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Милионери без иједног радника
Аутори:Д. И. К. - С. Б.
Лане 24 фирме које немају запослене имале око 4,4 милиона евра прихода. Предњаче трговина
струјом и некретнинама
БРОЈ запослених их сврстава међу најмање фирме, али на приходима би им позавиделе много
веће компаније. Од 27.617 привредних друштава која не упошљавају ниједног радника, њих 24
су лане имале приходе веће од 4,4 милиона евра. Међу њима предњаче енергетичари, пошто се
чак седам фирми бави продајом струје и за годину дана су обрнули 27,5 милијарди динара, што
је скоро 230 милиона евра. И поред милионских прихода и непостојеће радне снаге нису све
ове компаније уписале добитак на крају године - у "минусу" их је било пет, а међу
најпрофитабилнијим су испале оне које се баве разрадом грађевинских пројеката и
истраживачи нафте и гаса.
Највећи профит имао је "Блу центар" из Београда. Фирма регистрована за разраду
грађевинских пројеката зарадила је лане 861 милион динара.
- Није необично да нека компанија издвоји предузеће које ће се бавити пројектовањем или
консалтингом. И за те послове не мора да ангажује стално запосленог већ стручњаке по уговору
и уредно плаћа порезе - објашњава Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку. - Сличан
принцип је и код предузећа која се баве издавањем сопстевног или управљањем пословним
простором. То је добар начин да инвеститори виде колико само издавање квадрата доноси
новца. Те компаније, с друге стране, издвајају и фирме за одржавање пословног простора или
фирме које се баве маркетингом пословног простора. То је све у реду и све по закону.
Зато су на листи малих фирми са великиим пословним приходима и "Ушће тауер" и "Ушће
шопинг центар". Прва, она која се бави издавањем пословног простора у Ушће кули, годину је
завршила у "минусу" тешком 183,6 милиона динара. Издавање шопинг простора је донело
профит од скоро 695 милиона динара. Чак седам "малих милионера" послује са некретнинама.
Поред "Ушћа", ту су "Иммо Сава сити", "Атлас центар" две агенције за некретнине "Еуросалон
ист" и "Еуросалон ленд"...
Фирме без радника, с друге стране, праве и значајне губитке. Подаци из финансијских
извешатаја показују да су у "минусу" од 28 милијарди динара. Пет милијарди је губитак фирми
са једним зпаосленим.
СВЕ ИХ ЈЕ ВИШЕ
ФИРМИ без запослених све је више. Лане их је било 27.617, што је 562 више него у 2013.
години. Све оне располажу имовином вредном 550 милијарди динара и приходовали су 192
милијарде динара, што је за 50 милијарди динара више него у 2013. Они који су пословали
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позитивно, профитирали су за 26 милијарди динара. Губиташи су уписали "мањак" од 54,2
милијарде динара.

