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Рад на црно мајка свих злоупотреба
Рад на црно представља рак рану друштва, како у Србији, тако и шире и зато је неопходно
непрестано радити на његовом сузбијању и превођењу у легалне токове како би се
радницима
омогућио достојанствен рад, речено је на конференцији „Сузбијање рада на црно и
унапређење права запослених”. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александар Вулин рекао је да се мора одлучно супротставити раду на црно јер је то извор
многих злоупотреба, насиља, повреда и експлоатације на раду.
- Рад на црно је мајка свих злоупотреба, као и ризика од смртних повреда, експлоатације
човека на раду, сваког насиља, сваког ризика од повреде, смртне последице - рекао је Вулин.
- Човек који није регистрован у радном односу је човек без будућности који не може да се
нада да ће превазићи и побошљати свој положај.
Министар за рад је казао да је Закон о раду, који је усвојен прошле године, дао већа
овлашћења инспекцији рада, што је веома значајно у борби против рада у сивој зони. Вулин је
навео податак да је формирања Владе Србије до 31. октобра, обављено 79.081 инспекцијских
надзора, чиме је њихов број повећан за 18 одсто. У току тих надзора, инспектори рада затекли
су 17.440 непријављених, рекао је Вулин, истичући да је то поражавајуће, а да је одмах након
тога њих 13.886 пријављено, односно преведено у стални радни однос.
Он је казао да је поред закона више од свега важна промена свести и код послодавца, да би се
схватило да се непријављени радник не исплати ни самом послодавцу.Сузбијање рада на црно
је важно јер, осим што штети послодавцу, штети и читавој грани у којој послује.- Инспекција
је открила значајан број непријављених правних субјеката, а од доношења Закона
регистровано је 3. 854 нових правних субјеката. Питање је колико су они нови и да ли су
можда већ постојали у сивој зони - рекао је Вулин.
Како је навео, Законом се може много тога мењати, али је више од свега потребна свест о
значају легалног пословања и да радници тачно знају шта су њихова права. - Важно је да сви
станемо на једну страну, онда можемо рећи да смо на путу да се изборимо са злом које је
заступљено и најразвијенијим и насиромашнијим друштвима - поручио је Вулин.
Представници Међународне инспекције рада истакли су да је рад на црно феномен данашњице
и да се са њиме суочавају многе земље. Како је речено, веома је штетан за тржиште рада и
требало би заједно сарађивати на његовом сузбијању.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић указао је да је рад на
црно рак рана нашег друштва, али и шире, у земљама региона.
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- Потребно је да дамо нову снагу у решавању тог проблема, јер је интерес да се заштите
радници, који често не смеју да пријаве послодавце јер страхују за посао и своју будућност казао је Орбовић.Орбовић је навео да нема прецизних података о томе колико радника у
Србији ради на црно, али да је реч о великом броју.
- Врло често они и не знају да раде на црно и схвате то тек када оду код лекара за шта им је
потребна оверена књижица коју не могу да овере јер им доприноси нису плаћени - објаснио је
Орбовић.
Д. У.
Није намерно
Председник извршног одбора Уније послодаваца Србије Андреја Бркић казао је да занемарљив
број послодаваца свесно и намерно крше прописе, већ то чине зато што су суочени са
отежаним условима пословања.
Он је рекао да је важно да се смањи рад на црно, али је истакао и да је осим казнене
политике, важна и стимулативна политика, те смањење фискалних и парафискалних намета.
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Допринос развоју тржишне привреде
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и директорка Агенције за осигурање
депозита Лидија Перовић потписали су меморандум о сарадњи који би требало да
допринесе унапређењу
амбијента за развој тржишне привреде и стабилности финансијског система.
По Чадежовим речима, циљеви споразума су, пре свега, сарадња на унапређењу регулаторног
оквира и праксе кроз предлоге и покретање заједничких иницијатива пред надлежним
органима, у области тржишта капитала, посебно у делу заштите инвеститора, осигурања
депозита предузетнка, микро, малих и средњих предузећа, осигурања делатности осигурања,
у делу приватизације друштава за осигурање, као и стечаја, ликвидације, наплате
потраживања поверилаца.
