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Наставак буџетске мелодраме
Аутор: Аница Телесковић

Буџет који је премијер Александар Вучић пре два дана поцепао, чланови његовог кабинета, фигуративно речено, још нису успели да залепе.
Са дневног реда Владе Републике Србије јуче је скинут нацрт буџета за 2017. годину јер коначни договор није постигнут. Како сазнајемо, очекује се да на седници владе у четвртак чланови
кабинета премијера усвоје предлог државне благајне и проследе га Народној скупштини на
усвајање.
Драматични обрт у финишу кројења државне касе направио је премијер Александар Вучић кад
је пре два дана изјавио да је поцепао буџет и вратио га назад на дораду.
Мелодрама се наставила прекјуче до касно у ноћ. Како може да се чује, састанак чланова владе
трајао је од 15.30 по подне па све до касно у ноћ.
Министри су, према нашим сазнањима, осули жестоку паљбу по свом колеги Душану Вујовићу.
Најгласнији у захтевима за повећање издатака били су министар енергетике Александар Антић, министарка правде Нела Кубуровић и министар одбране Зоран Ђорђевић.
Расправа је трајала до 22 сата и на крају је договорено да се разговор настави на седници владе
која је одржана јуче у 14 часова. Међутим, ни јуче коначан договор није постигнут са министарком правде и министром одбране.
Где је, заправо, запело?

