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Orbović: Što pre rešiti problem neoverenih knjiţica
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović uputio je zahtev predsedniku
Vlade Srbije i nadleţnim ministrima da hitno reše problem neoverenih zdravstvenih knjiţica velikom
broju zaposlenih kojima se preti i plenidbom imovine.
Kako se navodi u saopštenju SSSS, u pismu upućenom premijeru Aleksandru Vučiću i ministrima
Aleksandru Vulinu, Dušanu Vujoviću, Ţeljku Sertiću i Zlatiboru Lončaru, navodi se da je taj sindikat
ovih dana "zatrpan" ţalbama radnika iz svih krajeva Srbije koji nemaju overene zdravstvene
knjiţice.
"Postavljamo pitanje da li je moguće da u današnje vreme ljudi ostanu bez zdravstvene zaštite i da
im se, zbog izgubljenog prava na lečenje i nemogućnosti da plate, preti plenidbom imovine", piše u
saopštenju SSSS i dodaje da taj problem treba hitno rešiti kako ne bi dovodili zdravlje ljudi u još
veći problem.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/resiti-problem-neoverenih-zdravstvenih-knjizica_624548.html

Rešiti problem neoverenih zdravstvenih knjiţica
BEOGRAD
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović uputio je zahtev predsedniku
Vlade Srbije i nadleţnim ministrima da hitno reše problem neoverenih zdravstvenih knjiţica
velikom broju zaposlenih, kojima se, uz to, preti i plenidbom imovine, saopštio je danas taj
sindikat.
U pismu, upućenom premijeru Aleksandru Vučiću, kao i ministrima Aleksandru Vulinu, Dušanu
Vujoviću, Ţeljku Sertiću i Zlatiboru Lončaru, navodi se da je Savez samostalnih sindikata Srbije ovih
dana "zatrpan" pismima i pozivima radnika iz svih krajeva Srbije koji nemaju overene zdravstvene
knjiţice.
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"Postavljamo pitanje da li je moguće da u današnje vreme ljudi ostanu bez zdravstvene zaštite i da
im se, zbog izgubljenog prava na lečenje i nemogućnosti da plate, preti plenidbom imovine",
navodi se u saopštenju.
Dodaje se da na pitanje kada će taj problem biti rešen, nadleţna ministarstva nemaju odgovor, te
da je iz tog razloga Savez sindikata uputio apel i molbu nadleţnima da ovaj problem hitno reše,
kako ne bi dovodili zdravlje ljudi u još veći problem.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=07&dd=30&nav_category=12&nav_id=1021536

Sindikat: Radnici ne mogu da se leĉe zbog knjiţica
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije zahteva od premijera Srbije i nadleţnih ministara
da hitno reše problem neoverenih zdravstvenih knjiţica.
IZVOR: TANJUG
Velikom broju zaposlenih nisu overene zdravstvene knjiţice, a uz to im se preti i plenidbom
imovine, navodi se u saopštenju predsednika Sindikata Ljubisava Orbovića.
U pismu, upućenom premijeru Aleksandru Vučiću, kao i ministrima Aleksandru Vulinu, Dušanu
Vujoviću, Ţeljku Sertiću i Zlatiboru Lončaru, navodi se da je Savez samostalnih sindikata Srbije ovih
dana "zatrpan" pismima i pozivima radnika iz svih krajeva Srbije koji nemaju overene zdravstvene
knjiţice.
"Postavljamo pitanje da li je moguće da u današnje vreme ljudi ostanu bez zdravstvene zaštite i da
im se, zbog izgubljenog prava na lečenje i nemogućnosti da plate, preti plenidbom imovine",
navodi se u saopštenju.
Dodaje se da na pitanje kada će taj problem biti rešen, nadleţna ministarstva nemaju odgovor, te
da je iz tog razloga Savez sindikata uputio apel i molbu nadleţnima da ovaj problem hitno reše,
kako ne bi dovodili zdravlje ljudi u još veći problem.
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AKTER
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-135540-pismo-premijeru-i-ministrima.html

PISMO PREMIJERU I MINISTRIMA
FoNet
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović uputio je zahtev
predsedniku Vlade Srbije i nadleţnim ministrima da hitno reše problem neoverenih zdravstvenih
knjiţica velikom broju zaposlenih, kojima se, uz to, preti i plenidbom imovine
U pismu, upućenom Aleksandru Vučiću, Aleksandru Vulinu, Dušanu Vujoviću, Ţeljku Sertiću i
Zlatiboru Lončaru, navodi se da je Savez samostalnih sindikata Srbije ovih dana „zatrpan“ pismima
i pozivima radnika iz svih krajeva Srbije koji nemaju overene zdravstvene knjiţice.
„Postavljamo pitanje da li je moguće da u današnje vreme ljudi ostanu bez zdravstvene zaštite i da
im se, zbog izgubljenog prava na lečenje i nemogućnosti da plate, preti plenidbom imovine“, ističe
sindikat.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:560038-Carapanski-giganti-odose-u-stecaj

