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Orbović obišao fabriku Zastava inpro
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović sa saradnicima obišao je
proizvodne pogone kragujevačke fabrike Zastava inpro koja zapošljava oko 400 radnika od čega
preko 200 osoba sa invaliditetom.
U razgovoru sa rukovodstvom tog preduzeća čelnici Samostalnog sindikata upoznali su se sa dobrim
izvoznim rezultatima fabrike Zastava inpro koja bi, kako se očekuje, trebalo da bude i primer
uspešne privatizacije.
Nakon obilaska pogona Zastava inpro prvi čovek Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav
Orbović, izjavio je da nosi prijatne utiske, da fabrika radi, radnici su za mašinama i primaju plate.
Drugačija slika, jer nema konstatnog nezadovoljstva koje se vidja u većini fabrika u Srbiji rekao je
Orbović.
S druge strane, uprkos uspešnom poslovanju preduzeće ima problem trenutne nelikvidnosti koji bi
mogao da se prevazidje uz manju novčanu podršku drţave.
U tom smislu očekuje pomoć sindikata koji je partner u socijalnom dijalogu sa Vladom kaţu u
rukovodstvu Zastava inproLider Saveza samostalnih sindikata Srbije najavio je nastavak dijaloga sa Vladom i zalaganje za
zaštitu prava radnika i preduzeća, u prvom redu za povezivanje staţa radnika, uspešnu
privatizaciju, dolazak strateških partnera i pokretanje domaće privrede
Izveštava novinarka RTK Gordana Mirović.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1990908/Novi+zakon%2C+brana+radu+na+crno%3F.html

Novi zakon, brana radu na crno?
Uoči početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru, nadleţna ministarka Kori Udovički rekla je
da se očekuje da neregistrovane firme neće više izmicati kontroli. Inspektori će sada moći da ulaze
u privatan posed, gde se takve delatnosti najčešće i obavljaju.

2

U nedostatku posla, radnici koji rade na crno, u strahu od gubitka i takvog posla, ne ţele da izlaze
u javnost. Vrele dane provode radno, ali su za inspekciju, kaţu, nevidljivi – poslodavci ih na vreme
rasteraju sa gradilišta. Najteţe je putarima, kojima je, dok postavljaju asfalt, temperatura i do
170 stepeni, pa na poslu često doţivljavaju toplotni udar.
Pripremile Olivera Vukosavljević i Vanja Čolić
U Sindikatu kaţu da 26 putarskih preduzeća redovno prijavljuje radnike, ali su nemoćni u onim
firmama gde im vlasnici ne dozvoljavaju pristup, jer imaju sve više neprijavljenih radnika.
"Praveći bele i crne liste poslodavaca od 542 privredna subjekta koja se bave putnom privredom,
utvrdili smo da više od 120 nema nijednog zaposlenog", napominje predsednica Sindikata putara
Sonja Vukanović.
Prema njenim rečima, rešenje za poslodavce koji drţe radnike neprijavljeno jesu novčane kazne.
Inspektori rada svakodnevno pokušavaju da tu oblast konačno urede – da svaki graĎevinski radnik
ima radnu knjiţicu i da ne strepi hoće li ga uhvatiti kako radi na crno. Prilikom kontrole jednog
beogradskog gradilišta pronašli su brojne nepravilnosti. I kod dve firme, angaţovane kao izvoĎači,
pronašli su osam neprijavljenih radnika.
"OdreĎen broj ljudi je pobegao sa gradilišta. Ne postoji dokaz da je pregledana privremena
električna instalacija, zbog toga je inspektor podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka",
navodi Maja Ilić iz Republičke inspekcije rada.
Ilićeva dodaje da su česti slučajevi da se izriču kazne koje su znatno niţe od zakonom propisanih.
Šef gradilišta firme "Bomeks" Boţica Radonjić kaţe da je cilj da to preduzeće radi po propisima da
gazda ne bi plaćao kazne. Zbog toga ćemo prijavljivati radnike koje primamo, napominje
Radonjićeva.
Da li će drţava konačno stati na put radu na crno znaće se od 30. jula, kada počinje primena
Zakona o inspekcijskom nadzoru. Inspekcije više neće moći da poriču odgovornost za
neregistrovane firme, koje su najočitiji primer sive ekonomije. To je, kaţu stručnjaci, šansa da se
konačno stane na put divljoj gradnji koju inspektori na terenu sada kao da ne primećuju, ali i
profitu koji su nesavesni investitori sticali na višku kvadrata.
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Pred komisijom 40.000 zahteva za državni posao!
S. S. ROVČANIN
Telo koje odobrava zapošljavanje u javnim ustanovama sporo radi. Prijem ljudi se teško
odobrava, brojni problemi na terenu
ČAK 40.000 zahteva nalazi se na stolu vladine Komisije za zapošljavanje, koja jedina, posle
donošenja Uredbe o zabrani angaţovanja ljudi u drţavnima institucijama, moţe dati zeleno svetlo
za prijem novih ili preraspodelu starih radnika!
Broj onih koji i po pola godine čekaju da im "ćate" odgovore, znatno je veći, jer se u nekim upitima
traţi i dozvola za zapošljavanje pedesetak ljudi odjednom. Komisija se, ipak, sastaje samo jednom
mesečno, sporo rešava zahteve, što na terenu pravi velike probleme.
Na primer, lokalne samouprave ne mogu da zaposle sezonske radnike, poput ljudi koji razbijaju
gradonosne oblake raketama, pa stradaju usevi. U penziju odlaze učitelji, vaspitači, vozači, a za
dozvolu za popunu njihovih mesta čeka se mesecima. Ţale se i sluţbe koje ne mogu da angaţuju
preko potrebne gerontološke domaćice. Čak ni premeštaji zaposlenih, sa jednog na drugo radno
mesto, u okviru iste "kuće" ne mogu da proĎu bez dozvole Komisije.
Osim ovih problema, članovi radnog tela Vlade "škrti" su i na odobravanjima prijema ljudi, pa
prema nezvaničnim procenama, odobre zapošljavanje u tek pet do deset odsto zahteva. Skoro, pa
jedini kriterijum im je da li u budţetu institucije ima novca za platu onog čije se zapošljavanje
traţi.
- Dešava se da stigne zahtev da se zaposli deset ljudi, a odobri se ugovor za jednu ili dve osobe kaţe naš izvor iz Vlade.
ZASTOJNajveći broj zahteva nagomilao se posle odlaska nekadašnjeg ministra finansija Lazara
Krstića iz Vlade, koji je formirao prvu Komisiju za zapošljavanje. Ona, praktično nije ni rešavala
slučajeve dok posle izbora na njegovo mesto zvanično nije došao Dušan Vujović. Tada su imenovani
novi članovi Komisije.
Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva drţavne uprave i lokalne samouprave, iz opština,
lokalnih javnih preduzeća i ostalih institucija koje su pod njihovom kapom, stiglo je 3.135 zahteva
za zapošljavanje. U njima se traţe "radne knjiţice" za od pet do 45 ljudi.
- Tokom 2014. i 2015. godine dobili smo saglasnost za 1.030 ljudi na neodreĎeno vreme i još 1.627
po ugovoru. U pitanju su bili ljudi iz predškolskih ustanova, vozači, iz graĎevinske struke, inspektori
- objašavaju u Ministarstvu.
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Osim nemogućnosti da zapošljavaju, gotovo istovetan problem pravi i to što institucije ne mogu
same da rasporeĎuju ljude, već i za interna pomeranja moraju da traţe dozvole.
Drţavni sekretar u Ministarstvu drţavne uprave zaduţen za lokalni nivo Ivan Bošnjak kaţe za
"Novosti" da će Zakon o maksimalnom broju zaposlenih, čija primena treba da počne od 2016.
godine, omogućiti ustanovama da samo rasporeĎuju zaposlene.
- Oni će sada imati pravo da, u okviru budţeta koji im je dodeljen, prave raspodelu ljudi na osnovu
potreba. Znači, neće im trebati dozvola vladine Komisije - dodaje Bošnjak.
Kako je u intervjuu "Novostima" rekla potpredsednica Vlade Kori Udovički, Zakonom o maksimalnom
broju zaposlenih stvaraju se uslovi da se Uredba o zabrani zapošljavanja stavi van snage početkom
2016. godine.