У економском залету

Аутор: Александар Микавица
У овогодишњој „Белој књизи”, Савет страних инвеститора цени одлучност нове владе да
унапреди пословну климу. – Неопходно убрзање реформи, да би се замајац раста учинио
одрживим:
Србија данас доживљава позитиван замах економске стабилности и консолидације – оцена је
Савета страних инвеститора (ФИЦ) у предговору „Беле књиге” за 2016. годину, који потписује
председница Јана Михајлова, регионална директорка компаније „Нестле Адриатик”. Раст
српске економије у последње две године види се као резултат до сада успешно спроведених
реформи. Страни инвеститори посебно поздрављају обнављање макроекономске стабилности,
што је последица и фискалне консолидације, али и регулаторна унапређења кроз измене три
закона: о раду, стечају и приватизацији, реформе у области некретнина и изградње – нарочито
електронско издавање дозвола и унапређење рада инспекција.
У „Белој књизи” страни инвеститори од 2003. године саопштавају влади, стручној и широј
јавности виђење услова пословања и инвестирања у појединим областима, предлажу измене
прописа и прате њихово спровођење.
Судећи по садржају и овогодишњег издања, које је само „Политици” било доступно пре
данашњег представљања у београдском хотелу „Метропол”, међу страним компанијама које су
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инвестирале у Србији преовлађује задовољство двогодишњим реформским учинком Владе
Србије, што се позитивно одразило и на њихово пословање.
Тако је раст 130 компанија чланица Савета повећао њихово учешће на 21,7 одсто БДП Србије у
2015, у поређењу са 18 процената у 2013. години. Инвестиције чланица Савета су ове године
порасле за 5,2 милијарде евра и достигле 28,7 милијарди, у поређењу са 23,5 милијарди евра у
2015. години. Чланице ФИЦ-а запошљавају више од 94.000 људи, а у укупном извозу учествују
са 22 одсто.
Влади се упућује комплимент: „Савет увиђа и цени одлучност нове владе да унапреди пословну
климу и настави реформе”. Али и поручују: „Очекивања пословне заједнице су много већа. Да
би се замајац раста у Србији учинио одрживим, очекујемо и сматрамо неопходним убрзање
реформског процеса.”
ФИЦ, баш као и Међународни монетарни фонд и друга удружења приватног сектора, од владе
очекује структурне промене и приватизацију државних предузећа, што би значајно подигло
ефикасност, продуктивност и конкурентност привреде. Савет предлаже да се што пре доврши
реструктурирање или затварање неуспелих предузећа. Влади се препоручује стварање нове
индустрије привлачењем страних инвеститора који разматрају да промене локацију својих
капацитета.
И у овогодишњој „Белој књизи” влади се саветује да смањи бирократију и реформише јавну
управу. Уз напомену да то не подразумева само отпуштање запослених у држави, већ
превасходно подизање квалитета услуга које држава пружа грађанима и привреди. „У време
када је све компјутеризовано, влада треба да повећа коришћење е-платформе и обезбеди више
транспарентности, доследности и квалитета у свом раду. ”
Очекује се да ће се и данас у најављеном разговору највиших званичника државе и
представника Управног одбора Савета страних инвеститора чути захтеви за ,,унапређење
пореског оквира” и спровођење пореских прописа. Страни улагачи, као што то чине и њихове
колеге из других удружења, тражиће од државе да спречи увођење нових непореских намета и
нагле измене закона који би повећали захватања државе. За стране и домаће инвеститоре је
важно предвидиво и стабилно пословно окружење, што подразумева јавност процеса владиног
одлучивања. Они указују да макроекономска и политичка стабилност, предвидива пословна
клима, укључујући јавност доношења одлука, Србији омогућава да убрза економски развој,
привуче нове инвеститоре и повећа конкурентност земље.
Две трећине чланица ФИЦ-а су експозитуре компанија из Европске уније. Зато је разумљиво
што се залаже за усаглашавање српских закона са правом ЕУ. Савет страних инвеститора је
један од највећих промотера економске интеграције Србије у Европску унију и пружа подршку
на овом путу.
Током дводневне посете Бриселу почетком октобра, председница Савета страних инвеститора
Јана Михајлова позвала је европске званичнике да пруже снажну подршку Србији, оценивши
да је са отварањем приступних преговора сада право време за то. Савет је са овом, трећом
годишњом званичном посетом Бриселу, наставио процес активне подршке приступним
преговорима, потврђујући своју улогу поузданог партнера и Влади Србије и Европској унији.
Највећи и најмањи напредак
Став је Савета страних инвеститора да је у периоду између октобра 2015. и октобра 2016.
највећи напредак остварен у веома битној области некретнина и изградње и четири области
општег правног оквира – заштити конкуренције и потрошача, државној помоћи и нотарима,
као и у секторима телекомуникација, нафте и гаса и приватног обезбеђења.
У истом периоду, најмање напретка је остварено у подједнако важним областима: пореза и
радног права, три области општег правног оквира – прописима о девизном пословању, стечају
и узбуњивачима, као и у секторима хране и пољопривреде, осигурања и средстава за
одржавање хигијене и козметици.
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Рад на одређено – 36 месеци?
Након значајног помака које је донело усвајање Закона о раду у јулу 2014. године, у протекле
две године реформе су застале, став је Савета страних инвеститора. Схватају „осетљивост теме”,
али сматрају да Србија треба да настави реформу тржишта рада, како би подстакла ново
запошљавање и повећала конкурентност на светском тржишту.
Страни послодавци и ове године „примећују” да још није донета измена Закона о раду која би
продужила лимит трајања уговора о раду на одређено време, са садашњих 24, на 36 месеци.
Очекује се да се изменом овог закона пропише да је накнада зараде за време одсуства са рада
једнака износу основне зараде увећане по основу минулог рада.
Кључна побољшања су: усвајање новог закона о привременом раду у иностранству, који је
поједноставио и убрзао административне процедуре и покушао да направи равнотежу између
потреба светског тржишта рада и заштите домаћих радника на привременом раду. Као кључно
побољшање се сматра и оснивање радне групе за припрему нацрта закона о изнајмљивању
радне снаге.
Још није регулисано изнајмљивање радне снаге и смањење административних препрека за
запошљавање странаца.