Ĉarapanski giganti odoše u steĉaj
S. BABOVIĆ
Od osam kruševaĉkih preduzeća u restrukturiranju ĉak ĉetiri idu u likvidaciju. HI "Ţupa", sa
1.400 radnika spala na samo šest
OD osam kruševačkih preduzeća koja su imala status restrukturiranja, četiri je otišlo u stečaj. To su
Hemijska industrija "Ţupa", "Fabrika ulja", Konfekcija "Zvezda", DIP "Savremeni dom". U ovim
fabrikama socijalni program samo je u proteklih mesec dana napustilo više od 750 radnika, koliko
je i ugašeno radnih mesta.
U pogonima svih ovih fabrika je pre samo 13 godina bilo radnika kao u košnici. Uljara je upošljavala
426, posla je bilo za 847 konfekcionara, dok je u DIP "Savremeni dom" radnu knjiţicu imalo 958
Kruševljana. Nekadašnji gigant, HI "Ţupa", koji je pre neuspele privatizacije upošljavao oko 1.400
radnika, pre tri godine nasputilo je 314 od tadašnjih 334 zaposlenih. Industrija je obnovila
proizvodnju i sa 18 zaposlenih i uz podršku dodatno angaţovanih radnika funkcionisala sve do sada.
- Od 18 stalno zaposlenih radnika, njih 12 je prihvatilo novi socijalni program, dok je preostalih
šest radnika dobilo otkaze - kaţe radnik HI "Ţupa" Valentin Stojanović. - Još 45 radnika je
angaţovano na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Radi se hlor za Kosovo, Crnu
Goru, Makedoniju, odnosno flotaciona sredstva za Bor i Majdanpek. U Agenciji za privatizaciju su
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napomenuli da treba sve ranije ugovorene poslove privesti kraju, a sve zavisi od stečajne
upravnice.
U ovoj fabrici se radnicima duguje oko 30 zaostalih plata. Ročište poverilaca zakazano je za 24.
avgust. Osim u Konfekciji "Zvezda", gde je u jednom trenutku bilo angaţovano više od 50
zaposlenih, proizvodnje nije ni bilo u DIP "Savremeni dom", kao ni u "Fabrici ulja". U Veću
samostalnih sindikata napominju da će posebna komisija sindikalaca pratiti stečajne postupke.
- Insistiraćemo da se u preduzećima u stečaju, gde je to moguće, uradi reorganizacija kako ne bi
došlo do bankrotstva - ističe Milenko Mihajlović, predsednik Samosatalnog sindikata.
Mihajlović navodi da su otpremnine iz "stečajevaca" uzeli radnici po principu "daj šta daš". Tom
logikom vodili su se i u IMK "14. oktobar", koji je u predstečajnom postupku i gde je socijalni
program prihvatilo 755 od 786 radnika uključujući rukovodstvo kompanije.
Ţiveli smo od ove plate, jer je suprug ostao bez posla, doţiveo infarkt, a sin, koji morao da prekine
studije kako bi nam pomogao, radi po kafićima - kaţe za "Novosti" radnica IMK "14. oktobar"
Sneţana Miletić (52). - Nije mi jasno kako smo prošle godine bili firma od drţavnog značaja, a sada
smo ispali iz svih kategorija.
UGAŠENA 11.053 RADNA MESTA
U KRUŠEVAČKIM preduzećima koja su se našla u stečajnom postupku, od 2002. godine ugašeno je ili
je u postupku gašenja 11.053 radna mesta! Procenjuje se da je u gradu bilo čak 26 stečajeva.
Optimizam trenutno vlada u četiri preduzeća koja su imala status restrukturiranja. "Fabrika maziva"
sa 229 radnika i "Trajal" sa 1.244, zaštićeni su od poverilaca, dok je za Pekarsko preduzeće "Branko
Perišić", gde radi oko 200 zaposlenih, oglašena privatizacija.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/579301/Osnovica-za-penzijsko-osigiranje-povecana-za-695-odsto

Osnovica za penzijsko osigiranje povećana za 6,95
odsto
Tanjug
GraĎani koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za avgust plaćaće nove iznose koji su veći
za 6,95 odsto, saopštio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
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Nezavisno od stručne spreme osiguranici mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica penzijskog
osiguranja. Najniţa osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja,
što je 21,506 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 307,225 dinara.
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati
u rasponu od 5.591 do 79.878 dinara.
Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/579256/Udovicki-Pocetak-primene-Zakona-o-inspekcijskom-nadzoru

Udoviĉki: Poĉetak primene Zakona o inspekcijskom
nadzoru
Tanjug
Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima, kao i poslodavcima kod
kojih radnici rade "na crno" počinje od danas, najavila je ministarka za drţavnu upravu i lokalnu
samoupravu Kori Udovički.
Ona je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da su zakonom koji je usvojen u aprilu
predvidjena ovlašćenja i duţnost svake inspekcije da u svojoj oblasti obavlja nadzor nad
neregistrovanim subjektima i primenjuje prinudne inspekcijske upravne mere.
Očekujemo da će se time povećati nivo zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja u svim
oblastima - rekla je Udovički.
Ona je kazala da nije cilj da se kaţnjavaju gradjani koji su na rubu egzistenicje, već da na primer,
ako neko proizvodi hranu mora da se zna da li to čini na pravi način i da li se gradjanima moţe
garantovati bezbednost.
Ministarka je kazala da će se praviti procene i na svaki način dolaziti do informacija i saznanja o
neregistrovanim delatnostima.
Udovički je kazala da trenutno nema tačnih informacija koliko je neregistrovanih subjekata, ali da
očekuje da će sada njihov broj opasti.
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- Već sada dobijamo informacije da su neke klanice u severnobačkom okrugu koje su radile
neregistrovano, počele da formalizuju rad, što ohrabruje - rekla je ministarka.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/579234/Ponovo-oglas-za-prodaju-stecajnih-duznika