Zbog nezapošljavanja nema ko da razbija gradonosne oblake

SKUPŠTINA: SVE NADE U ZAKON
Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru rešiće problem sa zabranom
zapošljavanja. Poslodavci će moći da primaju nove ljude, ali će morati da naprave prostora za njih.
Ovo je u ponedeljak u Skupštini, braneći propis o reformi uprave, koji je temelj za odlazak 9.000
ljudi ih javnog sektora, rekla potpredsednica Vlade Kori Udovički.
- Nije odreĎeno koliko će radnika u drţavnom sektoru ostati bez posla do kraja 2018, ali je broj od
oko 70.000 o kojem se govorilo preveliki - rekla je ona. - U aranţmanu sa MMF je dogovoreno
smanjenje broja zaposlenih za oko 70.000. Ali, to je smanjenje, a ne otpuštanje. Smatramo da bi
to bio preveliki broj.
Propis predviĎa otpremine od 200 evra po godini staţa za one koji budu proglašeni tehnološkim
viškom, a oni koji odu neće moći da se zaposle u drţavnim institucijama do 2018, do kada je
"oročen" zakon. Procene su da će oko polovina od 9.000 ljudi otići u penziju, a ostatak kroz
socijalni program.
Opozicija je kritikovala zakon uz obrazloţenje da je "nehumano ostaviti 9.000 ljudi bez posla".
Šef kluba DS Borislav Stefanović rekao je da će graĎani "otpremninu potrošiti da vrate dugove, jer
danas Srbija jede na crtu, a onda će ostati socijalni slučajevi bez mogućnosti da se ponovo
zaposle".
Skupština će o zakonu najverovatnije glasati u subotu.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578917/SUZBIJANJE-RADA-NA-CRNO-Plene-i-pretresaju-stanove