Пензијско осигурање и социјална помоћ
Аутор: Милан Р. Ковачевић

Устав Србије је задужио владу и парламент да се старају о економској сигурности пензионера и
да осигурање пензија уреде законом. И Закон о пензијском и инвалидском осигурању је
одредио да се пензија остварује у зависности од дужине улагања и висине основице на коју је
плаћен допринос за осигурање. Пензионери и даље добијају решења о пензији израчунатој у
зависности од година плаћања осигурања и висине зараде на основу које је уплаћиван
допринос. Ту везу између уплате доприноса и коришћења осигуране пензије пореметио је
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, који се примењује од новембра 2014.
Од тада се одступа од стечених права на пензију, пошто се месечне пензије у износу од преко
25.000 до 40.000 динара исплаћују умањене за 22 одсто, а месечне пензије изнад 40.000
динара умањене за 3.300 динара и за још 25 одсто од износа месечне пензије. У наслову закона
се помиње привременост смањене исплате пензија, али се у једној од одредаба наводи
супротно: исплате пензија извршене у складу са тим законом „сматрају се коначним”.
Остаје једино онима који олако поверују у обећањa политичара да ће добро запамтити 100
милиона евра које су неки пензионери дали за стабилизацију јавних финансија и да ће се то
једном њима и вратити. Уставни суд је, међутим, лако потврдио да је дискриминисање
пензионера смањеном исплатом у складу са Уставом, док се, супротно томе, ето, обећава
ретроактивно мењање закона и враћање пензионерима неисплаћеног дела пензије. У
„постистинском“ друштву све је више виртуелне стварности.
Законом о буџетском систему одобрено је „изузетно“ да се у овој години пензије „могу повећати
за 1,25 одсто“. А онда је влада тајним закључком, на предлог министра, одредила да и то мало
повећање не припадне баш сваком пензионеру. Тако су стварно добили то прописано повећање
пензије од 1,25 одсто само они који са тим повећањем имају пензију до 25.000 динара месечно
и којима пензија није умањивана. Сви остали су добили повећање мање од 1,25 одсто. Тако је
влада хтела.
А пензионеру коме је по том тајном закључку владе пензија повећана за мање од 1,25 одсто,
колико пише у објављеном закону, фонд не дозвољава увид у тајни закључак владе. Тако имате
пензију одређену по прописима који вам нису доступни. Чека се да повереник за информације
од јавног значаја по жалби одобри пензионеру да ипак стекне увид у акт којим му је одређено
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колика ће му пензија бити исплаћена. Тако се онај коме је пензија увећана испод 1,25 одсто не
може ни пожалити на то, иако му Устав ово право даје.
Сви пензионери примају ових дана од пензијског фонда и по 5.000 динара. Поклон за добро
понашање? Кад пензионер упита фонд по ком основу и шта је то од њега добио, одговор је да је
влада донела нови тајни закључак о „начину и условима једнократне накнаде“, јер су
„пензионери поднели један од највећих терета фискалне консолидације“. Изгледа да та
исплата ипак нема везе с пензијом, него да се ради о социјалној помоћи пензионерима, мада се
она исплаћује из фонда за пензије, уместо на терет социјалних давања. Тако ће у фонду остати
мање новаца за пензије, али ће статистички „порасти“ све исплаћене пензије за 2016. годину,
пред изборну 2017.
У таквој ситуацији се тешко може пратити колико је који пензионер већ дао за стабилизацију
јавних финансија и израчунати колико му још треба и ко да врати. А исплата, из пензијског
фонда, једнаког износа сваком пензионеру, још више удаљава законом утврђену везу између
уплата доприноса и обавеза фонда да исплати законом одређену пензију. Ово је већ трећа
одлука владе која ту раздаљину увећава, а две од тих одлука су и тајне. Влада не каже до кад ће
трајати законом прописано „привремено уређивање начина исплате пензија“. Тек укидањем
тог закона, кад једном до њега дође, биће признат његов варљив наслов, а пензије ће се опет
вратити напуштеним правилима, да се износи пензија одреде и тако одређени исплаћују.
Сметња да се то ускоро догоди јесте одредба у закону о буџетском систему према којој је
„учешће пензија у бруто домаћем производу (БДП) до 11 одсто”, што неће бити ускоро. Ко је то
и како израчунао, није познато. Истовремено, у закон је доспело и да „плате општег нивоа
државе у БДП буду до седам одсто”. Било би принципијелније да су лимити пензија у вези са
висином зарада запослених у државној управи. Државна управа може утицати на раст БДП, а
пензије су исплате стечених права која треба чувати. У противном, избегаваће се плаћање
доприноса за пензије и тиме још више отежати њихова исплата.