Васпитачима 7.000 динара
Аутор:Е. В. Н.
Премијер најавио да ће и запослени у предшколским установама добити помоћ. Новац
исплаћују локалне самоуправе
ЗАПОСЛЕНИ у вртићима добиће, као и остали у просвети, једнократну помоћ од 7.000 динара,
најавио је премијер Александар Вучић. А да ли ће и када добити овај новац зависи од градова и
општина, који су оснивачи и финансијери предшколских установа. Јер, министар финансија
Душан Вујовић објаснио је да Влада Србије не може да нареди локалним самоуправама да
исплате овај износ, већ само може да им да законску могућност да то ураде. Тако да, заправо, и
није унапред загарантовано да ће износ бити исплаћен, већ ће локалне власти појединачно
доносити одлуке.
Због најављене помоћи запослени у вртићима одустали су од протеста заказаног за петак.
Ипак, и даље траже да им плате буду повећане за четири одсто, као и осталима у просвети. О
томе ће већ у петак, најављује Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката
запослених у предшколским образовању и васпитању, разговарати у Влади Србије.
- Када се плате смањују за десет одсто онда смо део просвете, а када треба да нам се врате
четири процента, онда нас ту нема - каже Киковић за "Новости". - Помоћ од 7.000 динара
значиће свим колегама, посебно спремачицама, сервиркама и осталима који су на минималцу.
Наша саговорница подсећа да су запослени у предшколском образовању пре три године
изједначени у свим општинама и градовима, па васпитач прима плату од око 40.000 динара.
Само су у Београду зараде нешто веће. Велики проблем је, додаје, што у појединим локалним
самоуправама зараде касне.
- Тек смо примили јунску плату - каже Смиља Ђорђевић, председница синдиката предшколске
установе "Ђулићи" у Зајечару. - Обећано нам је да ће до краја новембра да нам исплате све,
закључно са октобарском зарадом.
Саша Мирковић, председник зајечарског парламента, истиче да ће ребалансом буџета изнаћи
могућност за исплату 7.000 динара, а његов предлог биће да се васпитачицама исплати по
10.000 динара.
Кашњења има и у Новом Пазару, где су у октобру добили августовску коверту.
Иначе закон којим се регулише додељивање једнократне помоћи усвојен је у Скупштини
Србије.
У БЕОГРАДУ, НИШУ И БОРУ ПРВО ПРОВЕРА БУЏЕТА
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БЕОГРАД углавном прати одлуке владе, али коначну реч о исплати донеће Градско веће и
градоначелник Београда - каже Слободан Милосављевић, секретар Секретаријата за финансије
Града Београда.
У Управи за образовање Ниша кажу да без помоћи надлежног министарства не верују да би
локална самоуправа могла да испоштује ову препоруку Владе. Живорад Петровић, председник
општине Бор, каже да ће повећати плате или макар исплатити једнократну помоћ
запосленима, ако у општинском буџету буде довољно новца.

Почиње регионални скуп о сузбијању рада на црно
Извор:Танјуг

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и амбасадор
Аустрије у Србији Јоханес Ајгнер отвориће данас у Палати Србија дводневну регионалну
конференцију “Сузбијање рада на црно и унапређење права запослених".
Скуп организује Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања у сарадњи са Савезним министарством за рад, социјална питања и заштиту потрошача
Аустрије, УСАИД Пројектом за боље услове пословања и Међународном организацијом рада.
Скупу ће присуствовати и министар здравља Златибор Лончар, председник Савеза самосталних
синдиката Србије Љубисав Орбовић, потпредседник УГС Независност" Зоран Стојиљковић,
председник Извршног одбора Уније послодаваца Србије Андреја Бркић, специјална саветница
Међународне организације рада, Марија Луз Вега, представник УСАИД Џо Лаутер и аташе за
рад и социјална питања Аустрије Оливер Хилер.
На конференцији ће бити представљени примери добре праксе у сузбијању рада на црно у
Аустрији, као и искуства у овој области из Србије и региона, а један од панела биће посвећен и
Закону о инспекцијском надзору, чија је примена почела крајем јула.
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Синдикат: Укинути ријалитије, понижавају жене
Извор:Бета

Секција жена Савеза самосталних синдиката Војводине упутила је данас отворено писмо у
којем од надлежних институција захтева да се забране, односно укину ријалити телевизијски
програми који понижавају жене.
"Поменути програми понижавају жену, сводећи је на њене физичке особине. Понашање и
међусобна комуникација учесника тих програма сведена је на псовке, понижавања, вређања па
и на физичке сукобе", наводи се у отвореном писму.
Оцењује се да такви телевизијски програми наносе штету младим генерацијама, јер утичу на
њихову свест и на стварање слике о женама и у животу уопште.
Отворено писмо је упућено Регулаторном телу за електронске медије, Управи за родну
равноправност Министарства за рад и запошљавање, Покрајинском секретаријату за
равноправност полова и телевизијама Пинк, Прва, Б92 и Хепи, као и електронским и
штампаним медијима.