SUZBIJANJE RADA NA CRNO Plene i pretresaju
stanove
G. Bulatović
Inspekcije od danas imaju nova, veća ovlašćenja. Oni koji imaju nelegalni biznis rizikuju da već
danas zbog toga plate kaznu od čak dva miliona dinara.
Nenajavljene kontrole neće značiti da će inspektori ići naslepo
Nova ovlašćenja inspektori su dobili Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je usvojen krajem
aprila, a koji će se u potpunosti primenjivati od naredne godine.
MeĎutim, deo ovog propisa kojim se ureĎuje postupanje inspekcija prema radu na crno, ili kako to
u Vladi nazivaju „neregistrovanim subjektima“, počinje danas.
- Svaka inspekcija moţe da krene u uviĎaj bez ikakvog prethodnog obaveštenja i izdavanja naloga.
Pritom, ukoliko se otkrije da graĎanin radi neki posao neprijavljeno, inspektor odmah donosi
rešenje koje je izvršno, odnosno ţalba ne odlaţe izvršenje. Pleni se roba, dokumentacija i sve ono
što je u vezi sa nezakonitim delovanjem. Nalaţe se da se otkriven rad na crno prijavi, ali se i prati
da li je to u traţenom roku uraĎeno - kaţu u Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave.
Rad na crno
Primetno je povećanje
pruţanja frizerskih i
kozmetičarskih usluga u
stanovima.
Na crno sve više rade
sluţbe za dostavu hrane,
ali i domovi za stare i

Posle pisanja „Blica“ o novim odredbama Zakona o inspekcijskom
nadzoru koje predviĎaju da inspektori, uz nalog suda, mogu da
pretresaju i stanove, javnost je podeljena.
- Frizer sam po struci. Kada je smanjen promet, a u isto vreme
povećan porez, uz rast troškova materijala, morala sam da odjavim
radnju i sada radim u svom stanu. Ovo je jedini način da preţivim objašnjava S. L. iz Beograda.

vrtići, parkirališta, kafići
i restorani.
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Prave plan, kontrole počinju danas
Kako saznajemo, Sanitarna inspekcija već je dala
inspektorima da pripreme evidenciju i od danas krenu u
kontrole.
I u gradu Beogradu su, kaţu, spremni za početak primene
objedinjenih kontrola. Fokus su im ulični prodavci, posebno
oko pijaca, nelegalne pogrebne usluge, usluge praţnjenja
septičkih jama, nelegalna parkirališta...

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578651/Srbija-crvena-od-bede

Srbija crvena od bede
Gorica Avalić
Od 174 opštine u Srbiji, ţitelji čak 149 opština zaraĎuju manje od republičkog proseka. To znači da
graĎani 85,6 odsto opština u proseku ţive sa manje od 44.583 dinara mesečno.

(+) Kliknite za uvećanje
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Zvanična podaci Republičkog zavoda za statistiku za jun 2015. kaţu da toliko iznosi prosečna zarada
u Srbiji, ali svega četiri opštine imaju prosek pribliţan republičkom.
U 107 mesta u Srbiji zaraĎuje se od 30.000 do 40.000 dinara, a u 21 opštini prosečna plata ne
prelazi 30.000 dinara.
Samo u 25 opština graĎani idu kući sa platama koje su iznad prosečnih i upravo te opštine diţu
zvanični prosek. Reč je o mestima u kojima se nalaze velike fabrike i preduzeća koja dobro
posluju.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578772/Udovicki-Neregistrovani-subjekti-nam-ne-mogu-vise-izmicati

Udovički: Neregistrovani subjekti nam ne mogu više
izmicati
Tanjug
Potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je
danas, uoči početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru, da neregistrovani subjekti više ne
mogu izmicati kontroli.
Udovički:Neregistrovani subjekti nam ne mogu više izmicati
- Javnost očekuje, privreda očekuje, a logika nalaţe da nam neregistrovani subjekti više ne izmiču
kontroli - rekla je Udovički na sastanku sa predstavnicima republičkih i lokalnih inspekcijskih sluţbi
uoči primene Zakona o inspekcijskom nadzoru koja počinje 30. jula.
Ona, kako je navedeno u saopštenju Ministarstva, očekuje da će početkom avgusta biti odrţana
prva sednica Koordinacione komisije koja će biti jak mehanizam, ne samo za bolju koordinaciju
inspekcija, već i za povraćaj ugleda inspektorima kojih, kako je ocenila, ima manje nego što je
potrebno.
Miinistarka je precizirala da se analizom javne uprave Ministarstva drţavne uprave i lokalne
samouprave došlo do zaključka da drţavna administracija nije preglomazna, da ima viškova, ali da
se mora raditi i na reorganizaciji rada i zapošljavanju stručnjaka, posebno onih potrebnih na putu
ka EU i za inspekcijski nadzor.
Udovički je izrazila razumevanje za to da su nova ovlašćenja koja donosi Zakon o inspekcijskom
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nadzoru "ogromna promena u opterećivanju rada inspektora", ali da se stoga pristupa postepenoj
primeni zakona i obukama inspektora, uz sprovoĎenje mera iz reforme javne uprave koja
podrazumeva i jačanje njihovih kapaciteta.
Opšti utisak, navedeno je, koji su izneli predstavnici inspekcija je da Zakon o inspekcijskom
nadzoru predstavlja značajan pomak na bolje u odnosu na raniju situaciju, ali da će svakako
najveći izazov predstavljati njegova primena u praksi
.
Apostrofirano je da je metodološki odlično definisano šta se konkretno smatra neregistrovanim
subjektom, čime se otklanjaju nedoumice, istaknuto je u saopštenju.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578768/Vodic-kroz-budzet-od-danas-na-sajtu-Ministarstva-finansija