- Предвиђени су заједнички састанци са депонентима, клијентима, повериоцима банака и
осигуравајућих друштава, које су у портфељу Агенције, пружање подршке споразумном
финансијском реструктурисању привредних субјеката, ради ефикасније наплате потраживања
- истакао је Чадеж.
- Наш заједнички циљ је да дођемо до стратешких партнера за компаније и помажемо им да
остану конкурентне.
По речима Лидије Перовић; експертски тимови ПКС и Агенције за осигурање депозита
обезбедиће неометан ток информација између институција, посебно у смислу размене
искустава с партнерима ПКС и регионалног повезивања, а сарадња две институције допринеће
јачању финансијске стабилности, бољој динамици тржишта капитала и побољшању општег
пословног амбијента.Д. Мл.
3

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-i-dalje-crne-rupe-privrede

Јавна предузећа и даље црне рупе привреде
Релеватне међународне финансијске организације и економисти сагласни су у оцени да је
Србија ове године направила добар економски резултат, далеко бољи од очекиваног и
планираног,
Шта ће бити ако радници РТБ „Бор” закуцају на врата
али да већи део посла тек следи. Оно што Србија мора да уради 2016. и 2017. године биће
далеко теже и болније, али ће уједно оличавати суштинско опредељење Влада Србије за
реформе.
По оцени Владимира Вучковића, члана Фискалног савета, следећа година биће кључна за
Србију, а уколико жели да и 2016. оствари дефицит од четири одсто БДП-а, што је блиско
овогодишњем, мораће више да се потруди него 2015. године, и да „када закуцају губиташи, не
отвори врата“.
- Реформе у јавним предузећима су почеле, али у пракси се није много одмакло, и питање је
шта ако, на пример, „Ресавица“ или РТБ Бор покуцају на врата и кажу: „Ми гасимо производњу
ако не добијемо субвенције“. Питање је хоће ли Влада успети да одоли таквим притисцима.
Уколико не буде одолела, биће угрожен споразум са ММФ-ом и због тога су државна предузећа
највећи изазов за даљи наставак реформи. Поред тога, планирана рационализација у јавном
сектору, тачније отпуштања, морају да се десе у наредној години, јер се неће ствари саме
решити природним одливом - објаснио је Вучковић.
Слично је поручио и Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, истакавши да
све што је урађено ове године пропада ако се не среде јавна и државна предузећа чија је
приватизација одложена до маја наредне године. Шеф Канцеларије ММФ-а у Београду Ким
Дехе додао је да у „Србији сваке године откријете неки скелет у орману у виду заосталог дуга
за који нисте знали, што је материјализација фискалног ризика“. Упозорава да уколико
изостану озбиљне реформе и добри резултати једина алтернатива може бити повећање ПДВ-а.
Са свим овим оценама слаже се и економиста Саша Ђоговић, који за наш лист објашњава да
праве економске реформе тек следе, а да је ове године Србија само трасирала добар пут за
њихово спровођење. Да би успела у започетим реформама, тврди, Србија “мора да савлада
много црних тачака и лакат кривина” које је чекају већ наредне, 2016. године.
- Србија је добро трасирала пут спровођења реформи, али оно што је до сада пређено, уз
замерке које су се чуле, може већ догодине бити доведено у питање, ако се не почне са
дубљим и болнијим резовима у погледу приватизације предузећа у реструктуирању, решавања
питања јавних предузећа и рационализације јавног сектора. Неспорно је да су одређени
помаци направљени, буyетски дефицит јесте нижи од планираног, али остаје питање његове
одрживости. Та одрживост управо зависи од тога како ће се решити судбина предузећа у
реструктурирању, како ће тећи практично решавање трансформације управљања и
реорганизације јавних предузећа.