Ponovo oglas za prodaju steĉajnih duţnika
Srna
U Srbiji je Agencija za privatizaciju danas saopštila da će ponovo objaviti oglas za prodaju 39
preduzeća u stečaju ili njihove imovine.
MeĎu imovinom koja će se naći na prodaji su i stanovi na Novom Beogradu, vlasništvo preduzeća
"Rad", kao i objekti "Srbijanke" iz Valjeva.
Na prodaji će biti društveno preduzeće "Utva", koji ima sporna prava na imovini, nepokretnosti
Radničkog odmarališta u Vodicama kod Šibenika, kao i "Ikop" iz Petrovca, čija je djelatnost
štavljenje i dorada koţe, a ima 23 objekta površine veće od 6.500 metara kvadratnih, prenose
beogradski mediji.
MeĎu subjektima čija će imovina biti oglašena za prodaju su Prva srpska Fabrika šećera "Dimitrije
Tucović", i to oprema i sekundarne sirovine preduzeća.
Zainteresovani će moći da kupe i robne kuće i lokale "Napretka" iz Kovina, poslovni prostor u
Mekenzijevoj ulici u Beogradu graĎevinskog preduzeća "Dom", proizvodni kompleks tekstilne
industrije "Niteks" iz Niša u MedveĎi.
Na listi stečajnih duţnika koji će se naći na listi za prodaju su "Vratstvo inţenjering" iz Alibunara,
IMK "29. novembar" iz Subotice, "Fadip" iz Bečeja, "Impeks" iz Novog Sada, "Hins" iz Novog Sada,
"Bačkatrans" iz Vrbasa, "Sloga" iz Zmajeva, Kovilja, "Kontinental BŠ" iz Novog Sada, "Jugoeksport
sistem JES korporacija", "Tamiš" i "Trgoprodukt" iz Pančeva i drugi.
Sve informacije potencijalni kupci mogu dobiti kod Agencije za privatizaciju na mejl info@priv.rs ili
na telefon 011/3020800. /kraj/vj
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/579226/Velika-nemacka-kompanija-otvara-vise-od-2000-radnih-mesta

Velika nemaĉka kompanija otvara više od 2.000
radnih mesta
Tanjug
Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadeţ izjavio je danas da će "Simens" do kraja
septembra otvoriti 220 radnih mesta u fabrici u Subotici.
Čadeţ: Nemačka kompanija koja se bari proizvodnjom mesa, namerava da u Srbiji uloţi 400 miliona
evra
Prema Čadeţovim rečima, jedna velika kompanija će otvoriti više od 2.000 radnih mesta, a da
jedna kompanija, koja je proizvoĎač mesa, namerava da u Srbiji uloţi 400 miliona evra.
Nemačka kompanije od 2000. godine uloţile su u našu zemlju oko 1,7 milijardi evra, rekao je
Čadeţ na TV Pink.
Oko 35.000 ljudi radi u kompanijama koje su srpske ali sa nemačkim kapitalom, što je pokazatelj
privredne saradnje izmeĎu dveju drţava, istakao je predsednik PKS.
Čadeţ je potvrdio da se prilikom nedavne posete delegacije Srbije Minhenu razgovaralo, što je već
izvesno, da velika kompanija otvori više od 2.000 radnih mesta, a da "kompanija, koja je
proizvoĎač mesa, namerava ovde da uloţi 400 miliona evra, i tako otvori brojna radna mesta".
Predsednik PKS je ocenio da su u Minhenu najznačajniji bili razgovori sa predstavnicima nemačke
privrede i radni doručak sa oko 30 nemačkih kompanija.
"SreĊujemo stvari u sopstvenoj kući" - Pokušavamo prvo da sredimo stvari u sopstvenoj kući, da
konsolidujemo javne finansije, da ne finansiramo ono što ne moramo. Dakle, da ne finansiramo
društvena preduzeća koja nemaju nikakvu perspektivu, da uspemo da oslobodimo ta sredstva za
investicije, da praktično oslobodimo energiju za privatni sektor", rekao je Marko Čadeţ.

- Sa nekima se razgovaralo o proširenju njihovih kapaciteta, a neke su, kao "Simens", već u Srbiji,
gde imaju svoje fabrike i gde ţele da zapošljavaju i otvaraju nova radna mesta - rekao je Čadeţ.
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Razgovaralo se i o kooperaciji sa postojećim srpskim kompanijama, manjim i srednjim
proizvoĎačima koji mogu da budu dobavljiči kompanijama kakva je "Simens", preneo je Čadeţ.
On je podsetio i na srpski izvoz u Bavarsku - autodelova, mehanike, elektronike i poljoprivrednih
proizvoda.

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/I-radnici-Fijata-taksiraju-na-crno.sr.html

