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Отпремнине за 439 зубара
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
До краја године мора да се реши статус неуговорених стоматолога у државном здравству.
Пронађено решење да се технолошким вишком не прогласе свих 714 "проблематичних"
Према првобитном плану сви "неуговорени" били - технолошки вишак
ДО краја следећег месеца 439 стоматолога - доктора и сестара - мораће да оде из зубарских
ординација, сазнају "Новости" у Министарству здравља. Они ће бити проглашени за
технолошки вишак, а радна места ће, тврде у ресорном министарству, напустити са новцем за
заостале зараде и отпремнином.
Реч је о стоматолозима који од 2006, када је стоматолошка здравствена заштита за већину
одраслог становништва изузета из пакета обавезног здравственог осигурања, осим за хитне
случајеве, имали статус "неуговорених" и "обавезу" да сами, на тржишту, зарађују своје плате.
У таквом статусу било је 714 стоматолога, и према првобитном плану, сви су били технолошки вишак.
- У сарадњи са синдикатима успели смо да сачувамо готово половину њих, и да их "преведемо"
међу запослене чије плате се исплаћују из касе здравственог осигурања - кажу у Министарству
здравља. - Ово је заиста минимум стоматолога којих смо морали да се одрекнемо. Негде су се
природним одливом ослободила радна месте, а било је и случајева да су уговорени
стоматолози прихватили понуду за одлазак уз отпремнину, па су их заменили они који су били
неуговорени.
Тамо где није било плана, углавном се стигло - до суда, па су зубари тужили домове здравља
за неисплаћене зараде, а епилог је био блокирање рачуна појединих установа. Зубарима је у
томе помогла одлука Уставног суда који је пресудио да се стоматолозима плате морају
исплаћивати као и свим осталим здравственим радницима.
За заостале плате, судске трошкове и отпремнине обезбеђено је 650 милиона динара,
сазнајемо у Министарству здравља. Новац ће, кажу, бити исплаћен до краја године преко
ненаменских рачуна здравствених установа, које ће га онда исплаћивати појединцима.
Установе које су имале добар кадровски план, као Дом здравља Палилула, саме су решиле
проблем неуговорених стоматолога, тако што су пре неколико година почеле да их
запошљавају на радна места пензионисаних зубара. У Поликлиници "Мажестик" која припада
Дому здравља Стари град, остало је, међутим, 64 "неуговорених".
- Управни одбор Дома здравља је донео одлуку да смо сви ми технолошки вишак, иако нису
поштовани критеријуми које је одредило Министарство здравља - каже један од стоматолог из
"Мажестика". - Нама су почели да деле решења за годишње одморе које треба да искористимо
до краја године, што је, такође, мимо закона, јер је требало да прво добијемо решења о
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технолошком вишку, али се управа Дома здравља "правда" да је процедура обрнута због
потреба посла. Ништа више не знамо.
Из "Мажестика" је с пролећа 11 неуговорених сестара пребачено међу "уговорене", а у јединој
стоматолошкој служби која ради нон-стип тврде да су сви могли да опстану.
- Годишње смо отварали по 3.000 нових картона пацијентима, и имали око 30.000 посета каже саговорник "Новости". - Тако смо 2013. остварили промет већи од 80 милиона динара, а
прошле године изнад 60 милиона. То је довољно за наше плате, али су те паре трошене и за
инвестиционо одржавање. Ове године није било довољно материјала, па је и промет до
новембра био свега 30 милиона динара.
Кад оду неуговорени, у овој Поликлиници остаће укупно пет тимова: једна докторка која сада
ради са трудницама и незапосленима, доктор који ради протезе старијима од 65 година, и три
доктора који су сада у хитној, ноћној служби са медицинским сестрама.
МЕДИЦИНАРИ СА КИМ
ОТПРЕМНИНЕ ће до Нове године, сазнајемо у Министарству здравља, добити и нераспоређени
здравствени радници са КиМ. Њих је око 1.100, и они ће после година неразјашњеног статуса
сада на евиденцију Националне службе за запошљавање. Влада Србије определила је укупно
1,1 милијарду за решавање ових проблема, од којих 650 милиона "иде" стоматолозима.
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Синдикат правосуђа тражи сусрет са Вучићем:
Рачуни у блокади, немамо папир, тонере,
скенере...
Бета
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић затражила је данас од
премијера Александра Вучића да се статус запослених у правосуђу уреди посебним законом
или усклади са статусом локалних и градских службеника.
У саопштењу Синдиката наводи се да је Слађанка Милошевић упутила писмо премијеру
Александру Вучићу у коме тражи хитан састанак како би му представници Синдиката објаснили
да српско правосуђе не представља фискални ризик.