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Питање је да ли ће Влада у случају да нека од тих предузећа покуцају на њена врата и затраже
новац, субвенције или давање гаранција за кредите – реаговати. Уколико се промовише
тржишно привређивање Влада треба да буде нема на такве захтеве, јер то не само да би
угрозило споразум са ММФ-ом, већ би буyетски дефицит учинило неодрживим - оцењује
Ђоговић.
Наш саговорник наглашава да су много захтевније реформе које следе 2016. и 2017. године од
оних које су биле само увод у њих, односно спровођене ове године. Много ће теже бити
решити судбину преосталих и јавних предузећа, него што је било ове године увођење мера
штедња. Јер, много компликованије је одлучивати ко ће остатити на тржишној сцени, а ко не,
рационализовати јавни сектор.
- Пракса давања субвенција, државне помоћи или гаранција за које се држава задуживала
мора бити прекинута. Уколико јавна предузећа нису у стању да сама послују и опстану на
тржишту морају се реорганизовати и почети да привређују, а не да живе на грбачи свих
грађана Србије. Свако одлагање даљих реформи довело би до новог стезања каиша свих
грађана, погоршало би пословну климу у држави и тешко да би се назирао излазак из кризе.
Црне тачке, а то јавна предузећа и предузећа у реструктуирању јесу, морају се решавати.
Постоји доста лакат кривина у којима Влада Србије може, ако попусти, склизнути и поништити
све оно што је до сада урадила. Те лакат кривине морају се превазићи и успшено прећи у
наредне две године и тек након тога може причати о завршеним реформама које јесу добар
темељ за даљи економски опоравак Србије - каже Ђоговић.
Сасвим је извесно да ће бити отпора реформама које следе, а које се јасно морају видети из
буyета за 2016. годину, и то није никакво изненађење нити нешто што се није дало
предвидети, додаје Ђоговић. По њему логично је да се реформама противе запослени у јавним
предузећима и јавном сектору, јер је јасно да ту има вишка запослених, а у исто време се
поставља питање колико је квалификациона структура запослених добра да би се ишло у даље
суштинске реформе.
- Онда када јавна предузећа буду рационализована и трансформисана, када их буде водио
професионални менаyмент који ће знати да се бори на тржишту, биће важна и
квалификациона структура и број запослених. Значиће то да више јавна предузећа неће бити
социјалне установе и уточиште за партијске кадрове, већ за оне који имају с чим на тржиште и
који знају како се на њему послује и зарађује. Кроз отпремнине држава треба да амортизује
предстојеће отказе, а у исто време они који остану без посла морају гледати да дођу до новог,
а не да седе и чекају да им га неко да. Отпремнине из транзиционог фонда морају се
искористити на прави начин и оживети предузетнички дух код вишка запослених, а они који
данас имају неку њиву на селу морају јој се окренути и почети од ње да обезбеђују
егзистенцију.
Дакле, свако мора да преузме свој део терета болних реформи. Држава мора да одстрани
болесно ткиво, као и вишак у јавном сектору, и да улаже у здраво и социјално одговорно
друштво, како би збринула вишак запослених. Тек када то уради може се надати бољитку
целог друштва. Ако се већ наредне године застане на добро започетом путу, онда нам неће
бити боље и наставићемо да пропадамо кроз рупу без дна - закључује Ђоговић.
Љубинка Малешевић
Реформе никада нису популарне
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Одрживост реформског капацитета ове власти зависи не само од њених најава да ће спровести
реформе већ и од праксе у којој се мора показати одлучност да савлада све црне тачке,
наглашава Ђоговић, додајући да популарност не сме ни једног тренутка бити мера наставка
или заустављања пута на који се добро закорачило.