Срби раде седам сати, уче пола сата
Извор:Бета
Становници Србије старији од 15 година у просеку дневно проведу у некој врсти рада скоро
седам сати, од чега скоро три сата на плаћеном и три и по сата на неплаћеном раду
Становници Србије старији од 15 година у просеку дневно проведу у некој врсти рада скоро
седам сати, од чега скоро три сата на плаћеном и три и по сата на неплаћеном раду, мало мање
од пола сата уче, а десет и по сати потроше на личне потребе, резултати су истраживања о
коришћењу времена у Србији.
Резултати ових истраживања, која су спроведена 2010. и 2015. године, говоре да грађани имају
шест и по сати слободног времена.
Без обзира на то да ли су запослене или не, жене двоструко више раде у кући, а скоро упола
мање времена проводе на плаћеним пословима него мушкарци.
Утврђено је да су мушкарци на плаћеним пословима ангажовани три сата и 46 минута, а жене
два сата и четири минута.
Потпуно је друга слика када је реч о неплаћеном послу, јер жене двоструко више раде у кући од
мушкараца - четири сата и 36 минута, према два сата и пет минута.
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Ако се упореде подаци из 2010. и 2015. године, види се да се и код жена и код мушкараца време
проведено на плаћеном послу одржало скоро на истом нивоу.
Највеће промене су код активности које се односе на личне потребе и на слободно време. И
жене и мушкарци су у 2015. години трошили просечно око 30 минута мање на личне потребе
као што су спавање, конзумирање хране и лична хигијена, него пре пет година.
Што се тиче осталих активности, разлике између 2010. и 2015. у проведеном времену су
занемарљиве.
Плаћени посао подразумева време проведено на главном и додатном послу, паузу за ручак и
путовање до и са посла, као и друге активности које се односе на посао.
Неплаћени посао подразумева кување, чишћење и спремање куће, прање и пеглање веша,
поправке у домаћинству, куповину, бригу о деци и одраслима, путовање у вези са неплаћеним
активностима.
Учење се односи на време проведено у настави у школи или факултету, раду на домаћим
задацима, учењу страног језика или вожње, путовању и остале активности у вези са учењем.
Слободно време је време проведено у дружењу са породицом или пријатељима, у забави,
култури или спорту, гледању ТВ програма, одмарању или ленчарењу, у читању књига или
новина, раду или игри на компјутеру, као и путовања у вези са овим.

КОМЕНТАР: Војници
Аутор:Раде Драговић
Доживела је Србија и то - да види своје војнике како недељу, уместо у касарнама или код куће с
породицама, проводе с транспарентима и пиштаљкама на - уличном протесту
ДОЖИВЕЛА је Србија и то - да види своје војнике како недељу, уместо у касарнама или код
куће с породицама, проводе с транспарентима и пиштаљкама на - уличном протесту. Као и
већина оних који се окупе на раскрсници Немањине и Кнеза Милоша, траже и они веће плате,
бољи положај, поштовање закона... Многи их осуђују, негодују, чуде се: какав синдикат, какав
протест, шта ће Војска на улици...
Онога дана када је негде 2008. први пут у актима поменуто синдикално организовање било је
јасно да је само питање времена када ће војници, подофицири и цивили изаћи на улице и
затражити боље зараде. Закони о одбрани и војсци донети су тада према европским
стандардима, па се тако и синдикат први пут нашао међу српским униформама.
Каква држава, таква и армија. Истина је да је српска војска далеко од доброг стандарда. Плате
су мале, дневнице ниске, џабе станова одавно нема. Војници то знају, свесни су да је плата од
30.000 динара њихова реалност, али и да би требало да буде већа.
У интересу је свих грађана да припадници Војске буду задовољни. Опасно је када пилот,
нишанџија или стражар не гледају испред себе, него у џеп пун неплаћених рачуна. Нема ту ни
одбране ни безбедности.
Обећања државе нису велика, али много важније је да буду испуњена. Војска је сита великих
речи, парола и обећања. Гладна је бриге, искрености и рада на општем бољитку.
Место војног синдиката је за столом, где се праве рачунице и буџети. Министри и генерали
морају да знају да ЈНА одавно не постоји и да за ситне паре нико неће под опасач. Уколико
увиде да заједно заиста могу да поправе положај запослених у систему одбране, први протест у
Србији биће вероватно и - последњи.
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Стране газде очекују крај приватизације и брже стечаје
Аутор:Љ. Малешевић