После паузе од седам дана, радници у "Фијату" опет раде у три смене
Извор:Танјуг

Радници фабрике "Фиат Крајслер аутомобили Србија" (ФЦА) у Крагујевцу, после паузе од седам
дана, од данас опет раде у три смене, изјавио је председник Самосталног синдиката у тој
фабрици Зоран Марковић.
- Производња се од данас поново одвија у три смене", рекао је Марковић Тањугу и навео да
током једне смене запослени произведу 210-220 аутомобила "Фиат 500Л - односно око 650 тих
аутомобила у три смене.
Он је навео и да ће радници до краја ове седмице, знати да ли ће у три смене радити и наредне
недеље, или ће бити упућени на плаћено одсуство, јер, како је рекао, пословодство прави
седмичне планове производње, на основу тражње.
- Разлози због којих се радници од септембра ове године упућују на плаћено одсуство су што
ФЦА Србија не производи аутомобиле за лагеровање, већ на основу тражње, а која је слаба,
посебно, на северноамеричком тржишту - рекао је Марковић и додао да је разлог и то што није
почео најављен извоз "Фиат 500Л" на руско тржиште.
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Марковић је још једном поновио да је Самостални синдикат става да без новог модела
аутомобила нема континуиране производње у фабрици, чији су власници италијански Фијат и
Влада Србије.

Дискриминација најчешћа у области запошљавања
Аутор:К. Ђорђевић

Према закључку Савета за праћење спровођења Стратегије за борбу против дискриминације, у
последњем кварталу прошле и првом тромесечју ове године испуњено је готово 50 одсто
предвиђених мера
Највећи број притужби који стиже на адресу повереника за заштиту равноправности тичу се
дискриминације на основу пола и националне припадности, а присутна је и дискриминација на
основу инвалидитета, старосног доба, здравственог стања, брачног и породичног статуса.
Искуство правног тима повереника за заштиту равноправности говори да се дискриминација
најчешће дешава приликом запошљавања и у области рада, истакла је повереница за заштиту
равноправности Бранкица Јанковић.
Отварајући конференцију под називом „Србија на путу равноправности и толеранције:
искуства повереника за заштиту равноправности”, која је организована поводом Међународног
дана толеранције, Бранкица Јанковић је оценила да Србија иде путем равноправности,
толеранције, поштовања сваке врсте различитости и људских права и додала да пут до таквог
друштва није нимало лак. „Из стереотипа о било којој мањинској и маргинализованој групи у
стању смо да веома брзо створимо предрасуде, а онда лако стигнемо и до дискриминације која
је, упркос евидентним помацима и видљивом напретку у појединим сегментима друштва, и
даље присутна појава. Ајнштајн је пре стотину година рекао да је лакше разбити атом него
предрасуду, а на свима нама је да доказујемо да велики научник није био у праву. Генерација
која одраста мора да зна да је насиље у породици кривично дело, да једнакост полова није
синоним за слабост мушкараца и да различита сексуална оријентација не сме бити извор
страха и насиља”, рекла је Јанковић.
Оцењујући да су толеранција и различитост предности српског друштва и најбољи начин да се
одбране српски интереси и заштити земља, премијер Александар Вучић оценио је да је
различитост – наше богатство, а толеранција услов наше будућности, мира и стабилности.
Он је подсетио да је Србија усвојила Стратегију за борбу против дискриминације и Акциони
план и издвојила новац како би помогла развој права и унапређење положаја рањивих група –
жена, особа са инвалидитетом, припадника ЛГБТ популације, старијих особа, припадника
националних мањина, избеглица, интерно расељених лица... „Стратегија и Акциони план нису
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списак лепих жеља, већ осмишљене мере за чију реализацију су обезбеђени сви предуслови и
финансијска средства”, рекао је Вучић и прецизирао да је за период од 2014. до 2018. године за
реализацију стратегије издвојено 35 милиона евра. Он је такође подсетио да је у августу ове
године формиран и посебан савет који прати спровођење стратегије, који је закључио да је је у
последњем кварталу 2014. и првом кварталу 2015. испуњено готово 50 одсто предвиђених мера,
а да се очекује да ће извештаји за преостале квартале показати пуну реализацију.
Вучић је оценио да се све земље на свету суочавају са нетолеранцијом и дискриминацијом,
против којих мора да се бори цело друштво. Он је рекао да је ужаснут оним што се догодило у
Паризу и поносан на грађане Србије који после немилих догађаја у Паризу ни на један начин
нису напали своје суграђане исламске вероисповести.
Премијер је истакао да ће Србија наставити да се према избеглицама понаша на хуман и
нормалан начин. „Зашто бисмо мењали свој однос према тим људима? Да ли сада треба због
једног психопате да се иживљавамо над свима? Да ли би неко био задовољан да сада узмемо да
тучемо децу – не разумем шта је смисао”, рекао је Вучић.
Како је додао, Србија ће о питању избегличке кризе реаговати у случају да Немачка и Аустрија
затворе своје границе и подвукао да не види пре тога зашто бисмо мењали однос према
избеглицама. „Али што бисмо ми мењали своју политику, та политика није показала о том
питању никакве мањкавости, никакве проблеме није проузроковала... али, ћемо у сваком
тренутку знати да заштитимо националне и државне интересе у складу са договорима које смо
имали са Борисовим и Понтом у Софији”, рекао је Вучић.

