. februara. Nama je rekao da novca nema, a sa njima je pričao o materijalnoj
pomoći.
Sindikati su posebno besni jer im ministar prosvete ne dozvoljava da potpišu Posebni kolektivni
ugovor, što su druga dva sindikata već učinila. Moglo bi se dogoditi, kažu, i da prekinu pregovore i
svoje pravo potraže na sudu, da tuže i podnose krivične prijave.
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MMF: Samo u Srbiji sve više ljudi bez posla
Gordana Bulatović
Srbija je jedina zemlja u Evropi kojoj MMF predviđa rast stope nezaposlenosti. Naredne godine
ćemo, tvrde, biti evropski rekorderi, zajedno sa Grčkom.
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(+) Kliknite za uvećanje

U aprilskom izveštaju o stanju svetske privrede, dokumentu prezentovanom na Prolećnom
zasedanju Generalne skupštine Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu, koji je u toku,
stopa nezaposlenosti sa kojom će Srbija završiti ovu godinu projektovana je na 20,7 odsto, što je
čitavih jedan odsto više nego što je, prema podacima MMF, naša zemlja završila 2014.
Metod
Mada statističari Republičkog zavoda za statistiku za „Blic“ kažu da ne znaju koju metodologiju
primenjuje MMF, kao i da se oni, kao državna institucija, ne bave ovom vrstom projekcija, stopa
nezaposlenosti od 19,7 odsto s kojom je Srbija, prema podacima Fonda, završila 2014. godinu skoro
da se potpuno slaže sa stopom koju je nedavno objavio i Zavod za statistiku. Razlika je samo 0,1
odsto.
Međutim, stopa nezaposlenosti od 19,6 odsto za 2014. koju je objavio Republički zavod za statistiku
dobijen je po osnovu ankete o radnoj snazi, koja evidentira da je zaposlen svaki građanin Srbije
koji je, bar jedan sat nedeljno, radio bilo kakav posao, bez obzira na to da li je reč o stalno
zaposlenom ili o radniku koji radi na crno.
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Reforme
Nezvanično se može čuti da je MMF, u svojim projekcijama za Srbiju, računao na moguće
smanjenje zaposlenosti po osnovu strukturnih reformi na koje se zvanični Beograd obavezao
prilikom pregovora o aranžmanu. A tu se pominje da će status preko 500 firmi u restrukturiranju
biti rešen do kraja ove godine. Okvirno se računa da će, u ovom procesu, bez posla ostati bar
30.000

ljudi.

To

je

moglo

da

opredeli

i

prognoze

te

međunarodne

institucije.

Tu je i korporativizacija javnih preduzeća gde se takođe računa da će mnogi zaposleni biti višak.
Racionalizacija javnog sektora do 2017, bar prema proceni Fiskalnog saveta, znači manje oko
27.000 ljudi iz ovih delatnosti u radnom odnosu. To bi, kako se računa, moglo da znači skoro deset
odsto

manje

zaposlenih

u

državi

u

odnosu

na

2014.

Pad u januaru
Prema dostupnim podacima, broj zaposlenih u Srbiji u firmama u januaru ove godine manji je za
0,5 odsto u odnosu na decembar prošle godine.
U ovoj godini bićemo jedina država u Evropi u kojoj će, računa MMF, pasti vrednost BDP u odnosu
na 2014. (u kojoj nam je bruto domaći proizvod bio u minusu od 1,5 odsto), od 0,5 odsto, teško da
se može računati baš na značajniji rast interesovanja privatnih firmi za nova zaposlenja.

