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Повишице у здравству и просвети
Е. Р.
Са Међународним монетарним фондом о повећању пензија и плата запослених у јавном
сектору. У наредних седам дана биће донета одлука о тачном проценту раста примања
ПРОСТОР за повећање пензија и плата у јавном сектору постоји, а одлука о тачном износу биће
донета у наредних седам дана, саопштено је у понедељакпосле састанка премијера Србије
Александра Вучића са делегацијом ММФ, која је започела трећу контролу аранжмана наше
земље са Фондом. Премијер је пре састанка поручио да ће повећања бити највећа у просвети и
здравству, али и да се ММФ противи расту плата за МУП и Војску.
Премијер је навео да ће да ће плате бити повећане онима којима нису ни биле смањене, а то
је 19 одсто запослених у јавном сектору.
- Тиме показујемо да су наши приоритети просвета, здравство и социјални сектор и ту нећемо
жалити новац, али ћемо то да радимо тако да не угрозимо функционисање нашег буџета рекао је Вучић.
Шеф делегације ММФ Џејмс Руф истакао је да је увидом у тренутно стање уочен простор за
повећање плата и пензија. И Руф сматра да би директна повећања требало да буду усмерена
ка секторима у којима су примања најнижа, а то су просвета и здравство.
Делегација ММФ званичну ревизију почела је јутарњим састанком у Народној банци Србије и
разговорима са Јоргованком Табаковић, гувернером НБС, и министрима финансија Душаном
Вујовићем и привреде Жељком Сертићем. Министар Вујовић изјавио је да ММФ честита Србији
на постигнутим резултатима, уз напомену да не попусти под притисцима. Према његовим
речима, питање је да сви структурални елементи трошкова буду под контролом да бисмо
могли да под пуном подршком ММФ урадимо повећање пензија и плата и наставимо путем
реформи:
- Остварили смо невероватно смањење номиналног дефицита. Планирали смо да нам дефицит
централне државе буде 191 милијарду, па смо то смањили на 120. Тренутно се налазимо испод
40, а до краја године нећемо се приближити ни до 80.
ДО ДВА ОДСТО УКУПНЕ МАСЕПредседник скупштинског Одбора за финансије, републички
буџет и контролу трошења јавних средстава Верољуб Арсић изјавио је у понедељак да
повећање плата у јавном сектору неће бити линеарно, већ ће најоптерећеније професије
добити више. - Према информацијама које имам, не би требало да повећање буде линеарно,
већ би повећање требало да обухвати најугроженије и најоптерећеније професије и грађане 2

рекао је Арсић. Према његовим речима, и предвиђања економиста да би зараде могле да буду
повећане до два одсто, односе се на укупну масу исплата у јавном сектору.
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је Влада Србије на добром путу да до маја
следеће године реши статус 17 стратешких предузећа, чији је рок за приватизацију продужен.
- Надам се да ћемо све завршити што је планирано. Обавезали смо се да ћемо до краја године
да завршимо са седам предузећа од оних 17 за које смо дефинисали заштиту до маја следеће
године и на добром смо путу да то урадимо - рекао је Сертић, истичући да Влада неће тражити
ниједан дан одлагања за преузете обавезе.
Шеф мисије ММФ Џејмс Руф је навео да ММФ зна да постоји посвећеност да се реши проблем
седам предузећа до краја године, али да сматрају да је и осталих 10 поједнако важно.
"ТЕЛЕКОМ" НИЈЕ СРЕБРНИНА
ПРЕМИЈЕР Србије је коментарисао и продају "Телекома" и штрајк синдиката у овом предузећу.
- Важно је ако можемо да завршимо тај посао поштено, да добијемо велики новац и да
компанија иде напред - казао је Вучић. - Ако не можемо да добијемо, нећемо да продамо, али
нећу бити срећан ако не успемо у томе јер нас онда чека реструктурирање, озбиљни
проблеми, а питање је да ли имамо снаге да то све решимо сами. Штрајк синдиката у
"Телекому" није ништа чудно. Разговарао сам са њима, свако нека ради свој посао. Они који
говоре да је "Телеком" "сребрнина", у суштини не знају о чему причају. У "Телеком" морате
стално да улажете, да се такмичите. Све европске земље су приватизовале слична предузећа.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:574783-Nastavnicima-pomoc-od-oko-6000-dinara

ЈЕДНОКРАТНА УПЛАТА СТИЖЕ КРАЈЕМ
МЕСЕЦАНаставницима помоћ од око 6.000 динара
И. МИЋЕВИЋ
На састанку са премијером и двоје министара, синдикати добили обећање. Једнократна
исплата стиже првог децембра. Следеће године повећање плата до пет одсто
ПРОСВЕТНИ радници добиће око првог децембра једнократну помоћ у висини између 5.000 и
6.500 динара. Ово је договорено на састанку представника четири репрезентативна синдиката
са премијером Александром Вучићем и министрима Кори Удовички и Срђаном Вербићем.
Иако су сви били на истом састанку, синдикати су дали различите информације о износу
помоћи која стиже за месец дана, а коначан износ одредиће Министарство финансија - између
5.000 и 6.000 или између 6.000 и 6.500 динара.
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- Једнократну помоћ добиће око 108.000 запослених у основним и средњим школама и
домовима ученика - потврђује за “Новости” Бранислав Павловић, председник Синдиката
образовања Србије. - Премијер нам је рекао да је реално да то буде износ између 6.000 и
6.500, а у Министарству финансија ће израчунати колико ће то тачно бити.
Да ће помоћ стићи око првог децембра, потврдио је после састанка и министар просвете Срђан
Вербић.
Из Уније синдиката радника Србије поручили су да нису задовољни обећаним износом.
ОБНОВАИЗ УНИЈЕ поручују да је најбоља вест то што ће све школе у Србији бити уређене и да
ће се са тим почети у најкраћем периоду: - За почетак бићемо у окреченим учионицама, што
свакако није занемарљиво када знамо у каквим условима радимо.
- С обзиром на то да смо се залагали да ова помоћ буде у висини једне просечне плате
запосленог, овим износом нисмо задовољни - кажу у Унији. - Заостајање у висини зараде у
односу на остале струке које се финансирају из буџета, Влада планира да реши тако што ће
плате различито повећати. Уколико одобри ММФ, наше зараде биће увећане у највећем
износу, највише пет процената.
На састанку није било речи о још једној болној тачки запослених у просвети - закону о
платама. Према речима министра Вербића, то је тема за посебан састанак.
- Морамо да уредимо систем плата у јавном сектору и ако овај предлог није довољно добар,
треба да направимо неки други. Не смемо да одустанемо од тога, дакле мора да се зна ко
колику плату има у јавном сектору - изјавио је Вербић након састанка.