Vodič kroz budžet od danas na sajtu Ministarstva
finansija
Tanjug
Ministarstvo finansija postavilo je danas na svoj sajt GraĎanski vodič kroz budţet Srbije - dokument
koji na jasan, jednostavan, slikovit i gradanima razumljiv način saţeto predstavlja republički
budţet.Vodič kroz budţet od danas na sajtu Ministarstva finansija
Kao osnovni razlog za postavljanje vodiča na sajt navedena je obaveza Ministarstva finansija da
graĎanima na razumljiv način pruţi sve informacije o prikupljanju i trošenju tog novca s obzirom na
to da se najveći deo budţetskih sredstava prikuplja kroz naplatu poreza.
U vodiču će izmeĎu ostalog biti objašnjeno šta je budţet, kako izgleda proces pripreme budţeta, ko
se finansira iz budţeta, kakva je struktura javnog sektora republičkog budţeta, kao i upoznavanje
sa strukturnim reformama koje se planiraju u periodu od 2015. do 2017. godine.
- Uvereni smo da će GraĎanski vodič kroz budţet Republike Srbije doprineti boljem razumevanju
budţetskog procesa, kao i odluka kojima smo se vodili prilikom sastavljanja budţeta, i da će
dovesti do boljeg upravljanja javnim finansijama i njihovog uskladivanja sa najboljom
medunarodnom praksom - navedeno je na sajtu Ministarstva finansija.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578696/Vujovic-Javna-preduzeca-pod-jacom-kontrolom-drzave

Vujović: Javna preduzeća pod jačom kontrolom
države
Tanjug
Izmene Zakona o javnom dugu, koji se trenutno razmatra u parlamentu, omogućiće da drţava više
ne daje garancije javnim preduzecima za kredite za tekuću likvidnost, izjavio je danas ministar
finansija Dušan Vujović.
Vujović: Javna preduzeća pod jačom kontrolom drţave
Ministar je, gostujuci na RTS-u, objasnio da će se, zahvaljujući tim izmenama, prestati sa praksom
da javno preduzeće zbog nemogućnosti naplate svojih potraţivanja, uzme kredit, da se zatim taj
kredit ne vrati, a da se onda aktivira garancija koju je drţava dala i to isplatom sredstva iz budţeta
za pokriće tog kredita.
Vujovic je dodao da su u Zakonu o budţetu već ranije postavljena neka ograničenja, a ovim je
dodatno sprečeno da se novac koristi za odrţavanje tekuće likvidnosti u javnim preduzećima.
- I dalje ostaju garancije za dugoročne zajmove, odnosno mogućnost da se preduzećima, poput
EPS-a i Ţeleznica izdaju garancije za one kredite koji se odnose na organizaciono restruktiriranje i
prilagodavanje evropskim i svetskim standardima, rekonstrukciju voznog parka, infrastrukture u
Ţeleznici - objasnio je Vujović, a prenosi resorno ministarstvo.
On je naglasio da je sa tim paketom finansijskih zakona o kojima se raspravlja u parlamentu radi na
daljoj konsolidaciji drţave i njenih resursa.
Prema njegovim rečima, druga revizija aranţamana je pripremljena, a dobar deo dogovorene
strategije sa MeĎunarodnim monetarnom fondom (MMF) se rešava.
- Da vidimo gde se nalazimo sa zaposlenima, sa troškovima, sa procenom finansijskih resursa
drţave, sa javnim dugom, kako koristimo javne resurse kao što su javne nabavke - naveo je on.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578676/Vujovic-Do-kraja-godine-ocekujem-vece-plate-i-penzije

Vujović: Do kraja godine očekujem veće plate i
penzije
Tanjug
BEOGRAD - Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da očekuje da će do kraja godine biti
povećane plate i penzije, ali i da neće u punom iznosu biti vraćene na staro.
"Uštedeli smo značajan deo i sada ţelimo da izaĎemo graĎanima u susret što su aktivno sudelovali u
fiskalnoj konsolidaciji i da korigujemo plate i penzije, ali to sigurno neće biti vraćanje odmah na
isto", rekao je Vujović gostujući na RTS.
On je rekao da je nakon šest meseci deficit budţeta manji od planiranog i dogovorenog sa
MeĎunarodnim monetarnim fondom, te da iznosi tek jedan odsto BDP-a. To Srbiju svrstava, kako je
naveo, u pet odsto najuspešnijih zemalja Evrope.
"Kad se krenulo u fiskalnu konsolidaciju, deo penzija smanjen je za 5,8 ili šest odsto, a plate oko 10
odsto i uštedeli smo znacajan deo. Sad mislimo da moramo da ponudimo graĎanima neku vrstu
nagrade", rekao je ministar.
Vujović je podsetio da stručna javnost smatra da je sigurnije da se ne povećavaju primanja ali,
rekao je on, to nije uvek rešenje.
"Sigurnije je da ne radimo ništa, ali kreće se uvek od toga šta ţelimo da uradimo. Premijer
Aleksandar Vučić je to obećao, te će se tako i raditi", rekao je Vujović istakavši da bi povećanje
bilo signal graĎanima da se vidi svetlo na kraju tunela.
Ministar je naveo da će se do kraja godine, nakon druge revizije aranţmana sa MMF-om koja će biti
završena u septembru, znati preciznije da li je to i u kojoj meri moguće.
"Nadam se da ćemo do kraja godine da potvrdimo ono što očekujemo", rekao je on dodajući da bi
skoro godinu dana nakon što je Srbija zaključila sporazum sa MMF trebalo bi da su se stvorili uslovi
za to.
Vujović je poručio da je aranţman sa MMF-om napravljen da bi se u budućnosti stvorila osnova za
povećanje plata i penzija, i to ne do nivoa na kojem su bile, već da se povećaju i više.
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Ministar je takoĎe podsetio da će Misija MMF-a boraviti u Srbiji od 20. avgusta do 2. septembra.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/578876/Verbic-Cilj-da-se-zadrze-najkvalitetniji-a-odu-oni-koji-to-zele