И радници „Фијата” таксирају на црно
Нова мода међу дивљим таксистима јесте да уместо таксиметра користе таблет рачунаре, а
таквих је бар 500 у Крагујевцу
Крагујевац – Од 1.100 таксиста у Крагујевцу, само њих 30 плаћа порез, од 1.243 регистрована
такси возила бар 500 су без таксиметра, користе законом забрањене таблет рачунаре. То је
слика и прилика крагујевачког такси превоза и таксиста који су, махом, социјални случајеви.
Већина њих су бивши „Заставини” радници који су у процесу реструктурирања (растакања)
некадашњег гиганта остали без посла и завршили на улици. Пре петнаестак година у
Крагујевцу је било једва стотинак таксиста.
Легални такси превозници, окупљени око удружења „Ситак”, јуче су по ко зна који пут
протестовали испред Скупштине града, са истим захтевима: „Уведите ред, забраните рад
дивљим таксистима који не плаћају порез и кажњавајте оне који, уместо таксиметра, у колима
имају таблет рачунар. А таквих возила је најмање 500. То је наш захтев и наша порука
градским властима и њиховим инспекцијским службама”, поручује у разговору за „Политику”
Предраг Спасојевић, председник „Ситака”.
Ове захтеве, изузимајући недавно уведене таблет рачунаре, таксисти „Ситака” испоставили су
граду и држави још пре пет година, када су започели своју борбу за легализацију такси
превоза у Крагујевцу.
Ако се у обзир узме висина минималног пореза за социјално и здравствено осигурање, држава
и град су до сада остали без око 2,5 милијарди динара, колико би приходовали да су таксисти
регистровани у Фонду ПИО.
Али највећи број крагујевачких таксиста није у стању да измирује обавезе према држави, јер
им, у супротном, кажу, не би остало ништа за живот: „Ја сам самосталац, возим за једну
фирму само да бих имао фреквенцију коју плаћам 5.000 динара. Месечно могу да зарадим
између 25.000 и 30.000 динара, али немам пара за социјално и здравствено осигурање. Узео
сам кола на кредит, морао сам да отплаћујем рате, нисам имао за порез и ти су се дугови
нагомилали. Хоћу да платим, и плаћао бих када би се увео ред, када би сви плаћали. Овако
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нећу ни ја”, каже један таксиста који је пре десет година у „Заставиној” фабрици камиона
проглашен технолошким вишком.
„Оне такси-фирме које уместо таксиметра користе таблет рачунаре крше пропис о минималној
цени превоза”, додаје овај наш саговорник, објашњавајући да то зна пошто и сам ради у једној
таквој фирми: „Ја укључим таксиметар и таблет рачунар, истовремено. За вожњу од Кормана
до града таксиметар показује 540 динара, таблет 480.”
Тако се нижом ценом превоза крше градски прописи, према којима је минимална цена старта
50 динара, километар пређеног пута 45, а сат чекања 400 динара. Но, није само то проблем:
„До 2011. сви крагујевачки таксисти су морали да буду пријављени у Фонд ПИО. Те године је
промењена скупштинска одлука, па је и сада довољно да таксиста са неком фирмом склопи
уговор на обичном парчету папира, да се ту стави печат и да се од надлежне градске службе,
само тако, добије потврда да може да вози. Може да вози и да зарађује, а нигде, заправо, није
пријављен и не плаћа порез”, објашњава председник „Ситака”.
Таксисти овог удружења протестовали су, са колегама из других градова Србије са сличним
проблемима, и у Београду. Из Владе Србије им је поручено да се обрате локалним
самоуправама.
У Крагујевцу је, међутим, готово немогуће направити баланс између оног што држава тражи и
материјалне беде са којом се сви суочавају, па и запослени у „Фијату“: „Сад, када је у Италији
почео ферагосто, одмор за све њихове раднике, видео сам у колима неке раднике ’Фијата’,
лично их познајем, како таксирају. Тако нам само праве нелојалну конкуренцију, али шта ће
мученици кад су им мале плате”, наводи таксиста који се прикључио јучерашњем протесту,
иако му је власник фирме у којој ради то забранио.
Распитали смо се: радници „Фијата”, они у производњи, месечно зараде између 27.000 и
31.000 динара.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић сматра да „легални таксисти с правом
протестују”. У изјави за наш лист је поручио да ће њихови „проблеми бити решени овог
септембра”, када ће, како је објаснио, Скупштина града донети нову одлуку о такси превозу.
Бране Карталовић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rashodi_se_povecavaju_mere_stednje_ugrozene.4.html?news_id=305658

Stručna javnost nezadovoljna najavom premijera Aleksandra Vučića o povećanju plata o penzija

Rashodi se povećavaju, mere štednje ugroţene

Arsić: Procenjuje se da će rast biti 2,5 do četiri odsto * Madţar: Nesmotreno i neprihvatljivo
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Najava premijera Srbije Aleksandra Vučića da će se povećati plate i penzije naišla je na
nezadovoljstvo stručne javnosti koja smatra da će to ugroziti mere štednje i povećati drţavne
rashode.
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Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu kaţe za Danas da će potez koji planira da
povuče premijer Vučić onemogućiti dalje smanjenje deficita drţavnog budţeta.
- Povećanjem plata i penzija će se neumitno povećati i rashodi. U ovom trenutku je teško reći
koliko će iznositi to povećanje jer još uvek nije obelodanjeno u kom procentu će se povećati plate i
penzije. To se svakako neće ostvariti bez odobrenja MeĎunarodnog monetarnog fonda pa treba
sačekati tu informaciju kako bi se znale pouzdane cifre. Prema nekim procenama povećanje
penzija i plata će iznositi izmeĎu 2,5 do četiri odsto što bi značilo da će se rashodi povećati za 20
do 30 milijardi dinara - ističe naš sagovornik.
Prema njegovim rečima u takvoj situaciji je nemoguće planirano smanjenje deficita na tri odsto u
sledećoj godini već će on ostati na sadašnjem nivou od 3,5 odsto.
Ekonomista Ljubomir Madţar ističe da će povećanje plata i penzija predstavljati veoma lošu meru
koja neće doneti bilo kakve pozitivne rezultate.
- Svakako je reč o nesmotrenom potezu ako se zna u kakvoj su krizi naše finansije i da je javni dug
Srbije ogroman. Stoga je povećanje plata i penzija koje je najavio premijer Vučić potpuno
neprihvatljivo. Sasvim je izvesno da će se ta mera nepovoljno odraziti na opšte stanje u
finansijama - smatra naš sagovornik.
Prema njegovim rečima, povećanje penzija i plata će anulirati solidno budţetsko stanje u prvoj
polovini godine, odnosno anuliraće sve ono što je pozitivno uraĎeno zahvaljujući dosad
sprovedenim merama štednje.
Podsećanja radi, premijer Vučić je istakao da će se plata povećati za 360.000 zaposlenih u javnom
sektoru, a reč je o prosvetarima, zdravstvenim radnicima, policajcima, vojnicima i socijalnim
radnicima. Prema premijerovim rečima povećanje penzija i plata u javnom sektoru neće biti
simbolično, ali će, zbog očuvanja fiskalne ravnoteţe, biti u manjem procentu od onog koji fiskalni
prostor "dozvoljava". Povećanje plata će vaţiti i za onih 19,4 odsto čija primanja nisu ni bila
smanjivana merama Vlade, kao i za sve penzionere, uključujući i one čije penzije nisu smanjivane.
Premijer Vučić je istakao da će i u 2016. godini uslediti povećanje plata i penzija.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_i_sve_penzije_idu_gore_do_kraja_godine.4.html?news_id=305626