ТАНЈУГ
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=211070

Хуманитарна акција синдиката у помоћи
избеглицама
Британски Синдикат радника комуникација и њихова хуманитарна организације ЦWУХА
организовали су акцију хуманитарне помоћ за избеглице уз подршку Међународне
конфедерације синдиката (ИТУЦ).
БЕОГРАД - Британски Синдикат радника комуникација и њихова хуманитарна организације
ЦWУХА организовали су акцију хуманитарне помоћ за избеглице уз подршку Међународне
конфедерације синдиката (ИТУЦ).
Како је саопштено из Савеза самосталних синдиката Србије, који је члан ИТУЦ-а и који је
такође подржао акцију, јутрос је из Бирмингема кренуо конвој с хуманитарном помоћи.
Конвој ће проћи и кроз Београд и Србију, саопштено је из Савеза самосталних синдиката
Србије (С С С С).
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Два 15 тона тешка камиона превозе зимску одећу, храну, опрему за бебе и друге потрепштине,
како би их поделили избеглицама које у ту земљу већином пристижу из ратом захваћене
Сирије.
Конвој ће проћи 3.000 километара дуг пут, пролазећи Белгијом, Немачком, Аустријом,
Словенијом, Хрватском, Србијом те Бугарском, током којег ће му се придружити још један
камион с донацијом.
"У најбољој традицији синдикалне солидарности, синдикати широм Европе осигуравају
добродошлицу и интеграцију у друштво стотинама хиљада избеглица и њихово право на
достојанствен рад. Конвој ће помоћи да тај задатак буде порука која ће се преносити земљама
којима ће конвој путовати”, поручила је генерални секретар ИТУЦ-а Шерон Бароу, а наводи се
у саопштењу С С С С.
Фото Тањуг, О. Тоскић

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603209/MMF-Postoji-prostor-za-povecanje-plata-i-penzija

ММФ: Постоји простор за повећање плата и
пензија
Тањуг
На данашњем састанку са председником Владе Србије Александром Вучићем, представници
Медјународног монетарног фонда (ММФ) констатовали су да постоји простор за повећање
плата и пензија, а одлука о износу биће донета у наредних седам дана.
Премијер Вучић састао се са делегацијом Медјународног монетарног фонда (ММФ), поводом
треће ревизије аранжмана из предострожности, који је Влада Србије потписала са овом
међународном финансијском институцијом.
У уводној речи премијер Вучић захвалио је делегацији ММФ-а на честиткама за успех који је
постигнут до овог тренутка и рекао да је намера Србије да уложи још много рада како би
остала на добром путу, саопстила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима.
Шеф делегације ММФ Џејмс Руф изјавио је да су позитивне оцене које је Србија добила
напретком на Доинг Буссинесс листи Светске банке веома охрабрујуће и посебно нагласио
јачање инвестиција у приватном сектору.
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Тема разговора било је и повећање плата и пензија, а одлука о коначном износу биће донета у
наредних седам дана, након додатних анализа и консултација представника ММФ и
Министарства финансија.
- Увидом у тренутно стање уочен је простор за повећање плата и пензија - изјавио је Руф и
навео да би директна повећања требало да буду усмерена ка секторима у којима су примања
најнижа, а то су просвета и здравство.
- Знамо да постоји посвећеност да се реши проблем седам предузећа до краја године, али
сматрамо да је и осталих 10 подједнако важно - рекао је Руф, наводећи тренутну ситуацију у
процесу приватизације о чему је говорио и премијер Вучић, који сматра да је приватизација
предузећа највећи проблем у спроводјењу реформи, очекујући подршку делегације у искуству
и саветима.
Председник Владе Србије је рекао да је поносан на резултате у фискалном дефициту и да ће
се лично ангажовати на решењу питања рационализације и реформе предузећа у државном
власништву.
И поред тешких разговора о предузећима у државном власништву, првенствено Србијагасу,
ЕПС-у и Железницама, као и проблему приватизације 17 предузећа, премијер Вучић је обећао
да ће све обавезе Србије бити испуњене у договореном року уз његово лично ангажовање.
- Пред Србијом су велики задаци. Морамо марљиво да радимо у циљу повећања бруто домаћег
производа и стабилизације јавног дуга. Осим рационализације, приватизација предузећа биће
наша главна тема у наредном периоду. Лично ћу се ангажовати да се осети бољитак, а да
притом никога не штедим - рекао је премијер, обраћајући се присутним министрима и
директорима јавних предузећа.
Он се у име Владе Србије захвалио свим члановима делегације ММФ и рекао да очекује
интензивне и продуктивне разговоре током треће ревизије, која се завршава 10. новембра,
наведено је у саопштењу.

6

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603140/Vujovic-MMF-porucuje-da-ne-popustimo-pod-pritiscima