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У писму се наводи да су досадашње реформе довеле до застоја и спорости у раду правосуђа, а
недостатак људства и основних средстава за рад додатно подстичу тај застој.
- Наш производни асортиман чине решења, оптужнице, наредбе, замолнице, оптужни
предлози, пресуде... А за те интелектуалне производе потребне су сировине и техничка
опрема, као што су папир, тонери, компјутери, скенери... Оправдано се поставља питање у
чијем интересу се спроводе реформе које мрцваре и правосуђе и грађане. Из овога следи да
се правосуђе намерно опструише - наводи се писму.
Како се додаје, зато запослени у правосуђу не траже милостињу, већ да се њихов статус уреди
посебним законом или да се усклади са статусом локалних и градских службеника.
- Истовремено, тражимо доказ којим ћете поткрепити тврдњу да "нема пара". Ово због тога
што из извештаја државног ревизора, као и свакодневних медијских натписа, произилази да се
народни новац троши бахато, без контроле, ненаменски и недомаћински - написала је
Слађанка Милошевић.
Она је додала да се "над правосуђем врши финансијско насиље" и да се дуг правосуђа у виду
трошкова рада мери стотинама милиона динара због чега се судски рачуни налазе у блокади.
Према њеним речима, поред трошкова рада судске рачуне блокирају и одштете које плаћамо
због претходног "реформског промашаја".
- Последице трпе запослени који због блокаде рачуна не могу да остваре законом гарантована
права - наводи се у писму и изражава нада да ће састанак са Вучићем бити заказан пре него
што правосуђе, као и други, обустави рад како би привукло премијерову пажњу.
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ММФ: Фискалне и структурне мере владе донеће
привредни раст
Тањуг
Фискалне и структурне мере Владе Србије, предложене у аранжману који је почетком године
закључен са ММФ, иду у смеру подршке дугорочном привредном расту, указао је данас
економиста Медјународног монетарног фонда Ернесто Кривели.
Кривели се осврнуо и на јесењи извештај европског одељења ММФ-а за Централну, Источну у
Југоисточну Европу, који садржи препоруке како водити фискалну политику у тим земљама,
како би она довела до дугорочног економског раста. У том контексту, навео је да Србија
пролази кроз значајан процес фискалног прилагођавања.
- Ове године сте имали велико фискално достигнуће, а најважније је да се тако и настави.
Наставите да, са кохерентним планом, јачате јавне финансије у контексту аранжмана са ММФ рекао је Кривели.
Он је навео да је потребно наставити с реформом пензионог система, смањењем броја
запослених и реформом у јавном сектору, али уз уверавање да државна предузећа неће
представљати додатни терет по буџет.
Кривели је, с друге стране, истакао да ММФ подржава ефикасно трошење буџетског новца на
области попут образовања или инфраструктуре.
- То су мере које генерално подржавају дугорочан економски раст - објаснио је он.
Упитан да коментарише наводе који се све чешће чују у јавности да је потребно смањити
порез на рад, а повећати ПДВ, он је рекао да из перспективе дугорочног раста, има пореза
који су више и мање "пријатељски".
Доприноси, који су део пореза на рад су, према његовим речима, негативни по привреди раст,
док је ПДВ позитиван и зато би неке земље, ако је то могуће, требало да да преусмере
издавања за доприносе ка порезу на потрошњу.
- Пореска политика је на крају политичка одлука. Начин да се подигну приходи би могла да
буде реформа у виду промене висине пореских стопа, а други начин је да се повећа
ефикасност пореске администрације како би се повећала и наплата пореза - објаснио је
Кривели.
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Војни пензионери тврде да ће добити 42,1 одсто
мање него што им држава дугује
Бета
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије саопштило је данас да ће тражити
оцену уставности закључка Владе Србије којим су оштећени за 42,1 одсто суме коју им дугује
пензијски фонд.
Како је објашњено, супротно одлуци Уставног суда у закључку Владе од 30. октобра ове
године прецизирано је да у ванредно ускладјивање војних пензија од јануара 2008. године од
11,06 одсто урачуната и редовна повишица од 4,21 одсто.
Влада Србије је позвала војне пензионере да одустану од тужби и у том случају ће од јануара
идуће године једнократно бити исплаћен сав дуг, у просеку по 305.000 динара.
- Позивање осиромашених пензионера и њихових наследника да се вансудски нагоде са
Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање и одрекну права на судску заштиту
је покушај преваре - оценило је Удружење синдиката пензионисаних војних лица.
То удружење оценило је да ће вансудском нагодбом пензионери изгубити око 70 одсто
следујуће суме, судске трошкове, законску затезну камату и неће добити ни решење о
пензионисању на основу Закона о ПиО.