Verbić: Cilj da se zadrže najkvalitetniji, a odu oni
koji to žele
Tanjug
Ministar prosvete SrĎan Verbić izjavio je danas da je cilj racionalizacije u toj oblasti da se zadrţe
najkvalitetniji, a da otpremnine prvo dobiju oni koji sami ţele da odu iz prosvete.
Verbić je naveo da je reč o ukrupnjavanju norme časova, što se, naveo je, dešava svake godine u
prosveti, jer pojedini nastavnici ostaju tehnološki višak zato što nemaju dovoljno časova.
"Naš cilj, cilj sindikata i svih zaposlenih u prosveti je da oni koji rade, rade sa što većim fondom
časova i da na račun toga imaju i najveće moguće prihode", rekao je Verbić, dodajući da oni koji
imaju samo deo časova "ionako ne mogu da ţive od četvrtine ili petine ukupne norme".
Posle prerasporedele, rekao je Verbić za TV N1, oni koji ostanu potpuno bez norme časova biće na
listi za otpremnine.
Verbić je dodao i da je do sad bilo onemogućeno da se tim ljudima ponude adekvatne otpremnine,
a da će se sad raditi na tome da otpremnine budu stimulativne.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gradjani-vracaju-kredite-javnih-preduzeca.sr.html

Грађани враћају кредите јавних предузећа
Тек свака четврта гаранција коју је држава дала својој фирми није активирана, а на терет
грађанима пало је чак 202 милијарде динара
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Грађани Србије враћаће више од 202 милијарде динара кредита које су узела предузећа у
државном власништву, а за које је држава дала гаранцију да ће, у случају да те фирме не буду
у стању да их уредно измирују, она то учинити за њих.
Према подацима Министарства финансија укупни гарантовани дуг на крају јуна био је нешто
мало већи од 279 милијарди динара. Од тога је активирано чак 202 милијарде динара. То
значи да тек свака четврта гаранција није активирана и да државна предузећа враћају једва
нешто мало више од 70 милијарди динара дуга.
То представља знатно погоршање у последњих неколико година. Примера ради, 2012. године,
од одобрених око 200 милијарди динара гарантованих кредита, била је активирана тек
половина гаранција тог износа. За неколико година износ зајмова који су постали директан
трошак пореских обвезника удвостручио се.
Због тога и не чуди да измене и допуне Закона о јавном дугу, који је баш ових дана у
парламенту, укидају могућност да се јавна предузећа и остала правна лица, задужују уз
гаранцију државе за одржавање текуће ликвидности. Иако у овогодишњем буџету није
предвиђено издавање државних гаранција за текуће пословање, измене овог прописа
представљају и формално усклађивање правне регулативе за захтевима Међународног
монетарног фонда (ММФ).
И Фискални савет и ММФ већ годинама галаме да државне гаранције треба ставити под
контролу, јер оне на крају, преко буџета постају индиректни трошак за грађане Србије и
знатно повећавају укупни јавни дуг.
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Да ће овај проблем у буџету ескалирати било је јасно још почетком 2012. године, када је
управо због превеликог износа државних гаранција прекинут аранжман из предострожности са
ММФ-ом. Договор је тада био да износ гарантованог дуга у буџету не сме да пређе 30
милијарди динара. Међутим, бивши министар финансија Мирко Цветковић у буџет за 2012.
годину испод црте је унео 45 милијарди динара гаранција. Званичнике Фонда је уверавао да
цео износ неће бити искоришћен и да ће држава на тај начин испоштовати договор. Мисија из
Вашингтона инсистирала је, ипак, да то уђе у ребаланс како би добили чврсте гаранције да ће
договорено бити и испуњено. Цветковић то није могао да обећа и преговори су пропали.
Испоставило се да су званичници ММФ-а с правом били сумњичави. Јер, не само да је повучен
целокупан износ предвиђен буџетом, него су државне гаранције те године достигле чак 150
милијарди динара, што је чак пет пута више од договореног износа.
Износ државних гаранција у буџету наставио је да расте, све до ове године, када су буџетом
стављене под контролу. Заправо, задуживање уз гаранцију државе у буџету за 2015. годину
предвиђено је само за инвестиционе кредите.
Зашто уопште држава Србија гарантује позајмице јавним предузећима? Зато што због лоших
пословних резултата ниједна банка неће да им одобри позајмицу и држава им практично на тај
начин постаје солидарни јемац. И не само да им позајмљује рејтинг који немају, већ прећутно
прихвата да им измири сваки доспели дуг.
У Министарству финансија нисмо добили податке које су се фирме највише задужиле уз
гаранцију државе. Међутим, у Билтену јавних финансија, који објављује управо ово
министарство виде се сви корисници гарантованих кредита. Како показује наша рачуница,
апсолутни рекордер по износу одобрених гарантованих зајмова, који прелазе милијарду евра,
јесте предузеће „Србијагас”. На крају априла ове године дуговања ове компаније износила су
око 700 милиона евра. То је цех који ће грађани Србије тек морати да врате. На другом месту
су „Путеви Србије”, с тим што је ово предузеће углавом позајмљивало за инвестиције, а не за
текуће пословање. Према нашим незваничним сазнањима, своје обавезе измирује свега
неколико предузећа, док су сви остали прешли на терет пореских обвезника.
Аница Телесковић