Вујовић: ММФ поручује да не попустимо под
притисцима
Тањуг
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да Међународни монетарни фонд честита
Србији на постигнутим резултатима, уз напомену да не попусти под притисцима.
Вујовић: ММФ поручује да не попустимо под притисцима
Вујовић је за РТС рекао да Србија нема ниједан проблем из прошлости, али "да ММФ упозорава
да не би ослабио критеријум".
- Они кажу: Честитамо, наставите са овим, али немојте да попустите пред притисцима - каже
Вујовић.
Говорећи о повећању плата и пензија, Вујовић је подсетио да је премијер већ рекао да је то
питање решено.
- Могу да вам кажем да је са техничке стране то на добром путу. Док не договоримо све
елементе нећу да кажем да је решено. Према томе, ми на томе радимо и велика је
вероватноћа да ћемо за то наћи простор - напомиње Вујовић.
Према његовим речима, питање је да сви структурални елементи трошкова буду под
контролом да бисмо могли да под пуном подршком Фонда урадимо повећање пензија и плата и
наставимо путем реформи.
- Ми смо остварили прилагођавање у првој години од 2,4 одсто структурног дефицита и
остварили смо невероватно смањење номиналног дефицита. Планирали смо да нам
дефицит централне државе буде 191 милијарду, па смо то смањили на 120. Тренутно се
налазимо испод 40, а до краја године нећемо се приближити ни до 80 - истиче Вујовић.
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Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас да ће до краја новембра бити
припремљен предлог буџета за 2016. годину, а две недеље након тога ће бити разматран у
Скупштини.
Вујовић је за РТС рекао да су приоритети Владе Србије повећање плата запослених у школству
и здравству.
"Циљ је, такође, да пензионери којима нису смањиване пензије добију неко повећање", казао
је он.
Како каже, постоји огроман простор који се неће користити не зато што га нема, већ зато што
"не желимо да улазимо у зону да смањујемо тај простор и да смањујемо оно што смо већ
остварили".
Да ли ће повећање плата и пензија бити за све запослене и за све пензионере, Вујовић
напомиње да ће о томе одлучити цела влада.
- Ту постоје социјални елементи, елементи историје ко је колико добијао претходних година.
Према томе, циљ је да се достигне неки ниво правде, да се награде сви учесници у овом
процесу реформи и да се оствари неко уједначавање доходака које је јако важно - наглашава
Вујовић.
Министар подсећа да је премијер већ помињао да су сектори школства и здравства најмање
добили претходних година, тако да ће циљ бити да они добију више од других.
"Циљ је, такоде, да они који су пензионери а којима нису смањиване пензије добију неко
повећање", додаје министар финансија.
Када је реч о буџету за 2016. годину, Вујовиц каже да је он добрим делом већ написан и да се
чека да се договоре сви параметри.
- Након одласка Фонда, 10. новембра, имамо завршну конференцију за штампу и завршно
саопштење и договоре. Саопштићемо све параметре за буџет. До краја новембра цемо имати
припремљен буџет, а после две недеље бицзе разматран у Скупштини - закључује Вујовић.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603141/Arsic-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-linearno

Арсић: Повећање плата и пензија неће бити
линеарно
Тањуг
Председник скупштиснког Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних
средстава Верољуб Арсић изјавио је данас да повећање плата у јавном сектору неће бити
линеаро, већ ће најоптерећеније професије добити више.
Арсић: Повећање плата и пензија неће бити линеарно
- Према информацијама које имам, не би требало да повећање буде линеарно, већ би
повећање требало да обухвати најугроженије и најоптерећеније професије и грађане - рекао
је Арсић Тањугу.
Према његовим речима, и предвиђања економиста да би зараде могле да буду повећане до
два одсто, односи се на укупну масу исплата у јавном сектору.
- Влада Србије ради на најосетљивијим и најважнијим групама којима би у наредном периоду
требало да добију повећање - рекао је он.
Упитан да ли за то има новца, Арсић је рекао да има и да је повећање могуће.
- Сам поступак мера штедње предвиђао је најгоре могуће сценарије за Србију, а далеко смо од
тога. Далеко су веће уштеде у буџету и од планираног дефицита, али и наплата пореза на
додату вредност, акциза, царина… Имамо простор да се ово повећање и уради - рекао је
Арсић.
Наравно, није то повећање важно само за оне људе који ће њиме бити обухваћени, додаје он,
већ и за саму државу јер и кроз јавну потрошњу на неки начин финансирате и реални сектор
који конзумира робу и услуге.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603088/Vucic-Bice-povecanja-plata-i-penzija-jednokratne-isplate-pre-svegaprosvetarima

Вучић: Биће повећања плата и пензија,
једнократне исплате пре свега просветарима
Бета
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је извесно повећање дела плата у
јавном сектору и пензија, умањених од новембра 2014. године.
Вучић је новинарима рекао да ће о томе разговарати са мисијом Међународног монетарног
фонда (ММФ) која је у двонедељној посети Београду поводом треће ревизије текућег
трогодишњег аранжмана из предострожности са Србијом.
Он је додао да не зна какав ће договор са ММФ-ом бити постигнут, али да је сигурно да ће
један део запослених у јавном сектору добити једнократну исплату, пре свега просветни
радници.
Како је додао, "у сваком случају биће и повећања, полако, све зависи од нас".
Према његовим речима, ММФ је против повећања плата у МУП-у и Војсци Србије.
Вербић: Једнократне исплате око 1. децембра

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да би
просветни радници требало око 1. децембра да добију једнократну помоћ, чији ће износ
утврдити Министарство финансија. Он је казао да је данашњем састанку са представницима
синдиката просветних радника присуствовао и премијер Србије који је потврдио да ће бити
испуњено оно што је обавеза Владе.
Премијер је поновио да ће повећање највише осетити запослени у просвети и здравству, да ће
просветни радници добити и једноакратну помоћ, али и да ће плате бити повећане онима
којима нису ни биле смањене, а то је 19 одсто запослених у јавном сектору.
- Тиме показујемо да су наши приоритети просвета, здравство и социјални сектор и ту нећемо
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жалити новац, али ћемо то да радимо тако да не угрозимо функцинисање нашег буџета - рекао
је премијер.
Укупно, како је навео, плате, рачунајући и приватни сектор у ком су значајно веће него
прошле године, ове су године више него 2014, а 2016. године ће бити још боље, закључио је
Вучић.
Како је истакао, очекивања су да ће мисија ММФ-а прогнозу раста бруто домаћег производа
(БДП) у Србији за 2016. годину повећати на 1,8 одсто, а да су процене Владе да ће раст бити
два одсто.
Телеком није сребрнина, тражž и улагање, тешš ко ћемо сами
Премијер Александар Вучић поновио је данас да Телеком неће бити приватизован уколико се
не постигне добра цена, али приметио да у том случају неће бити срећан, будући да ће се
компанија наћи у озбиљним проблемима.
- Важно је ако можемо да завршимо тај посао поштено и да добијемо велики новац и да
компанија иде напред. Ако не можемо да добијемо, нећемо да продамо, али нећу бити срећан
ако не успемо у томе, јер нас онда чека реструктурирање, озбиљни проблеми, а питање је да
ли имамо снаге да то све решимо сами - рекао је Вучић.
Он је, упитан о штрајку синдиката у Телекому, рекао да то није ништа чудно, будући да
живимо у економији у којој мало ко размишља о будућности, већ само гледа како да се сачува
нешто што је већ остварио.
- Разговарао сам са њима, свако нека ради свој посао... Разговарао сам и са синдикатима
просвете, са Телекомом, са свима разговарам... - рекао је Вучић приметивши да они који
говоре да је Телеком "сребрнина" у суштини немају појма о чему причају.
Како је рекао, у Телеком морате стално да улажете, да се такмичите.
- Све европске земље су приватизовале, а само смо ми ваљда јачи од свих, па ћемо све да
успемо - рекао је Вучић.
Премијер је поновио да новац од Телекома, уколико буде продат, неће ићи у буџет, већ да је
новац потребан за враћање дугова и да би та фирма ишла напред.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603047/Sertic-Do-maja-bismo-mogli-da-resimo-17-strateskih-preduzeca