Најављено је да ће војни пензионери којима у досадашњим судским парницама није признато
право на законску повишицу од 1. јануара 2008. године, новим тужбама то право поново
потражити на суду и поднети кривичне пријаве против одговорних лица у Фонду ПИО.
Удружење синдиката пензионисаних војних лица је навело да би се вансудским споразумом
војни пензионери трајно одрекли увећања пензије за 4,21 одсто, без обзира на одлуку
Уставног суда.
Министар финансија Душан Вујовић је за нови број НИН-а казао да ће војним пензионерима
бити исплаћен дуг у укупном износу од 10 до 15 милијарди динара.
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- Војни пензионери ће добити фер понуду да им се исплати правилно обрачуната разлика,
увећана за раст трошкова живота, почев од месеца када је птребало да буде исплаћена до
данас - прецизирао је Вујовић.
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ММФ: Фискалне и структурне мере владе донеће
привредни раст
Аутор: Танјуг
БЕОГРАД – Фискалне и структурне мере Владе Србије, предложене у аранжману који је
почетком године закључен са ММФ, иду у смеру подршке дугорочном привредном расту,
указао је данас економиста Међународног монетарног фонда Ернесто Кривели.
Кривели се, у изјави Танјугу, осврнуо и на јесењи извештај европског одељења ММФ-а за
Централну, Источну у Југоисточну Европу, који садржи препоруке како водити фискалну
политику у тим земљама, како би она довела до дугорочног економског раста. У том
контексту, навео је да Србија пролази кроз значајан процес фискалног прилагођавања.
„Ове године сте имали велико фискално достигнуће, а најважније је да се тако и настави.
Наставите да, са кохерентним планом, јачате јавне финансије у контексту аранжмана са
ММФ”, рекао је Кривели.
Он је навео да је потребно наставити с реформом пензионог система, смањењем броја
запослених и реформом у јавном сектору, али уз уверавање да државна предузећа неће
представљати додатни терет по буџет.
Кривели је, с друге стране, истакао да ММФ подржава ефикасно трошење буџетског новца на
области попут образовања или инфраструктуре.
„То су мере које генерално подржавају дугорочан економски раст”, објаснио је он.
Упитан да коментарише наводе који се све чешће чују у јавности да је потребно смањити
порез на рад, а повећати ПДВ, он је рекао да из перспективе дугорочног раста, има пореза
који су више и мање „пријатељски”.
Доприноси, који су део пореза на рад су, према његовим речима, негативни по привреди раст,
док је ПДВ позитиван и зато би неке земље, ако је то могуће, требало да да преусмере
издавања за доприносе ка порезу на потрошњу.
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„Пореска политика је на крају политичка одлука. Начин да се подигну приходи би могла да
буде реформа у виду промене висине пореских стопа, а други начин је да се повећа
ефикасност пореске администрације како би се повећала и наплата пореза”, објаснио је
Кривели.
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Оглас за продају имовине Заставе камиона највероватније наредне седмице

Министарство одбране преузима део фабрике
АУТОР: З.РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Мада министар привреде Жељко Сертић тврди да статус седам, од
укупно 17 стратешких предузећа, мора да буде решен до краја године, из Групе Застава
возила, односно њене фабрике Застава камиона која се уз ФАП, Трајал, Јумко, Прву петолетку
и других, налази на том списку, поручују да је бар у њиховом случају, то "и физички
неизводљиво".
Застава камиони ће се, наиме, на предлог пословодства фабрике, који је Агенција за
приватизацију прихватила, приватизовати продајом имовине предузећа, а не дуго
најављиваним стратешким партнерством са неком од заинтересованих иностраних компанија.
Из Камиона су у минулих десетак дана о томе стизале официјелне информације да ће фабрика
бити подељена у шест делова, који ће, потом, бити понуђени потенцијалним купцима, те да је
стратешко партнерство као модел приватизације отпало, јер нема времена за преговоре са
заинтересованим компанијама.
Но, ако је судити према последњим информацијама из Камиона, подела фабрике
на шест делова, упркос дојучерашњим најавама, ипак није извесна, пошто се показало да су
намере Министарства одбране гледе Заставиног произво?ача лаких и средњих теретних
возила, једине фирме са таквим производним програмом од Торина до Блиског истока,
озбиљније него што се до скора претпостављало.
- Управо преговарамо са представницима Министарства одбране, са којима треба
да дефинишемо шта је то што Војсци Србије треба у нашој фабрици, потом ћемо моћи да
поделимо преостали део фабрике. Очекујемо да ће тај посао бити окончан у неколико
наредних дана, тако да би оглас за продају делова фабрике и њихове имовине могао да буде
расписан почетком наредног месеца. Али, немогуће је да поделимо фабрику и њену имовину и
потом уговоримо њихову продају у наредних месец дана, колико је остало до краја године. То
физички није могуће - речено је нашем листу у менаџменту Заставе камиона, уз напомену да
је извесно да ће у Крагујевцу бити настављен развој неборбених војних возила за војне
потребе, која ће, у перспективи, бити понуђена и иностраним купцима, и чији су две
прототипске верзије већ представљене надлежнима у Војски Србије и јавности.
