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Kako de se inspektori boriti sa radom na crno?
IZVOR: TANJUG
Kontrola rada "na crno" počela je ove nedelje, a iako nema preciznih informacija koliki je broj onih koji
nelegalno posluju, procenjuje se da ih ima dosta i da najverovatnije čine 30 odsto u odnosu na ukupan broj
Kontrola rada "na crno" počela je ove nedelje, a iako nema preciznih informacija koliki je broj onih koji
nelegalno posluju, procenjuje se da ih ima dosta i da najverovatnije čine 30 odsto u odnosu na ukupan broj,
koliki je i udeo sive ekonomije u BDP-u Srbije.
Prema podacima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, među onima koji posluju nelegalno
uglavnom su najčešde "manufakture" za proizvodnju tekstilnih proizvoda, koje rade u stanovima, kudama,
podrumima, i pomodnim i povezanim objektima, i "na crno" zapošljavaju radnike, uz to krivotvoredi zaštidene
robne marke legalnih privrednih subjekata.
Potom, i prodaja falsifikovanih proizvoda u iznajmljenim stanovima, stomatološke ordinacije u stanovima,
klanice, mesare, domovi za negu starih lica, prodaja robe neprehrambenog tipa, organizavanje svadbenih
proslava i slično.
Primenom zakona o inspekcijskom nadzoru, inspektori de nastojati da stanu na put najpre takvim
delatnostima, a posebno šljunkarama koje, takođe, uglavnom posluju nelegalno, a utiču na životnu sredinu i
zdravlje građana, kao i pekarama, mesarama i objektima u kojima se prodaje hrana.
Ministarka Kori Udovički naglasila je da de fokus inspektora biti one delatnosti koje se sumnja da ugrožavaju
zdravlje i građana i životnu sredinu.
Takođe, ističe da je cilj pre svega zaštita građana, a ne kažnjavanje onih koji su na rubu egzistencije i koji se na
razne načine dovijaju i snalaze da prežive.
Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je usvojen u aprilu ove godine, predviđeno je i ovlašdenje i dužnost
svake inspekcije da u svojoj oblasti nadzora obavlja nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuje
prinudne inspekcijske upravne mere prema njima.
Takođe, podrazumeva se da de obaveza svake inspekcije ubudude biti da reaguje i kada primeti da se ne
poštuju propisi u drugim delatnostima koje nisu u okviru njene nadležnosti.
U takozvane "neregistrovane subjekte" spadaju oni koji izbegavaju pladanja poreza, što nanosi štetu za budžet,
zatim oni koji ne poštuju prava potrošaca i radnika, ne vode računa o bezbednosti radnika, nisu upisani u
odgovarajudi registar koji vodi Agencija za privredne registre.
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Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanackovid rekao je da je teško proceniti tačan broj onih koji u
Srbiji posluju nelegalno, ali da se procenjuje da ako je budžet Srbije osteden za više od 30 odsto usled sive
ekonomije, odnosno zato što se ne pladaju dažbine državi, pretpostavlja se da je toliki broj i onih koji posluju
neprijavljeno.
"Takve usluge se kredu od pojedinca koji daju usluge u raznim domenima, pa sve do malih proizvođača", kazao
je Atanackovid Tanjugu.
Prema njegovim rečima, ako postoji veliki broj nezaposlenih, pretpostavlja se da veliki broj njih pokušava da se
snađe. Najčešde su to usluge koje se nude u oglasima, poput vodoinstalaterskih usluga, električnih instalacija,
ugradnja klime.
Kako je kazao, uglavnom je reč o uslužnim delatnostima, a kako je situacija specifična, treba imati u vidu da je
nekim građanima i njihovim porodicama to jedini način da prežive.
Atanackovid je dodao da treba krenuti od kontrole ozbiljnijih "preduzetnika", odnosno onih koji za rad korste
veliku opremu poput šljunkara i onih koji se bave proizvodnjom hrane.
"Treba krenuti od takvih primera, a onda dalje idi ka onima koji su sasvim mali", kazao je Atanackovid.