Сертић: До маја бисмо могли да решимо 17
стратешких предузећа
Тањуг
Министар привреде Жељко Сертић изхавио је данас да је Влада Србије на добром путу да до
маја следеће године реши статус 17 стратешких предузећа чији је рок за приватизацију
продужен.
"Надам се да ћемо све завршити што је планирано. Обавезали смо се да ћемо до краја године
да завршимо са седам предузећа од оних 17 за које смо дефинисали заштиту до маја следеће
године и на добром смо путу да то урадимо", рекао је Сертић новинарима непосредно пред
почетак званичних преговора српске делегације са ММФ у Народној банци Србије.
Упитан да ли је могуће померање рокова и приоритета он је одговорио:
"Нећемо тражити ниједан дан одлагање наших обавеза које смо преузели".
Говорећи о данашњем састанку са ММФ-ом, Сертић је рекао да очекује да чује све њихове
примедбе, али и да "ми аргументовано образложимо шта смо урадили у претходном периоду".
"Важно да се разговори одржавају управо на три месеца, најгоре је када су шумови у
комуникацији, јер се врло често у јавности објашњава нешто што у реалном животу није тако,
тако да са њима на оваквим састанцима на набољи начин разјаснимо све податке", рекао је
министар.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603198/Sindikat-radnika-u-prosveti-Srbije-Ponudjena-jednokratna-pomoc-od-6000dinara

Синдикат радника у просвети Србије: Понуђена
једнократна помоћ од 6.000 динара
Тањуг
Синдикат радника у просвети Србије саопштио је да је премијер Србије Александар Вучић
данас обавестио синдикате да је влада одлучила да запосленима у просвети исплати
једнократну помоћ од 6.000 динара.
Како је наведено, Вучић је одржао састанак са четири синдиката просвете, који је сам
иницирао.
Синдикати су очекивали да ће на састанку бити разматрана проблематика зарада у
образовању, а уместо тога Вучић је обавестио синдикате да је влада одлучила да запосленима
у просвети исплати једнократну помоћ од 6.000 динара.
Пре скоро годину дана, влада је синдикатима нудила и већи износ и синдикати су то одбили,
будући да су били у штрајку и да је та понуда условљавала прекид штрајка.
"Данас, када синдикати нису у штрајку, ова понуда премијера Вучића може се сматрати
једностраним чином о коме се синдикати ништа не питају и немају шта да преговарају. Другим
речима - уплати кад већ хоћеш", саопштио је Синдиката радника у просвети Србије.
Како је наведено, сви проблеми у образовању остају и не могу се пребрисати том понудом, а
такав став владе још једном говори о односу државе према српском образовању.
Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић најавио је данас да би око 1.
децембра просветари требало да добију помоћ.
"Та помоћ зависи од техничког решења, односно како Министарство финансија то буде
решило, али у сваком случају, које год да буде решење, премијер Вучић ће морати да
разговара са ММФ-ом о томе и након тога, ми ћемо знати и која је висина те помоћи која, као
што сам рекао, би око 1. децембра требало да буде исплаћена", рекао је Вербић новинарима.
Вучић је, такодје, данас потврдио да ће плате у јавном сектору и пензије бити повећане, да ће
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повећања бити највећа у просвети и здравству, али да се ММФ противи повећању плата за МУП
и војску.
Он је казао да да ће повећање највише осетити запослени у просвети и здравству, да ће
просветни радници добити и једноакратну помоћ, али и да ће плате бити повећане онима
којима нису ни биле смањене, а то је 19 одсто запослених у јавном сектору.

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Ima-li-mitingovanja-bez-zakona.sr.html