Premijer Srbije o stanju ekonomije i merama koje nas očekuju

Plate i sve penzije idu gore do kraja godine
Najveći rast za nastavnike, medicinare, vojnike, policajce i socijalne radnike * Očekuje nas rast
BDP-a od 0,5 do jedan odsto * Sva javna preduzeća od danas moraju da izmiruju obaveze jedno
prema drugom na vreme * Deficit ispod tri odsto i ove i naredne godine * Završavamo Koridor 10 do
kraja 2016.
AUTOR: A. MILOŠEVIĆ
Beograd - "Ja sam veći MMF od MMF-a." Tim rečima je premijer Aleksandar Vučić juče najavio
odluku da pre kraja godine poveća plate u javnom sektoru i penzije, koje je prethodno smanjio.
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Rast primanja "neće biti simboličan", ali će biti manji "od onoga što bi nam i MMF odobrio", odnosno
od onoga što Srbiji dozvoljava njena trenutna fiskalna pozicija.
Premijer je odbio da kaţe za koliko će biti povećane plate i penzije, ali je rekao da će biti
povećane svima.
- Naša ideja je da 360.000 ljudi u javnom sektoru kojima su plate smanjene sada dobiju povećanje.
Najveći rast plata će dobiti svi u prosveti, zatim zdravstveni radnici, vojnici i policajci i socijalni
radnici - rekao je premijer. Ove kategorije bi trebalo da dobiju "značajno povećanje prihoda".
Uz njih, veće zarade će dobiti i 19,4 odsto zaposlenih u javnom sektoru kojima plate nikada nisu ni
smanjivane, ali Vučić nije otkrio da li će njihova povišica biti u jednakom ili manjem procentu.
- Ideja je da pomognemo najsiromašnijima - dodao je premijer.
U skladu sa tim, Vlada će podići i primanja svih penzionera.
Kako je precizirao Vučić, njihova povišica "neće biti velika, ali neće biti ni simbolična". Dakle, više
novca će dobiti svih 1,74 miliona penzionera, što uključuje i onih 60 odsto kojima penzije nisu ni
smanjivane. Premijer je podsetio koliki teret isplata penzija predstavlja za budţet iz kojeg se
mesečno izdvaja 20 milijardi dinara za ove svrhe, pošto PIO fond iz svojih izvora moţe da isplati
samo polovinu primanja najstarijih. On je dodao i da ukupno povećanje neće biti veće od iznosa
ukupnog smanjenja (to jest da će i posle dizanja plata i penzija, drţava za ove izdatke izdvajati
manje nego pre smanjenja od 10 odsto), ali da će "70 odsto penzionera imati ili nešto ili značajno
veće prihode, dok će 30 odsto imati manje smanjenje".
Vučić je rekao da će u avgustu MMF-u predloţiti ove mere, za koje ima potporu u dobrom stanju
javnih finansija. Fiskalna pozicija bi Vladi, kako je rekao, omogućila da i više podigne plate i
penzije nego što će sada uraditi, ali da on ţeli da gradi "stabilne javne finansije" i ne ţeli da doĎe u
situaciju da Srbiji naredne godine skoči budţetski deficit, zbog čega je odlučio da rast plata i
penzija ipak bude manji.
O BUDŢETU
- U ovakvu situaciju da to moţemo da uradimo došli smo zbog rasta strukturalnih prihoda: PDV-a za
šest milijardi dinara, akciza za 5,5 milijardi, carina za 1,1 i neporeskih prihoda (zarade javnih
preduzeća prebačene u budţet) od više desetina milijardi dinara - rekao je Vučić.
Premijer je rekao da je republički budţet u prvih sedam meseci zabeleţio deficit od 25 milijardi
dinara, s tim što je u svakom mesecu ove godine ostvaren primarni suficit, ali je drţava zbog
visokih kamata ipak u deficitu.
- Ako i ne bismo poboljšavali rezultate u nastavku godine, deficit republičkog budţeta bi do kraja
2015. bio 2,87 odsto, što je ispod mastrihtskog limita. To je izvanredan rezultat - ocenio je
premijer. On je dodao da će i konsolidovani deficit (koji, izmeĎu ostalog, uključuje i dugove
lokalnih samouprava) takoĎe biti manji od predviĎenog, ali da ne moţe da kaţe koliki će biti jer još
nema uvid u sve podatke sa lokala.
O BDP-u I JAVNOM DUGU
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Premijer je rekao i da očekuje da će privredni rast ove godine biti od 0,5 do jedan odsto. On je
podsetio da je MMF u svojim prvim projekcijama tvrdio da će Srbija ove godine imati pad BDP-a od
jedan odsto, pa su to korigovali na minus 0,5 pa na nulu, "a u avgustu će ponovo promeniti na rast
od 0,5 odsto". On je uveren i da ćemo naredne godine ostvariti rast od bar dva procenta, uz deficit
manji od tri odsto.
Zbog svega toga, Vučić je uveren da će Srbija uspeti da preokrene trend kretanja javnog duga pre
nego što je to planirano sporazumom sa MMF-om. Naime, drţava je očekivala da će javni dug Srbije
rasti do bar 80 odsto pre nego što doĎemo u situaciju da počnemo da ga smanjujemo, a Vučić sada
očekuje da će tačka preokreta biti već na "78, 79 odsto".
EPS, SRBIJAGAS, ŢELEZARA...
Vučić je ocenio da ima dobrih pomaka i u poslovanju javnih preduzeća. Tako je EPS postigao
naplatu struje od 96,54 odsto, "što je rast od 5,6 odsto i prvi put imamo bolji rezultat od evropskog
proseka naplate koji iznosi 95 procenata". Vučić je rekao da sada sva najveća javna preduzeća
plaćaju struju, kao i najveća privatna preduzeća, te da je i sa Fabrikom stakla postignut dogovor o
otplati duga za električnu energiju.
- Mi do sada nismo kontrolisali meĎusobna plaćanja javnih preduzeća. Ali, sada imamo zakon koji
će vaţiti od januara, ali zapravo će već od sutra sva javna preduzeća morati da drugim javnim
preduzećima plaćaju u roku od 60 dana. Ţeleznice će morati da EPS-u plaćaju za potrošenu struju,
a EPS Ţeleznicama za prevezene energente. Do sada je praksa bila da kada se nagomila dug, Vlada
Srbije svojim zaključkom taj dug jednostavno oprosti. Toga više neće biti jer ţelimo da stvorimo
zdrave poslove - rekao je premijer.
Vučić je rekao i da Srbijagas prvi put ne duguje "ni dinara" Gaspromu za tekuće isporuke, a da 60
miliona evra ranijih obaveza neće plaćati drţava nego će to Srbijagas rešiti sa Azotarom i ostalim
