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Тешко до 29.000 отказа у 2016.
Д. И. КРАСИЋ
Фискални савет оцењује да је скоро неизводљиво смањити број запослених у јавном
сектору. Из МУП одлази до 3.000, у просвети 5.000 вишак, у здравству отпремнине за
7.000 људи
ПЛАНИРАНО смањење запослених у јавном сектору за 29.000 током идуће године мало је
вероватно, сматра председник Фискалног савета Павле Петровић. Он је, на представљању
оцена Фискалног савета о буџету за 2016. годину, истакао да је могуће смањење за првих
9.000 запослених и то до краја јануара, што је “мањи део плана”. Засада се, како истиче, не
виде анализе и планови који се односе на преосталих 20.000 људи. Уз то, нису испуњене ни
најаве о рационализацији за текућу годину, када је без посла остало око 5.000 запослених,
који су махом отишли добровољно у пензију.
Детаље о планираним отпуштањима и пензионисањима у Фискалном савету немају. Закључке
изводе из података о отпремнинама и масама зарада.
- За исплату отпремнина вишковима запослених у сектору опште државе у 2016. години
планирана су средства у износу већем од 15 милијарди динара: 10,7 милијарди за исплату
социјалних програма запосленима у јавној управи, а преостале 4,4 милијарде за запослене у
здравству. Према процени, овај износ биће довољан за исплату отпремнина за 20.000 до
25.000 радника, односно око 16.000 у јавној управи и око 7.000 у здравству - показује анализа
ФС. - До мањег броја радника може се доћи на два начина: природним одливом и отпуштањем
вишкова запослених. Процењујемо да постоји само ограничена могућност да се број
запослених у општој држави смањи по основу природног одлива у пензију с мањом стопом
замене, свега око 5.000 радника. То би значило да буџетски план за 2016. годину подразумева
отпуштање 20.000 до 25.000 запослених у општој држави у 2016. Када је реч о МУП, у Савету
истичу да постоје назнаке да ће крајем ове и почетком следеће године из МУП-а отићи од две
до три хиљаде запослених. То су, како се истиче, углавном они који испуњавају услове за
пензију. Потом ће све до краја године, “наставити са умеренијим, практично линеарним
одливом запослених, што би на годишњем нивоу донело уштеде од око три одсто на фонду
плата”.
КОМЕ ИДУ ПАРЕБУЏЕТ за идућу годину је мање транспарентан, оценио је Фискални савет.
“Боде очи” што је за приватне инвеститоре предвиђено осам милијарди динара, без навођења
колико новца тачно је намењено “Фијату”, а колико “Ер Србији”, “Тигар тајерсу”, “Трак литу”
и ПКЦ-у. Такође, за субвенције новим инвеститорима предвиђено је 3,5 милијарди динара.
За остваривање буџетом планираних уштеда на платама у просвети (за 1,5 одсто), неопходно
је отпустити релативно велики број радника, чак око 5.000, и то у веома кратком временском
распону, практично од јула до септембра 2016.
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Због бојазни да оваква рационализација неће бити извршена, као и због опасности да дође до
додатних непланираних трошкова јавних и државних предузећа, Фискални савет упозорио је
“да постоје велике неизвесности да се такав план заиста и оствари”.

САМО ХИЉАДУ УЧИТЕЉА
У Министарству просвете кажу за “Новости” да из школства неће бити отпуштено неколико
хиљада људи:
- Уз отпремнине ће отићи само они који су се већ изјаснили да то желе, и наставници који
немају ниједан час у норми. То је мање од хиљаду људи. Осим њих, службу напуштају још
само колеге које иду у пензију.
Судећи по искуствима претходних година, када се заврши “укрштање” слободних часова и
наставника са мањком норме, обично је сваке школске године око 150 просветара остајало
потпуно без норме. У пензију редовно сваке године иде између 2.500 и 3.000 просветара. (И.
М.)
МОЖЕ 2.400 МЕДИЦИНАРА

- РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА у здравству, које је у децембру прошле године имало 114.085
запослених, не рачунајући запослене у здравственим установама на КиМ који нису радно
ангажовани, подразумева смањивање кадра за 2.400 запослених - речено је “Новостима” у
Министарству здравља. - У тај број урачунато је смањивање немедицинског кадра за 1.935
људи, и одлазак уз отпремнину 465 стоматолога који нису имали уговор да пружају услуге о
трошку здравственог осигурања.
Смањење броја запослених немедицинских радника у установама из плана мреже обухватило
је домове здравља, заводе на примарном нивоу здравствене заштите и стационарне
здравствене установе које имају вишак немедицинских радника у односу на предвиђене
нормативе, као и Институт за имунологију и вирусологију “Торлак”.
(Б. Р.)
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Нема уштеде: За „државне” плате 5 милијарди више
С. Б. - Д. И. К.
Смањење броја запослених у јавној управи не доноси никакву уштеду у републичком
буџету за 2016. Милојко Арсић: Издаци за зараде би требало да буду мањи, јер из службе
одлази 35.000 људи
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СУДЕЋИ према буџету за 2016. годину - откази у јавној управи неће донети уштеду. Напротив,
плате запослених државну касу коштаће непуних пет милијарди динара више него ове године.
То се таман уклапа у рачуницу о повећању плата просвети, здравству, војсци и полицији.
Министарства су, наиме, буџет планирала као да ниједан службеник неће бити отпуштен, иако
је Влада увелико усвојила одлуке да ће већ до фебруара за државу радити 14.512 људи мање.
На име плата запослених у новом буџету предвиђено је 184,28 милијарди динара, насупрот
садашњих 179,56 милијарди. А у образложењу Предлога закона о буџету истиче се да су
зараде планиране у мањем обиму због рационализације броја запослених у 2016. години.
Одмах потом наводи се да је рачуница изведена с тренутним бројем запослених у јавној
управи.
- Приликом планирања средстава за плате, пошло се од постојећег броја запослених, а не од
броја запослених према систематизацији радних места - стоји у Предлогу закона.
И Фискална стратегија, коју је израдило Министарство финансија за наредне три године,
предвиђа пад масе зарада за три одсто у 2016. години и мањи број радника с платама на
буџету за 35.000 у односу на стање из децембра 2014. године.
- Требало би свакако да се у буџету за 2016. годину виде мањи издаци за плате. Одласком
запослених трошак плата се смањује три одсто, а ефекат свих повећања не премашује 2,5
одсто - наводи професор Економског факултета Милојко Арсић. - Могуће је да ће део људи
који одлазе без посла остати крајем 2016, па ће плату из буџета примати током већег дела
године. Постоји и вероватноћа да су поједини буџетски корисници део отпремнина које
следују људима који одлазе у пензију водили кроз ставке зарада.
Према најавама из Министарства државне управе, током идуће године више од 17.000 људи
добиће отказ у јавном сектору, док ће приближно толико отићи у пензију.
Први удар осетиће они који без посла остају већ до фебруара, укупно 14.512 људи, од којих ће
више од 9.000 добити - отказе. Свима њима следују отпремнине.
ОТПРЕМНИНЕ
Колико год да се откази запосленима у јавној управи не виде кроз уштеде у буџету, видљиви
су у ставкама којима се опредељују отпремнине.
- У вези са спровођењем програма рационализације, при Министарству државне управе
обезбеђена су средства у износу од 10,7 милијарди динара, а при Министарству здравља,
услед очекиваног одлива запослених у здравственим установама, лимит садржи средства у
износу од 4,4 милијарде динара на име дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања - истиче се у Предлогу закона о буџету за 2016. годину.

4

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/612669/SKUPSTINA-O-BUDZETU-ZA-2016-Danas-rasprava-o-vecim-platama-ipenzijama-ocekuje-se-i-Vucic

СКУПШТИНА О БУЏЕТУ ЗА 2016. Данас расправа о
већим платама и пензијама, очекује се и Вучић
Тањуг
Предлог закона о буџету за 2016. годину, који обухвата и веће плате и пензије, смањене
гаранције за јавна предузећа, али и издвајања за отпремнине, биће представљен данас у
Скупштини Србије.
Предлогом закона о буџету за 2016. предвиђени су приходи од 997,4 милијарде динара, а
расходи од 1.119 милијарди, док је за плате запослених предвиђено 184,28 милијарди динара.
Дефицит ће, како је планирано, износити 121,8 милијарди динара.