Vulin: MMF ume da pogreši
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin
za „Blic“ kaže da nije nemoguće da je MMF pogrešio.
- MMF ume da pogreši. Oni su nam, za ovu godinu, predvideli
negativan rast BDP, a mi ćemo imati ili nulu ili blagi rast.
Republički zavod za statistiku je referentna ustanova i ima
metodologiju koju prihvata ceo svet. Kada ona kaže da je
pala nezaposlenost, onda je ona pala. Povećana je i količina
doprinosa koji se uplaćuju u penzioni fond. Odakle, ako nije
povećana zaposlenost. Količina novca koja je ušla u penzioni
fond ne može da se lažira - zaključuje Vulin.
Međutim, ne treba zaboraviti da je sredinom prošle godine
smanjen porez na plate za dva odsto, za koliko je povećana
stopa doprinosa za PIO fond, što je uticalo da bude veći priliv
novca u Fond PIO. V. D
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Nikolić: Srpska preduzeća spremna za afričko
tržište
Beta
Predsednik Srbije, Tomislav Nikolić i ministar spoljnih poslova Zambije, Hari Kalaba saglasili su se
danas na sastanku u Beogradu da postoji potreba da se privrednici dve zemlje više povežu, jer im
to daje veliku perspektivu, saopštila je kancelarija predsednika.

- Preduzeća iz Srbije spremna su da, kao nekad, ponovo budu konkurentna na afričkom tržištu.
Danas, kada se mnoge zemlje u svetu okreću saradnji sa Afrikom jer u tome vide ogroman
potencijal, Srbija zna da tamo ima otvorena vrata, tamo ima već dugu tradiciju, ima svoje
prijatelje i potpuno smo otvoreni da višestruko unapredimo našu ekonomsku saradnju - rekao je
Nikolić.
Kalaba je istakao da je Zambija zainteresovana da od Srbije uči kako na najbolji način iskoristiti
prirodne resurse kojima raspolaže, navodi se u saopštenju kancelarije predsednika. Nikolić je
zahvalio "narodu Zambije zbog principijelnog stava" da ne prizna nezavisnost Kosova i dodao da
Zambija može da računa na
podršku Srbije u vezi s težnjama koje ima prema međunarodnoj zajednici, a pre svega prema
Savetu bezbednosti UN.
Kalaba je preneo Nikoliću pozdrave predsednika Zambije Edgara Lungua, i njegov poziv da poseti
Zambiju. Predsednik Nikolić je, zahvalivši, istakao da bi voleo i da predsednik Lungu poseti Srbiju.
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Кад банкротирате, држава вам додели тутора
Људи који немају новца да врате дугове мораће да плаћају туторе који ће располагати
њиховим приходима