duţnicima. Premijer je rekao i da očekuje paljenje druge peći u Ţelezari Smederevo u septembru,
posle čega će se prihodi te čeličane tek uvećati.
Što se tiče aerodroma Nikola Tesla, Vučić je rekao da je to preduzeće u prvih pet meseci ove
godine ostvarilo "sedam puta veću neto dobit" nego prošle godine, dok je istovremeno prihod bio 60
odsto veći, tako da se očekuje isplata dividende.
PUTEVI
Vučić je najavio da će do kraja 2016. ili početkom 2017. biti završen kompletan Koridor 10,
uključujući oba kraka - ka Bugarskoj i ka Makedoniji, rekavši da radovi idu dobro, da je
eksproprijacija završena i za taj projekat, kao i za projekat Beograda na vodi, koji bi trebalo da
počne da se gradi u septembru.
- U narednom periodu ćemo potpisati ugovor za obilaznicu oko Beograda i kompletiraćemo Koridor
11, a pre kraja godine ćemo započeti i radove na izgradnji pruge Beograd - Budimpešta - dodao je
premijer.
TURIZAM
Govoreći o aktuelnoj kampanji izdavanja vaučera za letovanje u Srbiji, Vučić je rekao da se do
sada prijavilo 7.800 graĎana, od kojih 78 odsto čine penzioneri, 14 odsto zaposleni sa primanjima
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niţim od 60.000 dinara, pet procenata nezaposleni, i ostatak invalidi i druge kategorije koje imaju
pravo na vaučere. Najveće interesovanje je za Prolom banju, Vrnjačku banju, Sokobanju,
Kopaonik, Zlatibor, Divčibare i Staru planinu, a najviše prijavljenih je, očekivano, iz najvećih
gradova Srbije.
Vučić je rekao da smo u prvih pet meseci imali 894.630 turista, što je za 13,8 odsto više nego u
istom periodu prošle godine, pri čemu su od tog broja 380.552 činili stranci, što je skok od više od
12 odsto. Zabeleţen je i porast noćenja od 8,4 odsto, uz prosečni broj noćenja po turisti od 2,68
dana, pri čemu stranci u proseku u našoj zemlji ostaju 2,18 noći.
Vučić je naveo i da će Zakon o poreklu imovine morati da ide na javnu raspravu i da je usmeren ka
tome da ljudi koji imaju veliku imovinu prijave sve svoje prihode umesto da ih kriju jer se
"pljačkanje drţave više neće isplatiti". U tom smislu, premijer je dodao i da će biti zaposleno još
300 do 400 poreskih inspektora koji će vršiti kontrole.
Rešenje za loše kredite traţe KKR i Goldman Saks
Govoreći o stanju u bankarskom sektoru, premijer je rekao da u Srbiji ima 3,7 milijardi evra
nenaplativih kredita, koji potiču od "laţnih biznismena, a velikih tajkuna", koji su zaduţeni u po
više banaka.
- Radimo sa KKR-om i Goldman Saksom na rešenju koje bi nas izvelo iz krize - rekao je premijer,
govoreći o velikom investicionom fondu Kolberg Kravis Roberts i jednoj od najvećih investicionih
banaka na svetu. On je rekao da će to biti "teţak izazov za nas" te da bi osnivanje "loše banke" u
koju bi ti krediti bili prebačeni bilo skupo za Srbiju, tako da je to rešenje koje drţava po svemu
sudeći nastoji da izbegne.
Eksplodirala prodaja cigareta
Ilustrujući rezultate borbe protiv sive ekonomije, premijer je naveo primer duvanske industrije,
koja je u prvoj polovini ove godine prodala čak 344,2 miliona paklica cigareta više nego u istom
periodu prošle godine, što je rast od 17,5 odsto u odnosu na 2014. godinu. Vučić je rekao da je taj
rezultat ostvaren iako se istovremeno "broj pušača smanjio".
Lutrija "katastrofalna"
Vučić je ocenio da je stanje u Lutriji Srbije "katastrofalno" i kritikovao samog sebe zbog
nedostatka hrabrosti da reši problem u tom preduzeću, iako "ima dve godine otkako je Dačić
doveo izraelske i američke kompanije" koje su bile spremne da uloţe u Lutriju i garantuju daleko
veće profite. On je naveo da ima mnogo ljudi koji su umešani u poslovanje Lutrije i dva puta
apostrofirao hrvatsku firmu sa kojom Lutrija saraĎuje, to jest koja joj obezbeĎuje softver, kao
jednog od aktera koji su uticali na to da se ovaj problem ne reši.
Premijer je naglasio da ne moţe Lutrija Srbije da zaraĎuje jedan milion evra godišnje, a da
slovačka lutrija istovremeno ostvaruje po 250 do 300 miliona evra.
On je zato sada najavio privatizaciju ovog preduzeća i to moguće po modelu po kojem je rešeno
pitanje Jata: tako što bi strateški partner kupio 49 odsto Lutrije, ali bi istovremeno dobio
menadţmentski ugovor.
Vučić je nedvosmisleno konstatovao i da će ukoliko je bilo nepravilnosti u radu Lutrije prilikom
poslednjeg izvlačenja Lotoa, odgovorni ići u zatvor. Tuţilaštvo je juče otvorilo istragu o tom
pitanju. Da podsetimo, tokom poslednjeg kola Lotoa, grafika na ekranu nije odgovarala izvučenim
kuglicama, a onda se dogodilo da se broj "21" prvo pojavi na ekranu, a odmah zatim da iz bubnja
bude izvučen baš taj broj.
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Ipak, moguće je da je u pitanju i slučajnost, naročito zato što u tom kolu nije bilo dobitnika ni sa
sedam ni sa šest pogodaka, ali će poslednju reč imati istraţni organi.
DS: Vučić zamajava javnost
- Današnja najava premijera Aleksandra Vučića da će u avgustu započeti sprovoĎenje plana o
povećanju plata i penzija samo govori o potrebi lidera SNS da se jedino brine za rejting stranke,
dok, istovremeno, svojim odlukama zamajava javnost i produbljuje socijalne razlike i nejednakost
meĎu graĎanima Srbije - saopštila je juče Demokratska stranka.
- DS se raduje da je premijer poslušao naše zahteve da ne moţe uzimati primanja penzionerima,
prosvetnim i zdravstvenim radnicima, vojsci i policiji i socijalnim radnicima, ali ne podrţava to što
delimičnim vraćanjem plata pravi nejednakost meĎu graĎanima kršeći njihova zagarantovana
prava - navode u DS-u.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kragujevacke_kamiondzije_traze_pomoc_od_vucica.4.html?news_id=305676