Inače, inspektori su Zakonom o inspekcijskom nadzoru dobili ovlašdenje da obavljaju uviđaj u stambenom
prostoru uz nalog nadležnog suda.
Ministarka Udovički naglašava i da je važna pomod svih, kao i da se inspektori moraju snalaziti na sve načine da
bi saznali gde se to posluje bez poštovanja propisa.
"Postoji život i van dokumenata i papira, i mi taj život moramo da počnemo da prepoznajemo", poručila je
ministarka.
Po Zakonu o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima, kad inspektor otkrije neregistrovani
subjekt može zabraniti obavljanje delatnosti, zapleniti robu, dokumentaciju i druge predmete.
Predviđene kazne kredu se od 50.000 do dva miliona dinara.

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Seca-zaposlenih-u-javnom-sektoru/Niko-ne-zna-koliko-je-prosvetaravisak.lt.html

SEČA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Niko ne zna koliko je prosvetara višak
AUTORKA: Sandra Gucijan
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Spiskovi tehnoloških viškova u drugoj polovini avgusta. – Nastavnici nezadovoljni otpremninom, a ministar
kriterijumima za otpuštanje
Koliko je tačno u Srbiji nastavnika višak, gotovo je nemogude utvrditi. Podaci se razlikuju u zavisnosti od toga
da li potiču od sindikata, prosvetnih vlasti ili zvanične statistike. I sami ministri prosvete u poslednjih deset
godina iznosili su različite procene – od nekoliko stotina do deset hiljada. Sindikati, s druge strane, barataju
podatkom od tri do pet hiljada, a svojevremeno se čuo podatak i o čak 35.000 prekobrojnih.
Ono što je poznato, po očekivanju ministra Srđana Verbida, jeste da bi otpremnine trebalo dobije oko 1.000
radnika, za šta postoji novac u budžetu, iako se ne zna koliko de to tačno novca biti. Među prosvetarima se
„šuška” o 200 evra po godini staža, ali iz kabineta ministra još nema potvrde o tome.
U svakom slučaju, mnoge stvari de biti jasnije 15. avgusta, kada bi trebalo da budu objavljene liste tehnoloških
viškova. A da to nije nimalo lak posao, potvrđuju i u Ministarstvu prosvete, jer nam je rečeno da se spiskovi
mogu očekivati „ne baš 15, ali sigurno u drugoj polovini avgusta”.
– Mislim da se još ne zna da li de se iz prosvetnog sistema idi dobrovoljno ili ne. MMF je dao pare za
otpremnine. Tada nam je rečeno da de to biti za one kojima je ostalo dve i po do tri godine do penzije, a sada
je druga priča. Ako ministar bude poslušao sindikate i zdrav razum, niko iz sistema nede izadi mimo svoje volje.
Bojimo se samo njihove proizvoljnosti – danas kažu jedno, sutra drugo. Prosvetni radnici uvek izvuku najdeblji
kraj – kaže za naš list Jasna Jankovid, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Kamen spoticanja i dalje su kriterijumi po kojima de se utvrđivati liste tehnoloških viškova.
Verbid je priznao da nije zadovoljan kriterijumima, jer su oni „posledica kompromisa sa sindikatima tokom
petomesečnog štrajka, a zahtev sindikata je bio da se u potpunosti ispoštuju liste tehnoloških viškova”.
– Mislim da je svima nama mnogo bolje da otvaramo konkurse za nova radna mesta bez obzira na to da li je
neko tehnološki višak ili ne i da pri tom najviše vrednujemo kvalitet, a ne koliko je neko proveo u prosveti i
kakvog je socijalnog statusa – rekao je Verbid.
Po objašnjenju ministra, prosvetni sistem nije efikasan zato što postoji iscepkana norma časova, „pa onda ima
više nastavnika koji drže po nekoliko časova umesto da imamo jednog. S ovakvom iscepkanošdu norme
zapravo imamo ljude koji faktički ne pripadaju nijednoj školi, ne osedaju se kao deo kolektiva, a gubimo na
efikasnosti i veda su izdvajanja iz budžeta zbog osiguranja, socijalnih davanja...”