Како лични банкрот изгледа у пракси најбоље осликава сцена из филма „Ухвати ме ако
можеш”, у коме Леонардо Дикаприо глуми тинејџера који је на превару постао пилот.
„Успешни” син свом оцу, који има финансијске проблеме, поклања скупоцени аутомобил.
Његов тата, међутим, одбија да прихвати поклон, јер је прогласио лични банкрот, па Пореска
управа може да се запита одакле му луксузно возило и због тога може да има многобројне
проблеме.
Овако то изгледа у Америци, али постоје многе недоумице како ће лични банкрот изгледати у
Србији, ако једног дана такав закон ступи на снагу. Наша земља се на то, између осталог,
обавезала споразумом са ММФ, а како објашњавају у НБС, то ће бити део свеобухватне
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стратегије за решавање питања проблематичних кредита која ће бити завршена до краја јуна
ове године године.
То, међутим, не значи да ће, већ од јула грађани Србије моћи да прогласе лични банкрот, а
још је даље од тога да ће презадуженима сви дугови бити отписани. У суседној Хрватској,
припреме за увођење такозваног „особног” банкрота трајале су годинама. Влада је крајем
марта усвојила Предлог закона о стечају потрошача којим се презадуженим грађанима
омогућава нови финансијски почетак, а у Хрватском удружењу банака очекују да га Сабор
усвоји у јуну. Економиста Дамир Новотни, међутим, не очекује, велико интересовање
презадужених грађана кад закон ступи на снагу.
– Презадуженим грађанима се не опраштају дугови, већ им се додељује тутор или лични
стечајни управник, који ће уместо њих располагати њиховим личним финансијама са циљем
да се намире повериоци. Проблем је, пре свега, психолошки, јер нико не жели ментора који
ће располагати његовим приходима и имовином. Са друге стране јављају се и политички
отпори примени овог прописа. Поједине левичарске опције сматрају да је за презадуженост
грађана крива влада и да становништво због тога не треба да сноси последице – објашњава
Новотни и додаје да је и суседној Словенији мало интересовање за институцију банкрота.
Како каже тај систем је добро развијен у Америци, а од европских земаља функционише у
Француској. На питање ко ће плаћати туторе, да ли грађани или судови који те менторе и
додељују, наш саговорник одговара:
– Онај ко их и ангажује – грађани.
Како ће неко ко нема пара да плати рачуне и измирује обавезе према банкама моћи да плати
личног стечајног управника, питали смо.
– Стечајни управник ће наћи начин да намири и себе и повериоце. То је исто као кад се из
стечајне масе предузећа намирују они којима се дугују средства. Дакле, ако су приходи мали,
тутор ће продати нешто од имовине – каже Новотни.
Дејан Гавриловић, председник удружења „Ефектива”, каже да је приликом израде стратегије
у Србији веома важно дефинисати колики ће бити егзистенцијални минимум са којим ће
грађани моћи да задовоље основне животне потребе, као и који ниво дуга ће бити довољан да
неко прогласи лични банкрот.
Адвокат Војин Биљић, специјалиста европског права, каже да лични банкрот у свету
представља појаву која ни најмање није пријатна за грађане.
– Онај ко прогласи стечај у замену за отпис дугова или њихово умањење, држави и
повериоцима уступа читав корпус својих основних људских права. Почев од права на
приватност, преко права на имовину па све до права на рад и слободан избор занимања. Шта
је луксуз, а шта потреба, да ли ће грађанин прихватити сезонски посао или не и да ли ће
оспорити дуг банци или комуналном предузећу у судском поступку, престаје да буде поље
његове слободне воље и о томе одлучују други –објашњава Биљић.
Како каже, с обзиром на имовно стање грађана Србије и потенцијално велики број људи који
би били погођени стечајем, трошкове стечајног управника највероватније ће сносити сами
грађани. Једно од правила стечајног поступка је да се управо ти трошкови први наплаћују,
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подсећа Биљић. Тешко је поверовати да би држава имала могућност финансирања стечајних
управника, све и кад би јој такав модел био прихватљив, додаје.
– Лични банкрот не би смео да прогласи ни поверилац , а ни држава, већ то мора бити чин
воље самог грађанина. Међутим, треба имати у виду досадашњу праксу најзначајнијих
поверилаца за већину грађана Србије, а то су: банке, пореска управа и јавна предузећа.
Чињеница је да управо ови повериоци потпуно самостално и уз безначајан или никакав утицај
самог грађанина доносе одлуку и о висини и о доспелости, па и о основаности потраживања –
покушао је Биљић да илуструје зашто се плаши да институт личног банкрота не постане
параван за заштиту интереса баш ових поверилаца, на штету грађана.
Он додаје да му није јасно како ће систем провере функционисати у пракси, с обзиром на
веома лошу комуникацију надлежних служби.
– Контролу примања грађанина који је прогласио лични банкрот није могуће спровести путем
бирократског система потврда на коме је базиран рад већине државних органа – закључује
Биљић.
----------------------------------------------------------Банкрот калкулатор
На сајту Народне банке Србије постоји врло занимљив калкулатор кућног буџета (Твој новац),
где грађани могу да унесу своје месечне приходе и расходе, као и податке о штедњи,
кредитима, кредитним картицама. Један од одговора који могу да добију је и да су пред
банкротом и да морају нешто под хитно да предузму са својим финансијама да би избегли
такав сценарио.
Аница Телесковић
----------------------------------------------------------Од јула грађани Србије моћи ће да прогласе лични банкрот
Народна банка Србије (НБС) припрема стратегију за решавање проблематичних кредита, којом
ће бити понуђено решење за проглашење личног банкрота грађана, а рок за њено доношење је
30. јун 2015. године, најавио је генерални директор Сектора за контролу пословања банака
НБС, Жељко Јовић.
Дужницима који нису у стању да испуњавају своје обавезе према банкама, пореској управи,
јавним предузећима и осталим повериоцима, могла би бити пружена могућност да прогласе
лични банкрот и биће им додељен лични стечајни управник, рекао је Јовић синоћ за РТС.
Лични стечајни управник имао би задатак да испланира како да се дугови једног физичког
лица што лакше и безболније измире, а да му се не угрози лична егзистенција, објаснио је он.
Граница од које ће бити проглашаван лични банкрот грађана биће накнадно одређена, али ће
за почетак бити дефинисан временски период, рецимо 10 дана, као дозвољена граница за
кашњење у измирењу обавеза, после које ће бити проглашаван лични банкрот, додао је Јовић.
Према његовим речима, пре проглашења личног банкрота грађанима ће бити омогућено да
реструктурирају своја дуговања, да их репрограмирају, продуже рок враћања и отплаћују
мање камате.
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Грађанима ће бити учињен уступак да ускладе своје трошкове и примања да би могли да
враћају дугове, а ако ни то не могу, тек онда ће бити проглашаван лични банкрот и добиће
личног стечајног управника, објаснио је и додао да ће трошкови ангажовања личног стечајног
управника зависити од модела који буде примењен.
Стратегија за решавање проблематичних кредита припрема се у сарадњи са ММФ-ом, Светском
банком и Европском банком за обнову и развој, навео је представник НБС.
Ванредни професор на Београдској банкарској академији Малиша Ђукић рекао је да лични
банкрот подразумева однос између банке и грађана и идеја је да се новим законом дужнику
омогући да учини све што може и да, рецимо, у року од три до пет година измири дугове, и то
је скандинавски модел – један од три најчешћа у Европи.
Ђукић је казао да би требало да буде одређен суд који ће се бавити личним банкротом
грађана, оцењујући да би пре проглашења личног банкрота требало наћи задовољавајуће
решење и за повериоца и дужника.
Један од кључних момената биће да се одреди граница прихода испод које лични стечајни
управник не може грађанима дужницима узети средства, и да му се омогући минимум
егзистенције, рекао је Ђукић.
Председник Управног одбора Републичке уније потрошача Денис Перинчић рекао је да би
грађанин требало да буде заштићен од поверилаца да би учинио све што може да измири своја
дуговања пре проглашења личног банкрота.
Перинчић је изразио незадовољство што банке данас у Србији продају имовину својих дужника
испод тржишне цене, скоро у бесцење, често испод половине тржишне вредности.
Према званичним подацима, у овом тренутку у просеку сваки становник Србије дугује скоро
900 евра, око 150.000 је у озбиљним финансијским проблемима, док су банке блокирале
рачуне око 200.000 грађана.
Танјуг