Srpski metalci bez prava na lečenje, plata i povezanog radnog staža

Kragujevaĉke kamiondţije traţe pomoć od Vuĉića
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ
Na hiljade radnika kragujevačke Grupe Zastava vozila, trsteničke Prve petoletke, Kablova iz
Jagodine, kruševačkog 14. oktobra, IMT i IMR-a iz Beograda, čačanske Fabrike reznog alata i drugih
preduzeća domaćeg metalskog kompleksa širom Srbije koja su, nakon izlaska iz postupka
restrukturiranja, pod sistemom jednogodišnje zaštite od poverilaca, ili je za njihovu privatizaciju
raspisan javni poziv, od početka trećeg ovogodišnjeg kvartala, zbog neoverenih zdravstvenih
knjiţica, nema pravo na lečenje, gotovo svi već mesecima ne primaju plate, dok većini nije
povezan radni staţ.
Dodatna nevolja je što, prema informacijama Sindikata metalaca, zdravstvene knjiţice radnicima
ovih fabrika neće biti overene ni tokom narednog meseca, a kako i dalje ne mogu da računaju na
isplatu ni zaostalih, ni tekućih zarada, to je sasvim izvesno da će bez prava na lečenje dočekati i
jesen.
Sindikat Zastave kamiona, u kojoj sudski izvršitelji uveliko popisuju i plene pokretnu imovinu
(mašine, opremu i poluproizvode), čijom rasprodajom treba da budu isplaćeni dugovi bivšim i
sadašnjim radnicima te fabrike (podneli čak 1.500 tuţbi traţeći zaostale zarade), i čijih preostalih
242 radnika već mesecima ne prima plate, obratio se predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću,
traţeći od njega da reaguje i pomogne u rešavanju radno-egzistencijalne agonije kragujevačkih
kamiondţija i ostalih srpskih metalaca.
Predsednik Sindikata metalaca centralne Srbije Goran Milić juče za naš list rekao da su radnici u
domaćem metalskom kompleksu u totalnom beznaĎu, za šta je najodgovornija drţava. Sindikat
kojem je na čelu čeka stav rukovodstva Samostalnog sindikata Srbije, kako bi mogao da pokrene
konkretne aktivnosti, jer je situacija, tvrdi, sve dramatičnija. U prilog rečenoj tvrdnji navodi da
nekolicina Zastavinih radnika, nakon urgentne bolničke hospitalizacije, ne moţe da dobije otpusne
liste, pošto nemaju overene zdravstvene knjiţice, ali ni novac da plate lečenje
15