Посланици су на јучерашњем заседању само утврдили дневни ред нове седнице, а начелна
расправа о најзначајнијем финансијском акту почиње данас. Очекује се да расправи
присуствује премијер Србије Александар Вучић и остали чланови владе.
Предложени буџет, као и буџет за 2015. годину, добили су подршку Међународног монетарног
фонда и представљају кључни део Програма који истовремено решава проблем дефицита, али
и структурне проблеме који тај дефицит узрокују.
Усвојен закон о буџету за 2016. требало би, према плану, убрзо да се нађе пред Бордом
директора ММФ-а, од кога се очекује да пре католичког Божића потврди Србији позитивну
оцену треће ревизије закљученог аранжмана. Паралелно с тим актом дебатоваће се и о још 11
законских предлога који су на дневном реду осме седнице јесењег заседања.
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КОЛИКО СМО ПРОДУКТИВНИ НА РАДНОМ МЕСТУ

Радимо месец дана за пола тоне шећера
Горица Авалић
За један радни дан просечан запослени у Србији заради за килограм свињетине с костима,
толико шећера, кафе, кромпира и лимуна, 10 јаја и литар уља.

Кликни за увећање (+)
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Да бисмо са просечном платом зарадили довољно за литар уља, потребно је да радимо 33
минута, пет минута више него прошле године, а за килограм шећера 16 минута, два минута
мање у односу на прошлу годину, показују подаци Републичког завода за статистику.
- Већина производа скупља је за динар или два, неки чак и више. То су ситна поскупљења која
често ни сами не приметимо одмах, али потрошачи нам се јављају и жале се на сталне скокове
цена - каже Вера Вида, председница Центра за заштиту потрошача.
Тако смо прошле године за просечну плату могли да купимо 662 литра уља, док ове можемо да
пазаримо скоро упола мање - 322 литра.
Са друге стране, ове године можемо да купимо 12 килограма свињског меса више него лане
или 105 килограма шећера више.
Прошле године смо за просечну плату могли да купимо 493 килограма, а данас 598 кила
шећера.
Просечна плата пала је за годину само 50 динара, али је скок цена производа повећао време
које морамо да проведемо на послу да бисмо могли да их купимо.
Тако да би купили машину за прање веша прошле године било нам је потребно 13 дана, пет
сати и 34 минута, а данас скоро цео радни дан више, док ће они који желе нов ЛЦД телевизор
на послу морати да проведу пола сата дуже да би га приуштили.
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Наредне године 16.000 запослених мање у
локалним самоуправама
С. Лакић
Наредне године у здравству ће бити 7.000 запослених мање него ове, а у локалним
самоуправама 16.000 мање, рекао је данас Владимир Вучковић, члан фикалног савета.
Наредне године 16.000 запослених мање у локалним самоуправама: Владимир Вучковић
Вучковић је ове податке изнео на основу износа отпремнина опредељених у буџету за 2016.
Вучковић је оценио да је мања маса зарада у 2016. планирана и у МУП-у, што говори да би и
овде број запослених почетком наредне године требало да буде мањи за 2.000 до 3.000.
Највећи број њих ће ићи у пнзију .
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Вучковић је додао да би у 2016. години брпо запослених у просвети требало да буде мањи за
неколико хиљада у односу на ову годину.
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Протест бивших радника због ретроактивне примене Закона о ПИО

Најављено окупљање на стиропору
АУТОР: З. Р.