Prema podacima Ministarstva prosvete, trenutno su bez ijednog časa 102 zaposlena.
– Ukrupnjavanje norme je odlična stvar, ukoliko se uradi onako kako bi trebalo da se uradi. Ako nema metode i
jasan tok procedure možemo samo da napravimo vedi problem. Trenutno je to veliki posao i problem. Ministar
kaže da 20.000 nastavnika nema punu normu, a naši podaci pokazuju da je u jednom trenutku to bilo 35.000
kolega. Niko nema pouzdane podatke. Preciznije demo znati na početku školske godine. Situacija je svakako
dramatična. Mi smo predložili da svi ovi koji idu u penziju na kraju godine to urade do 31. avgusta i da se prvo
ukrupne te njihove norme – kaže Jasna Jankovid.
Ona dodaje da je „prirodni odliv” od 2.500 do 3.000 ljudi, koliko ih svake godine ode u penziju. Ove godine
sindikati misle da de biti vedi broj ljudi, jer su mnogi požurili, izračunali su da im je bolje da odu od januara.
Jankovideva objašnjava da starije kolege, kada odlaze u penziju, oslobode dosta časova, jer oni svi imaju pune
norme.
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Slobodan Brajkovid, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaže da su sindikati saglasni da oni koji žele
mogu da napuste obrazovni sistem uz otpremninu, ali se protivi da ljudima koji imaju nepunu normu časovi
budu oduzeti i da dobiju otkaz da bi se fond dopunio nekom drugom.
On kaže da, prema statističkim podacima, u prosveti radi 103.000 ljudi. Jasna Jankovid govori o najmanje
120.000 ljudi, a podatak Ministarstva je da 78.000 zaposlenih ima punu normu.
– Ako niste na listi tehnoloških viškova, a primljeni ste s nepunom normom, niko vas ne može naterati da svoje
časove prepustite nekom drugom i da uzmete otpremninu. Iz razgovora s ljudima na terenu zaključujem da je
mali broj ljudi zainteresovan da ode iz škole, jer se njima isplati da rade sa 20 ili 30 odsto norme, s obzirom na
to da im se upladuju puni doprinosi. Oni sigurno ne žive od prosvetne plate ved rade nešto sa strane. Ni onome
ko je potpuni tehnološki višak ne isplati se da uzme otpremninu i da napusti sistem, jer ne radi ništa, a prima
punu platu – komentariše s druge strane Milorad Antid, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.
Dodaje da posebno zabrinjava to što su pripremljene otpremnine od 200 evra po godini staža.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580020/OTPUSTANJE-U-prosveti-plate-male-svi-bi-hteli-otpremnine

OTPUŠTANJE U prosveti plate male, svi bi hteli otpremnine
AUTORKA: Tanja Uroševid
Otpremnine u prosveti bide, pre svega, ponuđene nastavnicima sa nepotpunim fondom časova, kao i delu
nenastavnog osoblja.
Ovo je izjavio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbid. On je za RTS rekao da su plate u
srpskoj prosveti takve da bi svi kojima bi bilo ponuđeno da posao napuste uz otpremnine to prihvatili, ali mu
nije želja da to “previše njih prihvati”. - Želimo da oni koji rade imaju što vedi fond časova i da zaista mogu da
žive od toga - kazao je Verbid.
Višak zaposlenih
Kada je reč o višku zaposlenih u prosveti, Verbid je rekao da je proces socijalnog programa složen. Prema
njegovim rečima, direktori škola i predstavnici prosvetnih sindikata tokom avgusta, a najkasnije do septembra,
treba da predoče podatke o broju nastavnika sa nepotpunim brojem časova i predlogom kako da se njihov
fond popuni.
- Za ukrupnjavanje fonda časova postoje jasna pravila dogovorena posebnim kolektivnim ugovorom - rekao je
ministar.
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Verbid je rekao i da se nada da de posle izglasavanja zakona o udžbenicima đaci učiti iz raznovrsnijih i
kvalitetnijih udžbenika i dodao da ne očekuje više cene knjiga.