Шест купаца за „Телеком”
Аутор:М. Авакумовић

За приватизацију „Телекома” стигло је шест понуда, углавном од инвестиционих фондова. Оне
су отворене, али није саопштено ко су потенцијални купци и колико су спремни да плате за 58
одсто удела у власништву домаћег телекомуникационог оператера. Наиме, давање
информација могло би да угрози продају, рекао је синоћ на брифингу за новинаре Расим
Љајић, министар трговине, туризма и телекомуникација.
На ћутање обавезује уредба о продаји и препорука приватизационог саветника „Лазард”, који
сматра да би прерано изношење података о продаји могло да утиче на цену.
Шест пристиглих понуда ће бити анализирано у наредних 14 дана, када ће се комисија за
продају одлучити да ли постоје добре понуде. Вредноваће се цена, социјални програм, који би,
како је „Политика” већ писала, требало да износи 70 милиона евра, и инвестициони програм.
Уколико комисија не буде задовољна, продају ће прогласити неуспешном. Ако пак држава
процени да има задовољавајућих понуда, рок за преговоре је месец дана. Са потенцијалним
купцем ће се преговарати о додатних 20 одсто које је „Телеком” откупио од грчког ОТЕ.
Приватизациони саветник, француски „Лазард” (чији је један од директора и Божидар Ђелић,
некадашњи потпредседник владе, министар финансија и функционер ДС), није обелоданио
процењену вредност „Телекома”. Иако су наши званичници у више наврата истицали да Србија
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од продаје 58 одсто државног капитала у „Телекому” очекује бар 1,5 милијарди евра, министар
Љајић синоћ није хтео да говори о вредности компаније и цени испод које држава неће хтети да
иде.
Премијер Александар Вучић изјавио је пре подне да ће влада продати „Телеком” ако добије
добру цену. Половина новца би била утрошена за враћање дугова, а друга половина за
инвестиције.
– Ако не добијемо добру цену, нећемо да продамо „Телеком” и нема ту велике филозофије –
рекао је премијер.
Упитан како коментарише наводе сајта „Пиштаљка” да би „Лазард” могао да се нађе у сукобу
интереса, јер је стратешки партнер и инвестиционом фонду „Аполо” (који је недавно наводно
доставио најбољу необавезујућу понуду), он је рекао да су такви наводи срамота, али и додао да
ће „Лазард” сам на то да реагује. Министар Љајић је синоћ на исто то питање одговорио да је
„Лазард” писаним путем обавестио владу да нема никакве повезаности са „Аполом” и да је
раније постојала идеја да сарађују са „Аполом”, али да од тог посла није било ништа.
– Уосталом, „Лазард” не одлучује коме ћемо продати „Телеком”. О томе одлучује комисија за
продају и влада – био је изричит Љајић.
На примедбу консултанта Махмуда Бушатлије, који је за викенд изјавио да грађани од купца
„Телекома” не могу очекивати да се понаша као добри Самарићанин, који ће на рачун свог
профита побољшавати и појефтињавати своје услуге, а нарочито задржавати високу
запосленост, те да од продаје треба одустати док се компанија не реструктурира, премијер је
осетио потребу да одговори:
– Онима који говоре да ти који купују „Телеком” нису Самарићани и свакога дана нам спуштају
цену „Телекома”, морам да кажем да не разумем тај покушај повратка у социјалистичко