Крагујевац - Бивши радници Заставиних и фабрика из више српских градова који
су, 2011., добровољно, уз опцију из социјалног програма "пет година до пензије", напустили
своје фабрике, трајно су оштећени нерегуларном применом новог закона о ПИО, тврде
учесници прошлонедељног протеста у Крагујевцу.
Они су најавили да ће се до средине децембра окупити испред Владе Србије, где
ће поново захтевати разговор са премијером Александром Вучићем. Уколико и тада не буде
желео да их прими, тврде да ће код зграде Владе, у Немањиној, започети протест "седењем на
стиропору".
- Разговор са Вучићем тражимо, јер смо његовом кабинету још 13. октобра
предали петицију са 3.700 потписа прекобројних радника који су , од 2011. до 2014. отишли са
својих радних места уз опцију из социјалног програма "пет година до пензије". Ми тражимо да
се у нашем случају не примењује нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању, јер је то
дејство ретроактивно и неуставно - рекао је Александар Петровић председник Удружења
"Опција 5", које окупља бивше раднике Заставе, Гоше, Прве петолетке, Слободе из Чачка и
других српских фабрика.
Ради се, подсетимо, о радницима који су од 2011. напуштали своје фабрике, да би
пет година до стицања једног од услова за пензију (40 година стажа и(ли) 60 година живота),
уз одговарајуће месечне принадлежности провели на евиденцији Националне службе за
запошљавање (НСЗ). Већина прекобројних из Удружења "Опција пет", иако има навршених 40
година стажа, не испуњава услов из новог закона, да је једини основ за пуну пензију
навршених 65 година. Зато би, ретроактивном применом нових прописа, њихове пензије биле
трајно умањење за више од 20 одсто, иако им је, приликом прихватања тог социјалног
програма, обећано да се евентуалне промене закона о ПИО на њих неће односити.
Прекобројни радници су на протесту са платоа код крагујевачке градске
Скупштине, истицали да их је Влада преварила, те да је њеном политиком сав терет актуелне
економско-привредне кризе пао на плећа радника и пензионера, при чему су они посебно
оштећени, односно доживотно кажњени трајним умањењем пензија.
Удружење "Опција пет" већ су, речено је јуче, од Уставног суда затражили оцену
уставности ретроактивне примене закона о ПИО. Прекобројни радници су пријаве поднели
Управном суду у Београду и надлежним судовима у својим градовима, а јуче су поновили да
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ће, уколико буду морали, правду потражити пред Међународним судом у Стразбуру. Процењује
се да је ретроактивном применом Закона о ПИО у Србији до сада оштећено више од 6.000
некадашњих радника.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/opstine-dele-16000-otkaza-zdravstvo-7000

Општине деле 16.000 отказа, здравство 7.000
Председник Фискалног савета Павле Петровић сматра да је мало вероватно планирано
смањење броја запослених у јавном сектору у 2016. години од 29.000 људи. Он је ,
на презентацији оцена Фискалног савета о Предлогу закона о буџету за 2016. годину, ипак
рекао да је могуће смањење за првих 9.000, и то до краја јануара.
– То је ипак мањи део плана – указао је Петровић. – Шта је с преосталих 20.000 током године?
За сада не видимо анализе и планове како ће се то остварити.
По његовим речима, слични планови су постојали и у 2015, када се говорило да ће број
запослених бити смањен за 25.000, а тај план је, како је констатовао, потпуно је подбацио.
Фискални савет је навео да је од 25.000 запослених, колико је у овој години требало да остане
без посла, то био случај за њих око 5.000, али су они махом отишли у пензију добровољно. Од
планираних отпуштања за следећу годину, у Фискалном савету не знају тачно како је то по
делатностима планирано, али из масе новца која је предвиђена за плате и отпремнине, долазе
до неких закључака.
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је да се, анализом Предлога буџета за
2016. годину, може закључити да ће у наредној години отказ добити 7.000 људи у здравству,
16.000 у локалним самоуправама, укључујући и јавна предузећа, неколико хиљада у просвети
и две до три хиљаде у МУП-у. Вучковић је истакао да је предлогом предвиђено 15 милијарди
динара за отпремнине, што је довољно за отпуштање 20.000 до 25.000 људи.
– Ове године је за отпремнине издвојено око осам милијарди динара, а за 2016. се предвиђа
око 15 милијарди – рекао је он. – То је добро процењено за отпуштање између 20.000 и 25.000
запослених, а тај износ је довољан управо за покривање тог броја људи.
Вучковић је нагласио да Фискални савет не располаже подацима о томе колико ће људи у
којем сектору добити отказ, али, анализирајући Предлог буџета за 2016. види се из масе
отпремнина да највећи део иде за републику и локалну самоуправу, укључујући и локална
предузећа.
– Локална самоуправа и локална предузећа, гледајући масе отпремнина, даће око 16.000
отказа, а у здравству око 7.000. То је само ако се на основу отпремнина суди о томе какви су
планови јер се ништа више не види – казао је Вучковић.
По његовим речима, у МУП-у је планирана мања маса зарада, што може довести до закључака
да ће 2.000 до 3.000 људи да оде крајем ове и почетком следеће године.
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– По свему судећи, то ће бити они који већ испуњавају један услов за пензију – рекао је он, и
додао да ће њима ипак бити исплаћена отпремнина.
А када је реч о просвети, навео је он, требало би бити пажљив јер се још не зна каква ће бити
маса извршења у овој години.
– Али судећи по фонду плата, у следећој години би требало да буде запослено неколико
хиљада људи мање него у овој – закључио је Вучковић.
Председник Фискалног савета Павле Петровић је оценио да је мало вероватно да ће буџет за
следећу годину остварити планирану уштеду од 0,75 одсто БДП-а. Он је објаснио да су
исцрпљене главне полуге смањења расхода, као што је замрзавање плата и пензија, од чега се
одустало, чак су и повећане.
Е. Дн.
Телеком неће у буџет
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да новац од евентуалне продаје
Телекома Србија неће улазити у буџет за 2016. као приход, већ да би се тим новцем
отплаћивали дугови с највишим каматама.
– Новац од Телекома могао би се користити за отплату дуга, за инвестиције, као извор
финансирања, али неће улазити у буџет као приход – рекао је Петровић.
Он сматра да би било значајно да се отплате најскупљи дугови, они с најскупљим каматом, и
навео да би се тако, заобилазно, можда могле остварити уштеде. Петровић је, међутим,
указао на то да би ниво јавног дуга тиме био смањен, али не и тенденција његовог кретања.