.
- Drţava je spora i bezidejna i ne zna šta će sa privredom, čije se propadanje nastavlja, bez obzira
na promene vlasti. Nijedna srpska vlada u poslednjih 20-ak godina nije ponudila konkretno rešenje
za prevazilaţenje privredne krize, kojom je najviše pogoĎen metalski kompleks, kao njen
najznačajniji deo, smatra Milić, naglašavajući da najveću cenu nepostojanju strategije privrednog
razvoja zemlje plaćaju radnici.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/spreman_novac_za_vracanje_dugova_prosvetarima.55.html?news_id=305675

Spreman novac za vraćanje dugova prosvetarima
AUTOR: Z.R.
Nakon prošlonedeljne deblokade računa svih osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu, grad je
obezbedio dovoljno sredstava da izmiri i sve obaveze prema prosvetnim radnicima i time spreči
dalju blokadu obrazovnih ustanova, konstatovano je na jučerašnjem sastanku gradonačelnika
Kragujevca Radomira Nikolića sa direktorima osnovnih i srednjih škola i predsednicima sindikata
zaposlenih u prosveti.
Dug koji je do pre nekoliko dana iznosio oko 150 miliona dinara sada je sveden na 100 miliona.
Nećemo dozvoliti da računi škola opet budu u blokadi po osnovu tuţbi koje su prosvetni radnici
pokrenuli protiv škola, odnosno grada zbog neizmirenih troškova prevoza, jubilarnih nagrada i
potraţivanja asistenata u nastavi. Jedini uslov da grad u što kraćem roku izmiri potraţivanja
zaposlenih u prosveti je da svi potpišu sporazum o poravnanju sa gradom odnosno školom. Oni koji
nisu pokušavali preko suda da namire svoja potraţivanja potpisaće sporazum o poravnanju, a oni
koji su u sudskom procesu takoĎe će potpisati sporazum o poravnanju na osnovu koga će grad
prihvatiti da izmiri njihove dosadašnje troškove za proces koji su vodili. Od zaposlenih čija su
sudska rešenja u fazi izvršenja očekuje se da povuku izvršenje, prenosi izjavu Nikolića informativna
sluţba gradske uprave.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rasprodaja-hins-%E2%80%9Efadipa%E2%80%9D%E2%80%9Ebackatransa%E2%80%9D

Распродаја ХИНС-а, „Фадипа”, „Бачкатранса”...
Агенција за приватизацију саопштила је да ће поново објавити оглас за продају стечајних
дужника или њихове имовине, а реч је о 39 предузећа у стечају.На листи стечајних
дужника који ће се наћи на листи
Продаја стечајних дужника или њихове имовине
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за продају су и некада чувена индустрија меса ИМК „29. новембар” из Суботице, „Фадип” из
Бечеја, трговинска фирма „Импекс” из Новог Сада, такође некада врло успешна хемијска
компанија ХИНС из Новог Сада, „Бачкатранс” из Врбаса, Општа земљорадничка задруга
„Слога” из Змајева, ОЖ „Ковиљ” из истоименог места, трговинска фирма „Континентал БШ”
из Новог Сада, хладњача „Тамиш“ из Панчева, као и трговинска компанија „Тргопродукт” из
Панчева, од чије се имовине на продају нуде робна кућа, магацин и локали. Агенција продаје
и „Братство инжењеринг” из Алибунара. Заинтересовани ће моћи да купе и робне куће и
локале „Напретка” из Ковина
На продаји ће бити и друштвено угоститељско предузеће „Утва” из Панчева, који има спорна
права на имовини, непокретности радничког одмаралишта у Водицама, код Шибеника.Међу
имовином која ће се наћи на продаји су и станови на Новом Београду, власништво предузећа
„Рад”, као и објекти „Србијанке” из Ваљева, „Југоекспорт систем – ЈЕС корпорација” из
Београда, као и „Икоп” из Петровца, чија је делатност штављење и дорада коже, а има 23
објекта површине веће од 6.500 квадратних метара.
Међу субјектима чија ће имовина бити оглашена за продају су Прва српска фабрика шећера
„Димитрије Туцовић”, и то опрема и секундарне сировине предузећа.
Заинтересовани ће моћи да купе пословни простор грађевинског предузећа „Дом”у
Мекензијевој улици у Београду, производни комплекс текстилне индустрије „Нитекс” из Ниша
у Медвеђи...
Заинтересовани купци могу добити детаљније информације на имејл-адресу: инфоприв.рс или
на тел 011/30-20-800.
Д. У.
http://www.dnevnik.rs/drustvo/savez-sindikata-apeluje-na-vladu-zbog-zdravstvenih-knjizica

Савез синдиката апелује на Владу због
здравствених књижица
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић упутио је захтев
председнику Владе Србије и надлежним министрима да хитно реше проблем неоверених
здравствених књижица
великом броју запослених, којима се, уз то, прети и пленидбом имовине, саопштио је данас
тај синдикат.
У писму, упућеном премијеру Александру Вучићу, као и министрима Александру Вулину,
Душану Вујовићу, Жељку Сертићу и Златибору Лончару, наводи се да је Савез самосталних
синдиката Србије ових дана "затрпан" писмима и позивима радника из свих крајева Србије који
немају оверене здравствене књижице.
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"Постављамо питање да ли је могуће да у данашње време људи остану без здравствене
заштите и да им се, због изгубљеног права на лечење и немогућности да плате, прети
пленидбом имовине", наводи се у саопштењу.
Додаје се да на питање када ће тај проблем бити решен, надлежна министарства немају
одговор, те да је из тог разлога Савез синдиката упутио апел и молбу надлежнима да овај
проблем хитно реше, како не би доводили здравље људи у још већи проблем.
(Танјуг)
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