самоуправљање у 2015. години. Лако је седети неодговорно, гледати у небо, а на крају не
одговарате нигде и ни за шта – рекао је Вучић.
Премијер је поручио да су многи који сада говоре како они који купују „Телеком” нису
Самарићани „ћутали када је требало да продају нешто за 1,1 милијарду и то тобоже када смо
били јаки, а данас после толиких година кризе мало им је и 1,4 милијарде”.
Када је држава 2010. године продавала 51 одсто, тада је 100 одсто акција вредело 2,4 милијарде
евра. Понуда „Телекома Аустрија” од 1,1 милијарду евра за 51 одсто акција ове компаније није
задовољила тадашњу владу Мирка Цветковића, па је тендер пропао уз велики притисак
јавности и тадашње опозиције.
И овог пута се синдикат „Телекома” успротивио продаји, јер сматрају да се за стратешко
национално предузеће не може добити одговарајућа цена. Упозорили су да јавност не зна који
се тачно проценат предузећа продаје, пошто држава сада има 58 одсто удела, а прећуткује се да
ће будућем купцу припасти још 20 одсто акција, откупљених од грчког ОТЕ. Тиме би пакет
акција који се продаје износио 78 одсто. Они сматрају да све мање од 1,7 милијарди евра било
испод цене за износ акција од 78 одсто.
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Чињеница је да нико није очекивао оволики одзив купаца. Прошли пут када је „Телеком”
продаван, стигла је само једна понуда. Овог пута је осам кандидата откупило тендерску
документацију, а шест их је доставило обавезујуће понуде.
Словеначка државна агенција СТА објавила је протекле недеље да ће словеначки „Телеком”
доставити обавезујућу понуду заједно са америчким инвестиционим фондом „Аполо”, чији
оснивач је Леон Блек. Лично богатство Блека „Форбс” процењује на око пет милијарди долара.
У завршници трке за куповину већинског удела националног оператера појавио се и „Телеком”
– Кина.
„Политика” је недавно писала да је у првом делу тендерске процедуре амерички хеџ фонд
„Аполо” понудио најбољу необавезујућу понуду од 1,2 милијарде евра за 58 одсто удела. Тада
смо поставили питање да ли би приватизациони саветник био у сукобу интереса у случају да
„Аполо” заиста понуди најбољу цену, с обзиром на то да се на „Лазардовом” сајту може наћи
уговор са „Аполом” о стратешком партнерству за приватне инвестиције у Европи и наступе на
страним тржиштима, који датира из 2008. године. Портал „Пиштаљка” је отишао корак даље и
објавио да је „Лазард” ове године био финансијски саветник „Апола” при преузимању
француске стакларске индустрије „Вералија”, која производи боце за шампањац „дом
перињон” и тегле за „нутелу”, затим америчке хемијске групације ОМ и у неуспешном послу са
куповином фирме „Ар-Си-Ес капитал”.
Од 2. јула, када је Агенција за приватизацију објавила позив за продају као потенцијални купци
су у јавности навођени улагачи из Уједињених Арапских Емирата, Русије, амерички фонд
„МИД Европа партнерс” (купац „Дунав храна групе”, а до пре годину дана били су и власници
кабловског оператера СББ), амерички инвестициони фонд „Адвент интернешнел”, који је
преузео Хипо-Алпе-Адрија групу, „Колбек капитал менаџмент”, „Дојче телеком”, „Оранж”,
бивши власник „Франс телекома”… Ко је од њих стварни купац – остаје да видимо.