Кинези, Руси или...
Почетком наредног месеца, кад ће, како се очекује, бити расписан оглас за
продају имовине Заставе камиона, биће познато да ли су за ту фабрику и даље
заинтересовани највећи кинески произвођачи теретних и теренских возила, државни ЈАК
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моторс и приватни Хунаг хаи, који са Камионима имају потписане меморандуме о сарадњи, и
који од те сарадње, колико је познато, званично нису одустали. Првих дана децембра сазнаће
се и колико су биле веродостојне информације о заинтересованости руског ГАЗ-а за
приватизацију Заставе камиони.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=129995

Милосављевић: Град приступа пажљиво
реформи јавног сектора
Извор : Студио Б
Град Београд се у реформи комуналних предузећа руководио са два принципа,
квалитетом услуге и ефикасношћу, а синдикат запослених у овим предузећима има
драгоцену улогу у њиховом реструктурирању, каже помоћник градоначелника Београда
Борко Милосављевић.
Он је на презентацији резултата активности предузетих у циљу развоја пројекта „Унапређење
капацитета синдиката за учешће у процесу реструктурирања јавних комуналних предузећа",
коју је организовао Грански синдикат „Независност", нагласио да је Град Београд веома
пажљиво приступао реформи јавног сектора и додао да оснивач мора да врши своју основну
улогу, а то је континуирана контрола јавних предузећа.
- Када успоставите јасне механизме и структуру контроле коју врши оснивач, онда имате
ситуацију да је у Београду јавни сектор у 2013. години имао минус од 1,6 милијарди, у 2014.
години позитиван резултат од скоро милијарду динара. Направљена је драстична промена у
смањењу трошкова а да нисмо мењали цену услуге. Тиме смо показали да јавни сектор не
мора унапред да буде негативан и да значи неефикасно пословање, јер је то више резултат
неадекватне организације. Процена резултата пословања предузећа у 2015. години говори да
су од 30 комуналних предузећа у Београду само још два остала нереформисана, ГСП „Београд"
и „Сава центар" - рекао је Борко Милосављевић и додао да тај резултат говори како може
успешно да се послује ако се успоставе правилни механизми пословања.
Он је истакао да су у Граду Београду схватили да уколико се желе реформе, мора да се нађе
минимум заједничких вредности са свим учесницима.
- Ту пре свега мислим на успостављање социјалног дијалога јер не може да се иде у велике
реформе уколико игноришете запослене у комуналним предузећима. Једноставно, запослени
морају да нађу интерес у оквиру целокупног поступка. Београд је ишао тим смером и ми смо
као прва локална самоуправа закључили грански колективни уговор на нивоу града и све
појединачне колективне уговоре. Ишли смо на то да смањимо трошкове, али да водимо рачуна
да запослени добију одређене квалитете. На тај начин успостављено је поверење и договор са
запосленима у овим предузећима - нагласио је Милосављевић.
Према његовим речима, Град Београд ће спремно дочекати Закон о максималном броју
запослених радника јер је сада око 1.600 људи мање у јавном сектору.
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- Први пут се дешава да јавни сектор није полигон за запошљавање и не чекајући Закон о
максималном броју запослених ми смо ишли на ту рационализацију, а реформа се односила на
институционално, организационо и финансијско реструктурирање јавних предузећа.
Истовремено смо увидели да у комуналним предузећима имамо хроничан недостатак радника
управо због тога што је више од 70 одсто у структури запослених администрација. Нелогично
је, али је то тачан податак да су људи који носе посао запослени уговором на одређено време
- категоричан је Милосављевић.
Он је додао да је Град Београд покренуо и поступак јавно-приватног партнерства, а депонија
Винча ће се показати као један позитиван пример.
- У исто време ми смо оваквом политиком постављања јавних предузећа на здраве основе
омогућили и дали капацитет тим предузећима да одређене пројекте могу да финансирају по
принципу јавно-приватног партнерства. Али ту мора да се води рачуна о томе да комунална
услуга доминантно утиче на животни стандард становника. Приликом преговарачког поступка
за јавно-приватно партнерство мора да се води рачуна какве су уговорне норме да се терет тог
односа не би доминантно пребацио на ценовну политику - рекао је помоћник градоначелника.
Представници синдиката су се на овом скупу заложили да се комуналне делатности изузму из
процеса приватизације, имајући на уму да су комуналне услуге јавни интерес и да су оне
веома важне за сваког становника и његов животни стандард.
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