Има ли митинговања без закона
Србија од 23. октобра нема закон који регулише јавна окупљања, а предлог новог ће бити у
скупштинској процедури до краја 2015. или у јануару 2016. – Један од приговора нацрту новог
закона је непостојање спонтаних окупљања
Од пре неколико дана Србија нема закон који регулише организацију јавних окупљања па кад
би нека странка хтела да у овом тренутку организује митинг није најјасније на основу којег
правног акта би га пријавила. Предлог новог закона ће, кажу у Министарству унутрашњих
послова, бити у скупштинској процедури до краја ове или у јануару идуће године.
Да је Србија на тај начин доведена у стање где законом није уређено остваривање Уставом
зајамчене слободе грађана на окупљање, саопштио је пре неколико дана и омбудсман Саша
Јанковић. А да би се та слобода у потпуности и остварила, на нацрту новог правног акта, који
је тренутно на јавној расправи, мораће још да се ради.
Закон о јавним окупљањима је престао да важи 23. октобра јер је Уставни суд Србије тог дана
образложио своју одлуку из априла којом је овај закон из 1992. прогласио неуставним. У
образложењу Уставног суда, између осталог, наведено је да је сад већ неважећим Законом о
јавном окупљању локалним самоуправама дато овлашћење да одређују простор на коме је
дозвољено одржавање јавних скупова. Таква одредба је, речено је у највишој судској
инстанци, супротна уставној одредби да је одржавање окупљања начелно дозвољено свуда.
Локалне самоуправе би, према образложењу, могла само да пропишу изузетке, односно
локације на којима не могу да се одржавају окупљања. То ће, према речима Катарине
Голубовић из Јукома, која је учествовала у јавној расправи, бити предвиђено нацртом новог
закона.
„Локалне самоуправе ће у року од 60 дана од ступања закона на снагу моћи да донесу акт
којим ће одредити места која нису подобна за организовање скупова с аспекта безбедности
учесника и ограничења која постоје у Уставу. Ми инсистирамо да тај акт локалне самоуправе
буде објављен, свима доступан и образложен и да се не дешава да се у таквим одлукама
упућује на друге органе локалне самоуправе попут секретаријата, за шта је било примера”,
каже она.
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Инсистирање на оваквој транспарентности, за коју је још неизвесно да ли ће бити унета у
нацрт, посебно је јасно ако се подсетимо примера политичке злоупотребе претходних
законских одредби. Тако је, рецимо, у Зајечару тамошња локална скупштина почетком године,
уочи окупљања опозиције, донела одлуку да се протести с градског трга изместе ван града, на
бивши хиподром.
Председник СО Зајечар Саша Мирковић (СНС) објаснио је да су политички скупови склоњени с
трга јер је он намењен деци и старијима, као и да су стизале притужбе грађана којима
окупљања сметају. Такође, будући да је по старом закону прописано да се „актом општине,
односно града утврђује висина кауције и орган коме се уплаћује”, зајечарској опозицији је
одређена такса од 30.000 динара.
Зоран Живковић, посланик и лидер Нове странке, каже да су сличне злоупотребе постојале и
деведесетих година, чак су и тада „у моди” били хиподроми.
„У то време, у великим градовима локације на којима су некад били хиподроми постала су
једина места где је народ могао да се окупи, што је својеврсна увреда. Давање локалним
самоуправама таквих овлашћења је претерано администрирање, јер у Србији вишестраначје
постоји већ 25 година и у многим местима постоје већ устаљене локације на којима се људи
традиционално окупљају, било да су симпатизери власти или опозиције”, сматра Живковић.
Нико од представника његове странке и коалиционих партнера НС-а из ДС-а, додаје, није
учествовао у јавној расправи поводом нацрта новог закона јер их, каже, нико није позвао. Што
се тиче насталог правног вакуума, он га тумачи као „последицу нехата власти која се бави
само стварима у свом интересу”.
„Тај правни вакуум може да се тумачи да, ако нема закона који то дефинише, онда нема ни
забране за одржавање скупова, тако да је сад то потпуно либерално. Они који кажу да је то на
ивици анархије, у праву су”, каже Живковић.
Међутим, према речима Александра Мартиновића, посланика СНС-а и председника Одбора за
уставна питања и законодавство Скупштине Србије, ова ситуација неће се одразити на
одржавање окупљања јер су се јавни скупови до сада организовали по принципу пријаве
Министарству унутрашњих послова, а не одобрења.
„У том смислу, Србија је има један демократски систем кад су у питању јавна окупљања јер је
било довољно да се скуп само пријави, а правни основ за то је Закон о јавном реду и миру”,
објашњава Мартиновић.
На тај акт упућује и Катарина Голубовић из Комитета правника за људска права (Јуком),
истичући да је њиме свакако регулисано поступање полиције и у овом тренутку, кад нема
закона о окупљањима.
„У том смислу, скупови не би били санкционисани, осим ако не прерасту у насилне скупове
који се свакако санкционишу. Полиција може да делује и по Закону о безбедности саобраћаја
на путевима ако је скуп у покрету, где постоје јасне одредбе које ограничавају кретање”, каже
она.
Мартиновић признаје да је и до сада постојала „напетост” између локалне самоуправе и
централне власти када је реч о организовању скупова, али додаје и да се предвиђеним
решењем у новом нацрту јачају градови и општине, јер они имају „боље процене где је
погодно да се одржи неко јавно окупљање него МУП”.
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„Кад се обавља централизација послова у Београду, опозиција тражи децентрализацију, а кад
се сад преносе послови на локалну самоуправу, они ће хтети централизацију. То је
нерационално понашање”, закључује Мартиновић.
Још један приговор нацрту новог закона из НВО сектора тиче се непостојања спонтаних
окупљања, каже Катарина Голубовић, иначе учесница јавне расправе.
„Хрватским законодавством, на пример, предвиђена су таква окупљања као и локације на
којима их је могуће одржати. На тај начин су помирени захтеви за брзим преношењем поруке
са спонтаног скупа, али и за омогућавањем брзе организације полиције уколико таква
окупљања прерасту у насилна”, каже она.
О свим овим одредбама, како је саопштио МУП, огласиће се и Европска комисија којој ће
после јавне расправе бити достављен нацрт закона, пре упућивања у скупштинску процедуру.
Димитрије Буквић
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Moguce-povisice-plata-i-penzija-ali-nepoznato-za-koliko.sr.html