Четири понуде за Телеком
Аутор: И.Д.

На јавни позив за приватизацију Телекома Србије стигле су четири понуде, сазнаје Б92.
Приватизација Телекома Србије улази у завршну фазу, а према сазнањима Б92, на јавни позив
стигле су четири понуде за куповину.
Очекује се да понуде буду отворене до краја недеље. Првобитно је било најављено да ће понуде
бити отворене данас.
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Шта се све може са 165 динара вишка у новчанику
Аутор:Љубинка Малешевић

Сад је све познато. Пензионерима од 1. јануара наредне године следи повећање пензија од 1,25
одсто. Повећање је линеарно и односи се на 1.736.154 пензионера. Од укупног броја
пензионера, 60 одсто није ни било суочено са смањењем пензија, с обзиром на то да им је чек
мањи од 25.000 динара месечно. Они ће заиста и добити 1,25 одсто веће пензије. Преосталих 40
одсто пензионера, који месечно имају више од 25.000 динара, у децембру прошле године
„почело је да штеди” јер им је пензија умањена 22 одсто, односно 25, у зависности од њене
висине, и они заправо не добијају повећање већ им се враћа мањи део од онога што им је узето
Законом о привременом начину утврђивања пензија, усвојеним прошле године.
Мада је премијер Србије Александар Вучић устврдио да је ММФ захтевао да повећање пензија
буде ниже и од тих 1,25 одсто, пензионерским организацијама уопште није јасно зашто баш
толико повећање и како се дошло до тог процента. Наиме, пензионерске организације су
веровале да ће им, сходно одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, пензије
евентуално бити усклађене са стопом инфлације, односно трошковима живота. Пошто је она
1,7 одсто – претпоставили су да би толико могло износити повећање. Тим пре што Закон о
привременом начину утврђивања пензија није суспендовао одредбе Закона о ПИО о
усклађивању пензија, која се предвиђају за 1. април и 1. октобар у складу са стопом инфлације.
Једноставно, утврђено повећање пензија збунило је пензионерске организације. По оцени
потпредседнице Удружења синдиката пензионера Марије Тодоровић, никоме није јасно ни шта
је ових 1,25 одсто.
– Није ни инфлација, нити било шта друго – сматра Марија Тодоровић. – Осим тога, никада
није било да се пензије повећавају у јануару, већ два пута годишње, у априлу и октобру. Да ли
ће се тај тренд наставити, нико не зна јер о томе нико не жели да говори. Недопустиво је да се
пензионери који су већ једном зарадили своје пензије, доводе у ситуацију да им примања
зависе од тога колико ће њих током године наточити гориво на пумпи.
Ни другим пензионерима није јасна рачуница, али им је јасно да ће добити који динар више,
макар то било и скромно, и то у години у којој се томе нису надали. Јер, Закон о привременом
начину утврђивања пензија за ову годину и наредне две није уопште давао наде да се пензије за
три године повећају. Сасвим је друга, али веома важна, прича о томе да су пензионери своје
пензије поштено зарадили и да су оне израчунате на основу онога што су они током радног
века уплаћивали у пензионерску касу, а да је неко у претходним деценијама тај новац
потрошио па се сада најстарији третирају као „терет” запосленима јер се пензије финансирају
из текућег пословања државе.
Повећање је скромно и пензионерски чек ће од јануара бити већи у просеку од 250 до 1.000
динара. Пензионери који сада примају 20.000, од 1. јануара имаће 20.250 динара, а они који
имају 40.000 добијаће 40.500 динара. То практично значи да они који нису ни дали допринос
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штедњи, односно од којих није узет ни динар – а то сву сви са чеком мањим од 25.000 динара –
могу рачунати да ће добити највише 312 динара више него што имају на крају ове године. С
друге стране, они с најнижом пензијом од 13.228 динара, којима је у овим тешким економским
временима тешко саставити почетак и крај месеца, добиће чек „дебљи” само 165 динара.