ALO
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/odes-na-pauzu-dobijes-manju-platu/93911

NOVI ZAKON O RADU

Odeš na pauzu, dobiješ manju platu!
Autor: Alo.rs
Okvirni predlog potpuno novog zakona o radu, na kome već radi ekspertski tim Ministarstva
rada, trebalo bi da bude gotov do kraja godine, a njime će se najverovatnije izaći u susret
poslodavcima, koji traže ukidanje plaćene pauze za ručak, toplog obroka i prevoza!
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Ljubisav Orbović
Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, ističe da je čuo da je reč o
potpuno novom zakonu i donošenju kodeksa radnog zakonodavstva po ugledu na EU.
- Sindikati su isključeni iz toga i zato ne znamo šta se sprema. To se radi na ekspertskom nivou i
očekuje se da će ti prelozi biti gotovi do kraja godine - kaže Orbović za Kurir.
S druge strane, predsenik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ističe da je Zakon o radu iz
2003. godine, zbog ustupaka sindikatima iz političkih razloga, već menjan, čime je propuštena
prilika da se on prilagodi radnom zakonodavstvu EU. On otkriva šta poslodavci žele da se promeni u
postojećem zakonu o radu.
- Tražićemo da se ne plaća pauza za ručak, jer se ona ne plaća nigde u Evropi - kaže Atanacković.
- Nije logično ni da poslodavac plaća topli obrok. Nigde u Evropi se ne plaća prevoz radnika, već
radnici na posao idu sopstvenim rpevozom, luksuznim automobilom ili biciklom, prema svojim
mogućnostima. Samo ako je fabrika udaljena od naselja, onda se radnici voze fabričkm autobusom.
Ovde je po zakonu obavezna 13. plata il regres. Po logici stvari, to poslodavac ne treba da plaća i
tražićemo da se pri izmeni zakona vodi računa o tome - rekao je Atanacković.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1891011/Sindikati+i+Ministarstvo+prosvete+nastavljaju+p
regovore.html