Могуће повишице плата и пензија, али непознато
за колико
И пре него што су преговори са Међународним монетарним фондом (ММФ) почели, премијер
Александар Вучић најавио је какав ће бити њихов епилог. Како је истакао, плате у јавном
сектору и пензије биће повећане.
Засад је јасно да неће сви запослени у јавном сектору моћи да рачунају на евентуално
повећање плата, као и да ће повишице бити скромне.
Према нашим сазнањима, буџетски простор за повећање личних примања грађана и
пензионера је релативно мали, упркос добрим резултатима у државној каси.
Праг за повећање плата и пензија кретаће се око 0,5 одсто бруто домаћег производа, што је
нешто више од 150 милиона евра. Свако повећање плата и пензија за само један одсто
повећава укупне трошкове за осам милијарди динара (нешто мање од 70 милиона евра). То
значи да би у најбољем случају пензионери могли да очекују повећање пензија од два одсто.
Преостала средства требало би најправедније расподелити међу запосленима у јавном
сектору. У Меморандуму економске политике, који је наша влада послала ММФ-у пре почетка
преговора, наводи се да ће било какво повећање плата у јавном сектору бити циљано ка онима
који су најмање плаћени. То су медицинско особље у здравству и просветни радници у
основном и средњем образовању. Војска, полиција и социјални радници се не спомињу. То
значи да, бар засад, никаквог линеарног повећања плата неће бити већ ће оно бити усмерено
само ка појединим секторима. Војска и полиција се не спомињу.
Програмом са ММФ-ом, међутим, наводи се да је циљ да се удео плата у бруто домаћем
производу смањи са 11 на седам одсто. Прошлогодишњим смањењем зарада тај издатак је
смањен на 9,5 одсто. Није искључено да ће ММФ тражити неку алтернативну меру којом ће
Србија моћи да смањи те издатке. Креаторима економске политике на располагању остаје и
додатно смањење броја запослених.
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Премијер је потврдио да ће повећања бити највећа у просвети и здравству, али да се
Међународни монетарни фонд противи повећању плата за МУП и Војску. „Ја знам шта је моја
идеја, за колико да се у ком сектору и коме повећа. Видећемо шта ће ММФ да каже. Знам само
да су они против повећања за МУП и Војску. То је оно што знам сигурно, али не могу да кажем
да у потпуности то виђење делим”, рекао је Вучић.
„У сваком случају биће и повећања. Полако. Све зависи од нас”, навео је премијер.
Поновио је да ће повећање највише осетити запослени у просвети и здравству, да ће
просветни радници добити и једнократну помоћ, али и да ће плате бити повећане онима
којима нису ни биле смањене, а то је 19 одсто запослених у јавном сектору. „Тиме показујемо
да су наши приоритети просвета, здравство и социјални сектор и ту нећемо жалити новац, али
ћемо то да радимо тако да не угрозимо функционисање нашег буџета”, рекао је премијер.
Укупно, како је навео, плате, рачунајући и приватни сектор у ком су значајно веће него
прошле године, ове су године више него 2014, а 2016. ће бити још боље, закључио је Вучић.
---------------------------------ММФ: Одлука у наредних седам дана
На састанку са председником Владе Србије Александром Вучићем, представници
Међународног монетарног фонда (ММФ) констатовали су да постоји простор за повећање плата
и пензија, а одлука о износу биће донета у наредних седам дана.
„Увидом у тренутно стање уочен је простор за повећање плата и пензија”, изјавио је шеф
Мисије ММФ Џејмс Руф и навео да би директна повећања требало да буду усмерена ка
секторима у којима су примања најнижа, а то су просвета и здравство. „Знамо да постоји
посвећеност да се реши проблем седам предузећа до краја године, али сматрамо да је и
осталих 10 подједнако важно”, рекао је Руф, наводећи тренутну ситуацију у процесу
приватизације о чему је говорио и премијер Вучић, који сматра да је приватизација предузећа
највећи проблем у спровођењу реформи, очекујући подршку делегације у искуству и саветима.
Председник владе је рекао да је поносан на резултате у фискалном дефициту и да ће се лично
ангажовати на решењу питања рационализације и реформе предузећа у државном власништву.
„Пред Србијом су велики задаци. Морамо марљиво да радимо у циљу повећања бруто домаћег
производа и стабилизације јавног дуга. Осим рационализације, приватизација предузећа биће
наша главна тема у наредном периоду. Лично ћу се ангажовати да се осети бољитак”, рекао је
премијер, наведено је у саопштењу. (Танјуг)
А. Телесковић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/komatozno_stanje_privrede.4.html?news_id=310525

Коматозно стање привреде
Негативан финансијски резултат није плод негативних курсних разлика, како су то
протумачили званичници, него и осталих негативних трендова. А какви год да су разлози,
губици су четири пута увећани у односу на годину раније* На погоршање финансијских
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перформанси у прошлој години утицали су опадање агрегатне
инвестиционе и кредитне активности, као и смањивање извоза

тражње,

слабљење

АУТОР: МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
У 2014. активна су била 120.852 привредна друштва, наводи се у коначно објављеном
извештају о пословању привреде у прошлој години. Податке из завршних рачуна АПР-у су
поднела 96.352 друштва, али је индикативно да 24.500 фирми није ни доставило извештаје.
Подаци о њиховом пословању додатно су интензивирали негативне податке о укупном
пословању привреде.
Овај број привредних друштава запошљавао је укупно 976.061 радника, што је за 18.839 мање
него годину дана раније. Интересантно је да је у сектору трговине функционисало 32.911 или
35,1 одсто друштава, док у прерађивачкој индустрији ради свега 16.783 или 17,9 одсто .
У Србији послује и 83.386 микропривредних друштава или 88,9 одсто и запошљавају петину
укупног броја радника. Мала привредна друштва учествују у укупној броју са 9,4 одсто а
запошљавају 266.411 радника или 27,3 одсто. У пола процента великих привредних друштава,
запослено је 304.608 радника. Број привредних друштава, српски феномен, без запослених у
2014. години је увећан са 27.055 у 2013. години на 27.617, а чак 9.519 фирми из те групе
делатност обавља у сектору трговине на велико и мало.
На погоршање финансијских перформанси у прошлој години утицали су опадање агрегатне
тражње, слабљење инвестиционе и кредитне активности, као и смањивање извоза због чега је
привреда обновила рецесиона кретања са осетним падом БДП-а од 1,8 одсто.
Српска привреда је у 2014. год. имала укупне приходе 8.942,8 милијарди динара а расходе
9.025,8 милијарди.
"Висока задуженост домаће привреде и кретање девизног курса допринели су значајном расту
камата и негативних ефеката валутне клаузуле, тако да су иначе високи финансијски расходи
додатно увећани за 51,1 одсто, па је губитак по основу финансирања повећан 2,3 пута у односу
на претходну годину и износи 273,8 милијарди динара", наводи се у извештају. Губици српске
привреде на крају прошле године достигли су износ 3.282 милијарди динара што је 13,8 одсто
више него претходне године. Од тога, 1.439 милијарди чине губици изнад висине капитала, а
увећани су за 25 одсто у односу на прошлогодишње.
Укупне губитке исказало је 42.098 друштава, од чега је са губицима који су надмашили
вредност капитала пословало 24.979 друштава.
Пословни добитак привреде износио је готово 370 милијарди динара или раст од 4,6 одсто,
али су га анулирали губици по основу финансијских и осталих активности. Финансијски
расходи увећани су за 51,1 одсто и износе 508.595 милиона динара док су финансијски
приходи порасли за 7,6 одсто и износе 234,7 милијарди. Дакле, негативни резултат из
финансирање је 2,3 пута већи него у претходној години и износи 273,9 милијарди.
Валутна нестабилност одразила се кроз негативне курсне разлике у износу од 246 милијарди
динара. Оне чине половину финансијских расхода. Међутим, у финансијске приходе књижи се
и 87,3 милијарди позитивних курсних разлика. Само износ од 38,2 милијарде резултат је
прекњижавања преосталог износа разграниченог нето ефекта курсних разлика и уговорене
валутне клаузуле из претходних година. Због високе задужености привреде, расходи за камате
порасли су за 14 одсто а исказани су у износу од 145 милијарди. Дакле, негативан
финансијски резултат није плод негативних курсних разлика, како су то протумачили
званичници, него и осталих негативних трендова. А какви год да су разлози, губици су четири
пута увећани у односу на годину раније.
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Као последица појачаног финансирања из екстерних извора, степен укупне задужености
привреде са 1,75 повећан је прошле године на 1,94. Привредна друштва су пословала са
негативним обртним капиталом који је за 55 одсто већи него претходне године и износи око
960 милијарди динара.
Привредну агонију потврђује и чињеница да су у 2014. чак 20.424 фирме биле у блокади дуже
од 90 дана, а оне носе скоро четвртину нето губитка и запошљавају 146.893 радника чија
судбина је у великој неизвесности.
Ни јавним предузећима нису цветале руже, али њихов губитак износи 42,4 милијарде динара и
мањи је за 13,4 одсто.
Привредници очекују хитну седницу Владе на којој ће се расправљати о изузетно тешком
стању у привреди. Уколико се хитно не реагује на поражавајуће податке који ће бити све
драматичнији, може доћи до потпуног колапса привреде и низа нежељених социјалних
превирања. Привредници позивају "стручну" јавност да барем прочита једино мериторан, а за
привреду и грађане, најважнији финансијски привредни извештај, анализира га и да стручне
смернице за ургентне мере које су потребне како би се спасло што се спасити може. Времена
скоро да и нема.
* Аутор је председник Коморе малих и средњих предузећа и власник конфекције "Модус"
http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/quotratko_mitrovicquot_u_strajku.83.html?news_id=100432