Држава мора наставити да стеже каиш
Аутор:Љ. Малешевић

Сама чињеница да након више деценија ове године није било ребаланса буџета говори о томе
да је републичка каса добро испланирана и да су креатори економске политике Србије успели
да уклопе приходе и расходе у оно што је било планирано. Но, за мање од месеца посланици
Скупштине Србије треба да усвоје буџет за 2016. годину, који мора не само да настави добре
резултате из 2015. већ и да се из њега плате додатне обавезе које догодине стижу на наплату.
То, другим речима, значи да се мора донети буџет који ће обухватити све садашње мере
штедње, консолидације, ванредне приходе, бољу наплату, али и много више да би се ова
година, ако не поправила, а оно барем поновила у погледу раста БДП-а и смањења буџетског
дефицита.
Међународни монетарни фонд очекује да се наредне године прекине пад приватне потрошње у
Србији и да тај показатељ пређе у зелену зону, мада ће с 0,4 одсто то и даље бити најспорији
раст у региону. Домаћа тражња ће од благлог пада од 0,1 одсто наредне године прећи у раст од
0,9 процената. Због тога економисти и оцењују да је добро што је дошло до, мада скромног,
повећања плата и пензија, јер без тога не би било ни могућности приче о повећању потрошње.
Јавни дуг Србије ће 2016. године, по прогнози ММФ-а, износити 78,4 процената, што ће
довести до тога да буџетски дефицит наше државе догодине износи 3,9 одсто, што је готово
исто као и ове године, када је четири одсто.
Сличне, ако не и готово идентичне, процене о буџету за наредну годину дао је и Фискални савет
Србије. Наиме, он је проценио да ће уз тренутно важећу економску политику фискални
дефицит у 2016. години бити око 3,8 одсто БДП-а, а највећи део уштеда требало би да се
обезбеди смањењем броја запослених у општој држави од пет процената и замрзавањем
пензија и плата у јавном сектору. Смањењу дефицита следеће године, по оцени ФС-а,
доприноси и неколико мање издашних мера, попут акцизе на струју, која је уведена у августу, а
чији се већи ефекат очекује у 2016, и планираног увођења таксе за јавни сервис, што ће
умањити буџетске субвенције РТС-у.
С друге стране, у наредној години треба ићи на тренутно недопустиво ниске јавне инвестиције,
неизбежно повећање расхода за камате, као и смањење непореских прихода. Фискални савет
Србије очекује, да уколико се и остали јавни приходи и расходи догодине пројектују у складу с
важећим економским приликама, смањење дефицита од око 0,7 одсто БДП-а, то јест са 4,5 на
око 3,8 процента БПД-а. У случају да се одустане од замрзавања плата и пензија, у следећој
години дефицит би износио готово 4,2 одсто БПД-а.
Уколико се у наредни месец и по не рационализује број запослених у јавном сектору за
планираних 9.000 вишка, по оцени ФС-а, 2016. године ће то морати да се уради у дуплом
обиму, односно да без посла остане између осам и десет одсто запослених. Сматрају да је то
готово немогуће, већ да је реалније да у 2016. години без посла остане између 15.000 и 20.000
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запослених у јавном сектору, што ће тражити додатна средства , од којих је део планиран за ову
годину, али није искоришћен.
Дакле, за успешан наставак финансијске консолидације, па и понављање добрих финансијских
резултата, у 2016. години треба замрзавање пензија и плата у јавном сектору, веће издавајање
за инвестиције, наставак доброг убирања пореза, отпуштање вишка запослених у јавном
сектору, крај приватизације... Да ли је Србија на добром путу да испуни оно што се од ње у
2016. години тражи и очекује, знаће се већ приликом првог представљања нацрта буџета за
наредну годину.
Помоћ великима
Фискални савет процењује да ће држава и догодине наставити плаћање активиране гаранције
истих предузећа као до сада за „Галенику”, „Железару Смедерево”, „Железнице Србије” и
„Србијагас” у износу од око 30 милијарди динара. Ипак, додаје ФС, постоји ризик да тај износ
буде и три до четири милијарде динара већи уколико РТБ „Бор” не буде у могућности да
самостално враћа кредит који је држава гарантовала, а доспева на наплату идуће године.