- Свако застајање на путу доводи у питање чак и одржавање садашњег буyетског дефицита, и
онда су све приче о томе да ће он 2016. године бити још мањи, беспредметне. Неће бити
проблем ни конципирање буyета за 2016, али хоће његова реализација ако се подлегне
притисцима јавних предузећа и запосленима у њима. То би подрило реформе и непланирано
додатно терет превалило на грађане Србије, а то Влада Србије не би смела дозволити. Зато
само од њене истрајности на овом задатом путу зависи успех започетих реформи. То да ће
бити непопуларна и да ће бити мало оних који заправо подржавају реформе, које никада нису
ни популарне нити политички профитабилне, није ништа ново и свакако није разлог да се од
њих одустане. Јер, ако се сада на утрасираном путу стане и одустане, онда ће се ова држава
на њему заглавити и срушиће се све оно што је ове године урађено - закључује Ђоговић.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/2113366/Sindikati+Narodnog+pozori%C5%A1ta+tra%C5%BEe+po%
C5%A1tovanje+zakona.html

Синдикати Народног позоришта траже
поштовање закона
ИЗВОР:ТАНЈУГ
На Дан Народног позоришта, Синдикат музичких уметника послао је медијима писмо у коме
исказује забринутост због застоја у раду те институције и непоштовања одредница Закона о
култури који прописује обавезе управног одбора, управника и процедуру функционисања
установа културе.
Уметници и остали запослени Народног позоришта, окупљени око Синдиката музичких
уметника Србије, СИНГЛУС Драма НП, Синдиката балетских играча, Самосталног синдиката НП
и Синдиката Слога НП, обратили су се писмом Влади Србије и замолили надлежне за
реаговање у циљу унапређења рада националног театра.
"С обзиром на то да је именовање управе установа, чији је оснивач Република Србија,
надлежност владе, а самим тим рад и легитимитет управног одбора и управника део њене
одговорности, потписани синдикати очекују хитно реаговање адекватним мерама у циљу
очувања кредибилитета и функционисања Народног позоришта као једног од главних стубова
националне културе", наводи се у писму.
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Вршилац дужности управника НП Дејан Савић рекао је на прослави Дана Народног позоришта
да се последњих дана у медијима води ружна кампања у вези са националним театром,
назвавши то "делом лоше покривене политичке кампање у којој Народно позориште не може и
не сме да учествује".
Савић је нагласио да Народно позориште одлично ради, добро функционише, има своје
ресурсе, своје позитивне билансе и резултате, са којима одскаче од сиве и лоше ситуације у
српској култури.
Нагласио је и да је његова законска обавеза да буде на месту управника док влада не одабере
наследника и додао да му је циљ да води позориште најбоље што уме, и да га држи што је
могуће даље од "политичких и политикантских утицаја, од интересних, клановских сфера и
групација које би хтеле да позориште учине другачијим од онога какво јесте".
"Никог не брине што в. д. стање у Београдској филхармоније траје шест месеци дуже него код
нас", приметио је Савић.
Медији су претходних дана објавили да се 11 угледних српских уметника обратило отвореним
писмом Влади Србије и премијеру Александру Вучићу са захтевом да се доврши процес избора
управника Народног позоришта, односно да се после осам месеци од завршетка конкурса и
објављене одлуке УО, коју је подржао и ресорни министар, настави процедура и ова тема дође
на дневни ред седнице владе.
Писмо су потписали академици Љубомир Симовић, Исидора Жебељан и Душан Ковачевић,
редитељи Дејан Мијач и Горан Марковић, драмски уметник Воја Брајовић, композитор Зоран
Ерић, декани ФДУ и ФПУ – Зоран Поповић и Зоран Блажина, сценограф Герослав Зарић и
књижевник Михајло Пантић.
Подсећа се и да је УО НП, не желећи да подржава незаконито деловање, престао са радом 14.
октобра.
УО је пре више од месец дана упутио писмо јавности и надлежнима у коме је тражио да се
незаконито стање у установи културе од највишег националног значаја, после три године и три
неуспела конкурса, приведе крају и да се по четвртом, успелом конкурсу именује изабрани
управник Божидар Ђуровић.
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