Cena udžbenika
- Postojade komisija koja de odrediti maksimalnu cenu i bide zabranjeno prodavanje po višoj ceni - naveo je
Verbid.
Ministar je rekao da je ideja da se omogudi i nasleđivanje udžbenika, a kako je dodao, nede se insistirati da se
oni
udžbenici
koji
su
juče
prihvadeni
menjaju.
- Prvo de biti konkursi za one udžbenike koje nismo imali, poput onih za nacionalne manjine ili za neke srednje
stručne škole - rekao je ministar i dodao da de za slededu godinu biti pripremljeni priručnici za te srednje
stručne škole, a za dve godine i udžbenici.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/otpremnine-nastavnicima-s-manjim-fondom-casova

Отпремнине наставницима с маоим фпндпм часпва
Министар прпсвете, науке и технплпшкпг развпја Срђан Вербић изјавип је да ће птпремнине у
прпсвети бити, пре свега, ппнуђене наставницима с непптпуним фпндпм часпва, кап и делу
ненаставнпг пспбља.
Министар је за РТС рекап да су плате у српскпј прпсвети такве да би сви кпјима би билп ппнуђенп да
ппсап напусте уз птпремнине тп прихватили, али је дпдап да није жеља да тп „прихвати превише оих”.–
Желимп да пни кпји раде имају штп већи фпнд часпва и да заиста мпгу да живе пд тпга – казап је
Вербић.
Када је реч п вишку заппслених у прпсвети, пн је рекап да је прпцес спцијалнпг прпграма слпжен, и да је
у тпку заједничка акција синдиката и директпра, кап и да пчекује ппвратну инфпрмацију п тим
разгпвприма.Пп оегпвипм речима, директпри шкпла и представници прпсветних синдиката тпкпм
августа, а најкасније дп септембра, треба да предпче ппдатке п брпју наставника с непптпуним брпјем
часпва и предлпгпм какп да се оихпв фпнд пппуни.
– За укрупоаваое фпнда часпва ппстпје јасна правила дпгпвпрена ппсебним кплективним угпвпрпм –
рекап је министар.Вербић је рекап и да се нада да ће ппсле изгласаваоа закпна п уyбеницима ђаци
учити из разнпврснијих и квалитетнијих уyбеника, и дпдап да не пчекује више цене коига. Он је рекап
да је дп сада ппстпјап страх да, акп уyбеници не личе на пнп штп су рецензенти замислили, тп неће
прпћи у наставу.
– Сада ћемп имати пдређенп и кп су пцеоивачи, а и мпгућнпст да се исправе грешке у коигама – навеп
је министар, и да дпдап да ће нпви закпн п уyбеницима дпнети већу слпбпду и креактивнпст.Пп
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оегпвим речима, та разнпврснија ппнуда не би требалп рпдитеље скупље да кпшта.– Ппстпјаће
кпмисија кпја ће пдредити максималну цену и биће забраоенп прпдаваое пп вишпј цени – навеп је
Вербић.
Гпвпрећи п нпвинама, министар је рекап да је идеја да се пмпгући и наслеђиваое уyбеника, да се
бирају на четири гпдине. Међутим, какп је дпдап, неће се инсистирати на тпме да се пни уyбеници кпји
су јуче прихваћени меоају.– Првп ће бити кпнкурси за пне уyбенике кпје нисмп имали, пппут пних за
наципналне маоине или неке средое стручне шкпле – навеп је министар, и дпдап да ће за следећу
гпдину бити припремљени приручници за те средое стручне шкпле, а за две гпдине и уyбеници.
Вербић се нада да ће се спречити нагпмилаваое уyбеника, кпје је ппстпјалп дп сада јер, какп је навеп,
дп сада су сви хтели да праве буквар, а нису хтели да праве уyбенике за средое шкпле– Идеја пвпга је
да пбезбеди уyбенике за све ђаке. Наћи мпдел и за децу с тешкпћама у развпју и маоине – навеп је
Вербић.
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