У месарама 109 радника на црно
Аутор:Д. У.

Инспекција рада је током надзора послодаваца који се баве прерадом и конзервисањем меса и
производњом месних прерађевина, код 324 контролисана привредна субјекта затекла 109 лица
која су радила на црно, саопштило је јуче Министарство за рад.Како се наводи, на раду је
укупно затечено 1.578 лица, од чега са 109 послодавци нису закључили уговоре о раду и нису их
пријавили на обавезно социјално осигурање.Надзори су вршени у области радних односа и
безбедности и здравља на раду.
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 18 захтева за
покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против
предузетника, док су у области безбедности и здравља на раду поднели седам таквих захтева.У
саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања се наводи су, због
прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, инспектори издали и 19
прекршајних налога.
Инспекција рада је донела 51 решење због утврђених неправилности у области радних односа,
као и 70 решења у области безбедности и здравља на раду и три решења о забрани рада због
неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад на радном месту. Откривен је и
привредни субјект који је обављао нерегистровану делатност, а инспектор је донео решење
којим му је наложио да одмах покрене поступак за упис у одговарајући регистар и забрањено
му је обављање делатности или активности до испуњења прописаних услова.
Инспекторат за рад ће, додаје се, наставити мере према регистрованим и нерегистрованим
субјектима ради сузбијања рада на црно, сиве економије, стварања здравог привредног
амбијента и једнаких услова пословања за све привредне субјекте.
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Коло воде Шабац, Рума...
Најдрастичнији примери рада на црно су, наводи се, утврђени у Шапцу, где су код једног
послодавца, од 11 присутних лица, четири радила на црно, а код другог послодавца од четири
затечене радно ангажоване особе, три су радиле на црно. У Мајданпеку је код једног
послодавца затечено пет лица на раду на црно од 16 радно ангажованих, док је у Руми код
једног послодавца утврђено да ниједна од три радно ангажоване особе није пријављена. На
основу утврђених чињеница, инспектори рада су донели решења о отклањању неправилности и
наложили послодавцима заснивање радног односа са радницима затеченим да раде на црно.

Посебни колективни уговор запосленим у студентским установа
аутор: АП извор: Танјуг

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић и представници синдиката
образовања потписали су данас у Министарству Посебан колективни уговор за запослене у
установама студентског стандарда чије је оснивач Република Србија.
Посебним колективним уговором побољшавају се услови рада и уређују права и обавезе и
одговорност из радног односа запослених у установа студентског стандарда, наводи се у
саопштењу министарства просвете.
Вербић је том приликом рекао ће у сарадњи са синдикатима, Министарство наставити да
унапређују положај запослених.
Посебним колективним уговором побољшавају се услови рада и уређују права и обавезе и
одговорност из радног односа запослених у установа студентског стандарда.
Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић рекао је да ће у сарадњи са
синдикатима наставити да унапређују положај запослених.
Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић навео је да су синдикати
задовољни потписивањем Уговора у коме су прецизирана нека питања, а Срђан Словић из
Одбора синдиката делатности студентског стандарда ГСПРС „Независност" изразио је
задовољство што је потписан ПКУ за запослене у студентским домовима.
Потписивању Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда
присуствовао је и помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције
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Љубиша Антонијевић.
Испред синдиката, уговор су потписали Бранислав Павловић, председник Синдиката
образовања Србије(СОС), Мијодраг Тошић из Одбора СОС делатности студентског стандарда
Србије и Томислав Живановић, председник ГСПРС „Независност“ и Срђан Словић из Одбора
синдиката делатности студентског стандарда Србије ГСПРС “Независност“.
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