"Ратко Митровић" у штрајку
АУТОР: ФОНЕТ
Београд - Запослени у предузећу "Ратко Митровић – Дедиње“ ступиће данас у штрајк до
испуњења свих захтева, саопштио је Савез самосталних синдикиата Србије.
Тиме ће се петодневни штрајк упозорења претворити у генерални штрајк до испуњења
захтева, односно до исплате 22 неизмирене зараде и смене директора Душана Басаре.
Штрајк ће бити спроведен у кругу предузећа, у улици Вождовачки кружни пут 125, а почеће у
11 часова.
Компанија "Ратко Митровић" постоји више од 60 година и њени радници су градили највеће
институције на овим просторима, попут ВМА, Делте, Хемофарма и других. Запослени две
године нису примили плату, није им повезан радни стаж, а нису им исплаћене ни отпремнине
због одласка у пензију.
http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/mmf_privatizacija_najveci_problem.83.html?news_id=100466

ММФ: Приватизација највећи проблем
АУТОР: ФОНЕТ
Одлука о коначном износу повећања плата и пензија биће донета у наредних седам дана након
додатних анализа и консултација представника Међународног монетарног фонда (ММФ) и
Министарства финансија, саопштено је данас после разговора председника Владе Србије
Александра Вучића и делегације ММФ.
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„Увидом у тренутно стање уочен је простор за повећање плата и пензија“, изјавио је шеф
делегације ММФ Џејмс Руф и додао да би директна повећања требало да буду усмерена ка
секторима у којима су примања најнижа, а то су просвета и здравство, саопштено је из Владе
Србије. Вучић се састао са делегацијом ММФ, поводом треће ревизије аранжмана из
предострожности, који је Влада Србије потписала са овом међународном финансијском
институцијом. Вучић је захвалио делегацији ММФ на честиткама за успех који је постигнут до
овог тренутка и рекао да је намера Србије да уложи још много рада како би остала на добром
путу. Џејмс Руф изјавио је да су позитивне оцене које је Србија добила напретком на Доинг
Буссинесс листи Светске банке веома охрабрујуће и посебно нагласио јачање инвестиција у
приватном сектору. „Знамо да постоји посвећеност да се реши проблем седам предузећа до
краја године, али сматрамо да је и осталих десет подједнако важно", рекао је Руф наводећи
тренутну ситуацију у процесу приватизације. О томе је говорио и Вучић, који сматра да је
приватизација предузећа највећи проблем у спровођењу реформи, очекујући подршку
делегације у искуству и саветима. Вучић је додао да је поносан на резултате у фискалном
дефициту и да ће се лично ангажовати на решењу питања рационализације и реформе
предузећа у државном власништву, наводи се у саопштењу. И поред тешких разговора о
предузећима у државном власништву, првенствено Србијагасу, ЕПС и Железницама, као и
проблему приватизације 17 предузећа, Вучић је обећао да ће све обавезе Србије бити
испуњене у договореном року, уз његово лично ангажовање. „Пред Србијом су велики задаци.
Морамо марљиво да радимо у циљу повећања бруто домаћег производа и стабилизације јавног
дуга. Осим рационализације, приватизација предузећа биће наша главна тема у наредном
периоду. Лично ћу се ангажовати да се осети бољитак, а да притом никога не штедим“, рекао
је Вучић, обраћајући се министрима и директорима јавних предузећа. Он се у име Владе
Србије захвалио свим члановима делегације ММФ и рекао да очекује интензивне и
продуктивне разговоре током треће ревизије, која се завршава 10. новембра ове године.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/144711-sindikat-penzionera-kritikuje-vu-i-a.html

СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА КРИТИКУЈЕ ВУЧИЋА
Бета
Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) криковало је данас српског премијера
Александра Вучића зато што не жели да повећа плате у јавном сектору и пензије
онолико колико ће Медјународни монтарни фонд (ММФ) дозволити, већ каже да ће
повећање бити мање
Како се наводи у саопштењу, то удружење је "огорчено и запрепашћено" изјавом Вучића
поводом дозволе ММФ-а да се "плате и пензије могу повећати више него што је мислио, али да
он то неће урадити", оцењујући да та изјава "говори о непримереној самовољи и бахатости
првог човека Владе једне европске и демократске државе".
Пензионери су, наводи се, посебно погођени делом изјаве у којој премијер Вучић каже да ће
искористити "мањи оквир од дозвољеног за повећање плата и пензија" , јер је новац потребан
за инвестиције и запошљавање младих.
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То изјавом, према мишљењу синдиката пензионера, премијер покушава да конфронтира младу
генерацију и најстарију популацију , што је, како се истиче, "апсолутно неприхватљиво и
нечасно".
УСПС сматра да је Вучићева изјава штетна и погрешна, утолико што се Влада налази у
ситуацији да пуни буџет скоро искључиво фискалним захватањима и повећањем пореза и
акциза.
Тим се све више оптерећују ионако истањени кућни буџети становништва и нејака привреда,
уместо да се окрене оживљавању домаће производње, подизању индустрије, ревитализацији
пољопривреде, па и програмима за запошљавање младих, који све више напуштају земљу без
наде да могу наћи пристојан посао, оценио је тај синдикат.
http://akter.co.rs/26-ekonomija/144733-pses-ne-donositi-zakon-bez-socijalnog-dijaloga.html