Sindikati i Ministarstvo prosvete nastavljaju
pregovore
Razgovor predstavnika Ministarstva prosvete Srbije i dva reprezentativna sindikata prosvete koji su
u štrajku, završen je bez konkretnog dogovora, ali je za sutra zakazan novi sastanak na kojem treba
da učestvuje i ministar Srđan Verbić.
"Nije bilo ni približavanja, ni udaljavanja stavova, ipak ima osnova za nastavak razgovora i nešto
konkretnije

očekujemo

nakon sutrašnjeg

sastanka

sa

ministrom

Verbićem",

rekla

agenciji Beta portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković.
Jankovićeva je navela da je sastanak sa ministrom zakazan za sutra u 14.30 sati.
Sindikati su poručili nadležnima da mera odbijanja od plate može da našteti daljim pregovorima.
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je

Kako je saopštio Sindikat radnika u prosveti Srbije na sastanku je dogovoreno da je potrebno
potpisati Poseban kolektivni ugovor, ali su predstavnici sindikata naveli da očekuju da resorno
ministarstvo "pokaže dobru volju".
"Ministarstvo u pregovorima mora da pokaže dobru volju, ali njegova mera odbijanja od plate
nikako ne znači izraz dobre volje, u momentu kada je školska godina u pitanju i kada su pregovori u
najvažnijoj fazi", stoji u saopštenju SPRS-a.
Sva četiri reprezentativna sindikata štrajkovala su od 17. novemba, a skraćenjem časova na 30
minuta i dalje štrajkuju samo dva sindikata - USPRS i Sindikat radnika u prosveti Srbije.
Sindikati su stupili u štrajk zbog smanjenja plata za deset odsto i zbog lošeg stanja u prosveti.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=04&dd=16&nav_id=981515

"Staklari" opet traže pomoć Vučića
IZVOR: TANJUG
Sindikat nezavisnost Srpske fabrike stakla pozvao je premijera Aleksandra Vučića da pomogne
toj fabrici da očuva radna mesta.
Kako se navodi, radna mesta su zbog blokade računa od strane Srbijagasa, ugrožena.Sindikat je
pozvao premijera da poseti tu modernizovanu fabriku i obrati se zaposlenima.
"Apelujemo da svojim autoritetom pomognete u očuvanju naših radnih mesta, jer je situacija
dramatična zbog neizvesnosti i iščekivanja vesti o izlasku iz krize", poručio je saopštenjem ovaj
sindikat Vučiću.
Srbijagas, kako navode, izbegava saradnju, a na sastancima u ministarstvima privrede i rada, kao i
u Agenciji za privatizaciju, Srpska fabrika stakla je ukazala da su zaposleni zadovoljni novim
vlasnikom.
"Uloženo je 100 miliona evra u modernizaciju, redovne su plate, overene zdravstvene knjižice,
povezan radni staž. Tražili smo okončanje privatizacionog procesa i neodložno ispunjavanje
obaveza nadležnih ministarstava prema staklari", piše u saopštenju.
Oni su istakli da su ranije predlagali da se dug koji imaju prema Srbijagasu na iznos blokade,
kompenzira sa dugom države prema kupcu fabrike koji iznosi oko 300 miliona dinara za socijalni
program realizovan u 2012. godini.
Sindikat je naveo da je Vlada Srbije rešila problem Železare Smederevo, Zastave u Kragujevcu, RTB
Bor, te su zapitali da li će i njihov problem biti rešen.
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