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Do-kraja-godine-ocekujem-vece-plate-i-penzije.sr.html

Вујовић: До краја године очекујем веће плате и
пензије
БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да очекује да ће до краја године бити
повећане плате и пензије, али и да неће у пуном износу бити враћене на старо.
„Уштедели смо значајан део и сада желимо да изађемо грађанима у сусрет што су активно
суделовали у фискалној консолидацији и да коригујемо плате и пензије, али то сигурно неће
бити враћање одмах на исто”, рекао је Вујовић гостујући на РТС.
Он је рекао да је након шест месеци дефицит буџета мањи од планираног и договореног са
Међународним монетарним фондом, те да износи тек један одсто БДП-а. То Србију сврстава,
како је навео, у пет одсто најуспешнијих земаља Европе.
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„Кад се кренуло у фискалну консолидацију, део пензија смањен је за 5,8 или шест одсто, а
плате око 10 одсто и уштедели смо значајан део. Сад мислимо да морамо да понудимо
грађанима неку врсту награде”, рекао је министар.„
Вујовић је подсетио да стручна јавност сматра да је сигурније да се не повећавају примања
али, рекао је он, то није увек решење.
„Сигурније је да не радимо ништа, али креће се увек од тога шта желимо да урадимо.
Премијер Александар Вучић је то обећао, те ће се тако и радити”, рекао је Вујовић истакавши
да би повећање било сигнал грађанима да се види светло на крају тунела.
Министар је навео да ће се до краја године, након друге ревизије аранжмана са ММФ-ом која
ће бити завршена у септембру, знати прецизније да ли је то и у којој мери могуће.
„Надам се да ћемо до краја године да потврдимо оно што очекујемо”, рекао је он додајући да
би скоро годину дана након што је Србија закључила споразум са ММФ требало би да су се
створили услови за то.
Вујовић је поручио да је аранжман са ММФ-ом направљен да би се у будућности створила
основа за повећање плата и пензија, и то не до нивоа на којем су биле, већ да се повећају и
више.
Министар је такође подсетио да ће Мисија ММФ-а боравити у Србији од 20. августа до 2.
септембра.
---------------------------------Јавна предузећа под јачом контролом државе
Измене Закона о јавном дугу, који се тренутно разматра у парламенту, омогућиће да држава
више не даје гаранције јавним предузећима за кредите за текућу ликвидност, изјавио је данас
министар финансија Душан Вујовић.
Министар је, гостујући на РТС-у, објаснио да ће се, захваљујући тим изменама, престати са
праксом да јавно предузеће због немогућности наплате својих потраживања, узме кредит, да
се затим тај кредит не врати, а да се онда активира гаранција коју је држава дала и то
исплатом средства из буџета за покриће тог кредита.
Вујовић је додао да су у Закону о буџету већ раније постављена нека ограничења, а овим је
додатно спречено да се новац користи за одржавање текуће ликвидности у јавним
предузећима.
„И даље остају гаранције за дугорочне зајмове, односно могућност да се предузећима, попут
ЕПС-а и Железница издају гаранције за оне кредите који се односе на организационо
реструктуирање и прилагођавање европским и светским стандардима, реконструкцију возног
парка, инфраструктуре у Железници”, објаснио је Вујовић, а преноси ресорно министарство.
Он је нагласио да је са тим пакетом финансијских закона о којима се расправља у парламенту
ради на даљој консолидацији државе и њених ресурса.
Према његовим речима, друга ревизија аранжмана је припремљена, а добар део договорене
стратегије са Међународним монетарном фондом (ММФ) се решава.
„Да видимо где се налазимо са запосленима, са трошковима, са проценом финансијских
ресурса државе, са јавним дугом, како користимо јавне ресурсе као што су јавне набавке”,
навео је он.Танјуг
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/_zestok_otpor_otkazima_u_policiji_i_pravosudju.1118.html?news_
id=305539