ПСЕС: НЕ ДОНОСИТИ ЗАКОН БЕЗ СОЦИЈАЛНОГ
ДИЈАЛОГА
Бета
Покрајински социјално – економски савет (ПСЕС) је након данашњег ванреднг састанка,
одржаног уочи јавне расправе о Нацрту закона о систему плата запослених у јавном
сектору, поручио да се такав важан акт не сме донети без социјалног дијалога
Чланови ПСЕС заузели су заједнички став о том Нацрту и донели закључке које ће на јавној
расправи заступати представници УГС "Независност", Савез самосталних синдиката Војводине
и Унија послодаваца Војводине.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и
равноправност полова Мирослав Васин рекао је да се без сагласности свих релевантних
чинилаца и социјалних партнера не могу доносити закони чија садржина директно утиче на
материјално и социјално стање људи.
"Не могу овакви закони бити предмет јавне расправе, а да претходно нису верификовани од
стране релевантних социјалних чиниоца. Та начелна примедба, која је упућена и приликом
усвајања Закона о раду, важи и у овом случају", рекао је Васин.
Председница Покрајинског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити
Војводине Дуња Циврић је рекла да за овај синдикат Нацрт закона није прихватљив.
"За наш Синдикат овакав нацрт закона је неприхватљив из више разлога. Суштински је
дерогиран социјални дијалог, јер се законом укидају постојећа права која су регулисана
колективним уговором и Законом о раду", упозорила је Циврић.
Овај Синдикат сматра да је "прокламовани принцип праведности" начелно нарушен тиме што
закон не обухвата цео јавни сектор него један део јавног сектора.
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Н1
http://rs.n1info.com/a105611/Vesti/Sindikat-penzionera-kritikovao-Vucica.html

Синдикат пензионера критиковао Вучића
Извор: Фрееимагес.цом/Андреw Ц.
Удружење синдиката пензионера Србије криковало је премијера Србије Александра
Вучића зато што не жели да повећа плате у јавном сектору и пензије онолико колико ће
Међународни монтарни фонд дозволити, већ каже да ће повећање бити мање.
Како се наводи у саопштењу, то удружење је "огорчено и запрепашћено" изјавом Вучића
поводом дозволе ММФ-а да се "плате и пензије могу повећати више него што је мислио, али да
он то неће урадити", оцењујући да та изјава "говори о непримереној самовољи и бахатости
првог човека Владе једне европске и демократске државе".
Пензионери су, наводи се, посебно погођени делом изјаве у којој премијер Вучић каже да ће
искористити "мањи оквир од дозвољеног за повећање плата и пензија" , јер је новац потребан
за инвестиције и запошљавање младих.
Том изјавом, према мишљењу синдиката пензионера, премијер покушава да конфронтира
младу генерацију и најстарију популацију , што је, како се истиче, "апсолутно неприхватљиво
и нечасно". УСПС сматра да је Вучићева изјава штетна и погрешна, утолико што се Влада
налази у ситуацији да пуни буџет скоро искључиво фискалним захватањима и повећањем
пореза и акциза.
Тиме се све више оптерећују ионако истањени кућни буџети становништва и нејака привреда,
уместо да се окрене оживљавању домаће производње, подизању индустрије, ревитализацији
пољопривреде, па и програмима за запошљавање младих, који све више напуштају земљу без
наде да могу наћи пристојан посао, оценио је тај синдикат.
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http://rs.n1info.com/a105560/Vesti/Radnici-gradjevinskog-preduzeca-Ratko-Mitrovic-Dedinje-u-strajku-do-isplate-22zaostale-plate.html

Радници у штрајку до исплате 22 заостале плате
Аутор текста:
Бета
Радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић – Дедиње" почели су данас штрајк до
испуњења свих захтева.
Како је саопштио Савез самосталних синдиката Србије, радници траже исплату 22 неизмирене
зараде и смену директора Душана Басаре, као и преиспитивање његове имовине.
Предузеће "Ратко Мировић - Дедиње" има око 500 радника, а послује више од 60 година.
Радници две године нису примили плату, није им повезан радни стаж, а нису исплаћене
отпремнине за одлазак у пензију.
"Док се радници налазе у веома тешкој ситуацији, средства од закупа имовине директор
Басара убира и преко нерегуларних рачуна прелива и усмерава на повећање своје личне
имовине, имовине својих чланова породице и малобројних блиских сарадника", наводи се у
саопштењу синдиката.
Додаје се да директор не поступа по налозима инспектора за рад који му је наложио исплату
зарада и уручење обрачунских листа запосленима, па је инспектор био принуђен да поднесе
прекршајну и кривичну пријаву, али ни то још није дало резултате.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=02&nav_id=1058233

"Ми 2 године без плате, директор купује јахте"
Радници грађевинског предузећа “Ратко Митровић” ступили су данас у генерални штрајк и
траже исплату 22 заостале зараде и смену директора.
ИЗВОР: Б92
Како се наводи у саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије, запослени ће штрајковати у кругу
предузећа, а од надлежних траже исплату заосталих зарада, смену директора Душана Басаре,
повезивање радног стажа и исплату отпремнина за одлазак у пензију.
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Запослени тврде, како пише у саопштењу СССС, да за све то највећу одговорност сноси
директор, због чега се захтева његова смена и да надлежни органи преиспитају његову
приватну имовину.
Радници су забринути за своју и судбину предузећа, није им обезбеђен посао и ништа се не
чини на реализацији унапред припремљеног плана реорганизације, због чега се свесно води
предузеће у стечај, наводи се и додаје да за то време новац од закупа имовине (покретна
механизација, државно замљиште, фабрика бетона), директор убира и преко „нерегуларних
рачуна“ прелива и усмерава на повећање своје личне имовине (јахте, куће, скупи
аутомобили), имовине својих чланова породице и малобројних блиских сарадника.
“Директор не поступа по налозима инспектора за рад који му је наложио исплату зарада и
уручење обрачунских листа запосленима, па је инспектор био принуђен да поднесе
прекршајну пријаву и кривичну пријаву али ни то још увек није дало резултате. Радници још
увек нису добили обрачунске листе за неисплаћене зараде за 22 месеца, како би принудним
путем остварили своје зараде”, пише у саопштењу.
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