Н1
http://rs.n1info.com/a116245/Vesti/Sta-je-premijer-obecao-a-sta-ce-naucnici-dobiti.html

Шта је премијер обећао, а шта ће научници
добити?
Извор: Н1
Аутор текста:
Из државне касе, наука ће у 2016. добити приближно исто као и претходне. Поставља се
питање хоће ли то бити довољно да се коначно испуне обећања која је премијер дао
научницима још у експозеу, или ће борбу за своја права морати да наставе на улици?
Могло је и боље - тврди синдикат науке, али ситуација није толико страшна, мишљења је
ресорни министар - и једни и други у одговору на питање колико ће новца из буџета у 2016.
бити издвојено за науку.
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"Не, није мање. Чак је за нијансу више", тврди министар Срђан Вербић. Др Ђурђица Јововић из
Синдиката науке Србије каже да је та цифра потпуно непромењена.
Тако ће научни истраживачи који раде на институтима бити једини у јавном сектору којима
плата неће бити повећана макар и за два одсто. А није ни 2013, нити је 2011. Њиховим
колегама које раде при факултетима повећане су. Зато питају, куд нестаде принцип?
"Јер ако запослене на Институту не заборавите кад треба да дају 10% солидарног пореза... Тад
министар није рекао "немојте да дирате науку, она се пројектно финансира", тад је и наука
била јавна установа", подсећа Јововићева.
Научни радници крај године дочекују не знајући хоће ли 2016. имати посао, јер још нема
конкурса за нови пројектни циклус. Министар Вербић и сам признаје, то јесте био преседан,
али тврди, биће све у реду.
"Чињеница је да смо ми изгубили много времена и да још нема ни закона ни стратегије", каже
Вербић.
Н1: А ко је крив због тога?
Вербић: "Па не бих улазио у то ко је крив, просто је чињеница да тај посао није завршен, и да
сада радимо наврат-нанос да то завршимо до краја године".
Н1: Наврат-нанос?
Вербић: "Наврат-нанос, да, радимо да се то заврши до Нове године"
Др Ђурђица Јововић каже на то: "Осамнаест месеци је министар знао шта треба да уради, а
све се свело на децембар 2015".
Децембра 2015. ретко који ће научни пројекат бити завршен, јер научници нису имали ни
опрему ни материјал потребан за експерименте. Разлог се крије у Јединици за управљање
пројектима Владе Србије, чијих тендера или нема или се чекају годинама.
Синдикат науке тражи гашење установе која располаже новцем за научна истраживања.
Уместо тога, из буџета за науку, за запослене у ЈУП-у из буџета је издвојено 110 милиона
динара. У Синдикату науке то зову и другачије: награда за нерад.
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