Sindikati nezadovoljni najavama da će biti
otpuštanja u javnom sektoru
Ţestok otpor otkazima u policiji i pravosuĎu
AUTOR: V. JEREMIĆ
U policiji i pravosuĎu nema viška zaposlenih, decidni su predstavnici sindikata. Bilo kakva
otpuštanja radnika u ovim oblastima dodatno bi zakomplikovala ionako teške uslove u kojima
funkcionišu policija i pravosuĎe, kaţu oni komentarišući navode ministarke za drţavnu upravu Kori
Udovički, koja je najavila smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru. Predstavnici sindikata su
najavili otpor.
Svako smanjivanje broja zaposlenih predstavljalo bi direktnu opstrukciju rada pravosuĎa, kaţe za
Danas SlaĎanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuĎa Srbije. Prema njenim rečima, broj
administrativnih radnika u sudu je direktno vezan za broj sudija i tuţilaca, a o njihovom broju
odlučuje Visoki savet sudstva i Drţavno veće tuţilaca.
- Izjava ministarke Udovički da u pravosuĎu ima viška zaposlenih je dezinformisanje javnosti i
pokazuje da ona ne zna kako funkcionišu sudovi i tuţilaštva, rekla je Miloševićeva.
Prema njenim rečima, od administrativnih radnika ne zavisi ishod neke presude, ali njihov rad i te
kako utiče na uslove u kojima se te odluke donose. Smanjenjem broja zaposlenih u pravosuĎu,
smatra ona, dodatno bi se zakomplikovali već veoma teški uslovi u kojima rade sudije i tuţioci.
Sličnog stava su i sindikalni predstavnici u policiji. Veljko Mijailović, predsednik Policijskog
sindikata Srbije, najavio je pruţanje "ţestokog otpora" ukoliko bude otpuštanja policajaca.
- Ministarka Udovički je tu izjavu dala na osnovu informacija koje prosto nisu tačne. Nigde u policiji
ne postoji višak zaposlenih. Naprotiv, po sistematizaciji radnih mesta većina policijskih uprava ima
50 do 70 odsto popunjenosti radnih mesta. Dakle, mi imamo deficit policajaca, naveo je Mijailović.
Prema njegovim rečima, trebalo bi najpre videti na koji način MUP planira da otpusti ljude i o
koliko ljudi je reč. Kako napominje, ţestoko će se opirati bilo kakvim diskrecionom otpuštanju.
Podsetimo, ministarka za drţavnu upravu Kori Udovički izjavila je da postoji višak zaposlenih u
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zdravstvu, pravosuĎu, policiji i odbrani i da je veoma vaţno da se otpuštanje zaposlenih u javnom
sektoru u Srbiji obavi po proceduri.
- Otpuštanje iz javnog sektora vršiće se na osnovu dva kriterijuma. Jedan je logika kojom će se
utvrĎivati tehnološki višak - poslovi bez kojih se moţe, a drugi je već ugraĎen u kolektivne ugovore
i prema njemu se odreĎuje prioritet meĎu zaposlenima. To je jedini način da ozdravimo Srbiju i
otvorimo mesta u privredi, rekla je Udovički povodom najave otpuštanja 9.000 zaposlenih iz javnog
sektora.
Prema njenim rečima, "procedura se mora poštovati kako se ne bi desilo da, kao sa prethodnim
racionalizacijama, sud vraća ljude na posao, uz veće troškove nego da nikada nisu ni otpuštani".
Udovički je navela da će se zaposlenima koji nisu neophodni nuditi socijalni program.
Ministarka Udovički je dodala da je spreman novac za otpremnine i to 5,5 milijardi dinara, kao i
dodatno za zdravstvo.
Ustavni sud odlučuje o napredovanju nameštenika
Sindikat pravosuĎa Srbije podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ispitivanje ustavnosti
Zakona o drţavnim sluţbenicima i Zakona o platama drţavnih sluţbenika i nameštenika kojima je
onemogućeno napredovanje nameštenika. "Smatramo da su nameštenici navedenim zakonima
diskriminisani zbog nemogućnosti napredovanja na poslu, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o radu,
kao i Evropskoj socijalnoj povelji", navodi se u saopštenju Sindikata.
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/gradski_savet_za_zaposljavanje.58.html?news_id=305556

Gradski savet za zapošljavanje
AUTOR: Z.R.
U Kragujevcu je upravo formiran novi saziv Gradskog saveta za zapošljavanje koji će, kao stalno
radno telo lokalne samouprave, osnivaču da daje preporuke i mišljenja o planovima za
zapošljavanje, propisima i merama za podsticaj zapošljavanja na području grada Kragujevca.
Prvi zadatak Saveta, koji čine predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne sluţbe za zapošljavanje
(NSZ), sindikata, udruţenja preduzetnika, a prvi put i predstavnik Udruţenja osoba sa
invaliditetom, odnosi se na izradu projekata za organizovanje javnih radova u 2015. po konkursu
NSZ. Savet je, neposredno nakon osnivanja, razmotrio i pozitivno ocenio projekte javnih radova
koje su predloţila javna komunalna preduzeća iz Kragujevca. Za izvoĎenje javnih radova
zainteresovani su JKP Parking servis, Zelenilo, Gradska uprava za upravljanje projektima i Gradske
trţnice.
Predloţeno je da u javnim radovima budu angaţovana nekvalifikovana nezaposlena lica i osobe sa
invaliditetom, kao i stručna lica za stvaranje baze podataka o stanju javnih objekata u gradu
Kragujevcu.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-nisu-2500-radnika-viska-paracin-i-topola-imaju-manjak-zaposlenih

У Нишу 2.500 радника вишка, Параћин и Топола
имају мањак запослених
Иако се очекивало да ће Закон о максималном броју запослених углавном довести до сече
прекобројних у локалним самоуправама, испоставило се да ће неким градским
челницима, тај закон бити идеална прилика за нова запошљавања.
То су Танјугу потврдили челници многих општина, што значи да се ускоро могу очекивати
конкурси за правнике, економисте, инжењере, инспекторе за разне области,
водоинсталатере...
Разлог је тај што је до сада уредбом Владе било забрањено запошљавање у јавном сектору, па
су поједине локалне самоуправе због природног одлива остале без довољно запослених, а
усвајањем овог закона добијају могућност да тај мањак и надокнаде.
И министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички потврдила је јуче да се
законом омогућавају нова запошљавања без добијање дозволе све док је то у оквиру
максималног броја запослених.
Саговорници Танјуга објашњавају да Министарство државне управе и локалне самоуправе
одређује максималан број запослених за једну општину или град, а локалне власти потом
одлучују на који начин ће спровести ту рационализацију.
Добар пример општине у којој је евидентиран мањак запослених је општина Параћин којој је
Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило "решење" по коме се
испоставило да општина има мањак од 100 службеника.
Председник општине Саша Пауновић каже да ће запошљавати нове кадрове у наредном
периоду, углавном економисте, инжењере, правнике.
"Три године нисмо добили ниједну сагласност да било кога примимо. У међувремену су људи,
углавном висококвалификовани, одлазили у пензију, иностранство, неки су и умрли, а ми
нисмо могли никога да запослимо на њихово место", објашњава он.
Мањак радне снаге ће ступањем на снагу овог закона имати Топола, Кнић и Баточина,
поготову, како наводе локални челници, фалиће им стручни кадрови, међу којима су и
инспектори за разне области.
"Уколико се усвоји закон имаћемо десет мање запослених од предвиђеног броја", рекао је
председник Скупштине општине Драган Јовановић и навео да је тој општини потребан
еколошки инспектор, дипломирани правник у локалној пореској управи, као и мајстори у
комуналним предузећима, попут водоинсталатера.
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Мањак запослених за 40, имаће општина Кнић, рекао је Танјугу помоћик председника општине
Никола Чампаревић.
Он је додао да ће мањка радне снаге бити у сектору за ванредне ситуације, локалној пореској
управи, у општинским секретаријатама, канцеларији за младе, а мораће да запосли и
секретара већа, који ускоро одлази у пензију.
Општина Баточина имаће мањак од десет радника, каже председник те општине Радиша
Милошевић и додаје да су Баточини потребни радници у органима управе.
"Нов закон није добро решење за градове који имају од 10.000 до 20.000 становника, зато што
морају да имају све службе и инспекције и пореску управу, као и градови који имају од 30.000
до 50.000 становника", рекао је Милошевић.
Да нови закон о максималном броју запослених међутим доноси нова отпуштања најбољи
пример је Ниш, који би у наредне три године требало да отпусти 2.500 запослених у јавном
сектору.
То је Танјугу потврдио заменик градоначелника Љубивоје Славковић.
"Тај број односи се на запослене у Градској управи, јавним и јавно- комуналним предузећима и
установама чији је оснивач град", прецизирао је Славковић.
Према његовим речима, до краја ове године, према садашњим проценама, број запослених у
јавном сектору треба смањити за око 600.
Иначе, укупан број запослених у јавном сектору је више од 6.000, и у односу на број
становника Ниш се налази се при врху градова у Србији са вишком запослених.
У Лесковцу нема мањка, али ни великог вишка. Наиме, градоначелник Горан Цветановић каже
Танјугу да је у овом граду рационализација већ завршена током претходног мандата, када је
на власти била Демократска странка јер је око 320 људи добило отказе по принципу
"партијских отпуштања".
Већина тих људи је, како наводи, већ тужила град, који им је за судске пресуде исплатио око
150 милиона динара.
"У сваком случају, министарство је проценило да максималан број запослених у Лесковцу
треба да износи 2.222 запослена, а тренутно имамо 2.283, значи педесетак људи вишка у
наредне три године", објашњава Цветановић.
Начелник чачанске Градске управе за опште и заједничке послове Небојша Бежанић рекао је
Танјугу да овај град још није добио процену Министарства државне управе и локалне
самоуправе о прекобројнима.
Бежанић је напоменуо да према тренутно важећем Закону о одређивању максималног броја
запослених град Чачак нема вишка запослених.
Према Бежанићевим речима, када је у питању Градска управа дефинитивно нема вишка
запослених, јер је забраном запошљавања и природним одливом, тј. одласком у пензију 2013.
године смањен број радника за 10 одсто.
Уколико се усвоји закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
вишка радника биће у Аранђеловцу и Рачи.
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Према речима председника општине Аранђеловац Бојана Радовића у тој општини биће вишак
запослених од 50 до 100, и то у јавним предузећима и установама, као и у комуналном
сектору.
Општина Рача са 12.000 становника, како каже њен председник Драган Стевановић, наћи ће се
у специфичној ситуацији, јер ће имати вишка четири-пет радника, а недостају јој , и сада,
стручни кадрови, пре свега за просветну и друге инспекције.
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић изјавио је да отпуштање радника из јавног сектора,
које предвиђа нови Закон, неће бити преко ноћи већ да је то вишегодишњи процес.
"Нови Сад је смањио број запослених у јавном сектору у периоду децембар 2013. године децембар 2014. године, али нас чека и даља рационализација броја запослених у јавном
сектору и то ће сигурно бити у већем броју", рекао је Вучевић.
Он је подсетио да је током прошле године број запослених у јавно-комуналним предузећима и
Предшколској установи "Радосно детињство" укупно смањен за 450 и да је Град за одпремнине
издвојио више од два и по милиона евра.
Рационализацију броја запослених у локалним самоуправама у здравству, просвети, судству
доносиће ресорна министарства која још увек не излазе са прецизним бројкама.
(Танјуг)
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