Савет страних инвеститора представио је овогодишње издање „Беле књиге” – публикације у
којој саопштава своје виђење услова пословања у Србији. Тај документ је заправо приказ
пословне климе у Србији из угла страних инвеститора, а уједно представља и платформу за
дијалог с органима власти. Страни инвеститори окупљени у тој организацији сагласни су у
оцени да је Србија лидер у привлачењу страних инвестиција, али су изнели и замерке које ваља
отклонити да би се створили још бољи услови за ефикаснију економију и више инвестиција.
По речима председнице Савета страних инвестора Јане Михајлове, за страног инвеститора, и
уопште за привреднике, нема ничег значајнијег од предвидљивости, што значи да пословно
окружење треба да има предвидљив и јасан законски оквир. Да би се то остварило, Србија мора
да реши питање пореза за привреду, равноправне прописе, прописе о девизном пословању,
стечају, крају приватизације и још неке области у којима тренутно има проблема.
Министар финансија Душан Вујовић објашњава да се припрема реформа Пореске управе и
Царине. Додаје да држава планира да сиву економију с 30-40 одсто, колико је њен удео у
економији сада, спусти на 15 одсто. Осим тога, ради се на мењању Закона о накнадама. Вујовић
очекује да ће наредне године бити припремљен нацрт закона о накнадама, а да би његова
примен могла кренути почетком 2018. године. Накнаде ће, како је рекао, бити евидентиране и
обједињене, а обрачун јасан.
По оцени министра привреде Горана Кнежевића, процес приватизације у Србији, који обухвата
и 11 великих стратешких предузећа, биће завршен до краја мандата ове владе. Он додаје да ће
до средине наредног месеца Влада Србије усвојити предлог измена Закона о стечају, као и да ће
се он наћи на дневном реду Скупштине Србије одмах после Нове године. Подсећа на то да
приватизација траје дуго, већ 20 година, и додаје да је остало још 174 фирме за приватизацију,
међу којима је и 11 најделикатнијих.
– Кључно за нас је да се заврши приватизација 11 државних предузећа – навео је Кнежевић. –
Радимо на томе и преговарамо с инверститорима да бисмо моделом стратешког партнерства
или неким другим решили проблем великих предузећа, попут РТБ-а „Бор” и петрохемијског
комплекса.
Он најављује и да ће у наредних 15 дана радна група завршити нацрт измена Закона о стечају,
који ће до средине децембра бити усвојен на Влади, а од Нове године упућен у скупштинску
процедуру. Циљ тих измена је да се скрати стечајни поступак и побољша положај Србије на
„Дуинг бизнис” листи Светске банке, али и да се боље заштите повериоци. Када се ураде те
измене, тврди Кнежевић, стечајеви неће моћи, као сада, да трају и по десет година.
Савет страних инвеститора је као посебну замерку изнео увођење обавезне чланарине у
Привредној комори Србије, истичући да је заправо реч о новом непредвидивом намету.
– Страни инвеститори имају културу да испуњавају све обавезе па ће плаћати и чланство, али
тај намет није био предвиђен и није било потребно да, поред постојећих 400 намета, буде
уведен још један – рекла је Јана Михајлова.
Министар Кнежевић одговара да је било потребно реформисати Привредну комору Србије, али
да то никако не значи да су сва решења која из те реформе произлазе добра. Због тога је, како
каже, држава спремна да о примедбама на чланарину разговара с инвеститорима.
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Комисија за заштиту конкуренције направила напредак у раду
Комисија за заштиту конкуренције, по оцени страних инвеститора, направила је за годину дана
значајан напредак у раду, али јој је препоручено да омогући бољи преглед својих активности на
месечном нивоу, а не само у оквиру годишњих извештаја јер би то обезбедило још виши ниво
транспарентности у раду.

Штрајк врбаског јавног превозника и даље на снази
Аутор:М. Стакић

ВРБАС: Председник синдиката радника Јавног предузећа за превоз путника „Врбас” Предраг
Балетић каже да је штрајк и даље у току, иако су поједине колеге почеле да возе.
Jуче су радници овог предузећа ступили у штрајк због 11 месеци неисплаћених плата и
немогућности да сипају гориво у своја возила, јер им је компанија НИС повукла менична
овлашћења због дугова.
- И даље није постигнут никакав договор, добили смо само обећања да ће нам бити уплаћен
неки новац кроз два, три дана, јер је сада период наплаћивања месечних карата - каже Балетић
и додаје да намерава да данас крене у Београд на разговор код министра рада Александра
Вулина, који је већ два пута најављивао свој долазак у Врбас, па се није појавио. Балетић је
запослен у јавном предузећу већ десет година и каже да се директори смењују, а да проблем
радника нико не решава.
- И даље намеравамо да радикализујемо протест ако не постигнемо договор и да штрајкујемо и
глађу, ако треба - каже Балетић који напомиње да је 81 радник ступио у штрајк, јер немају од
чега да прехране своје породице.Председник Општине Милан Глушац претходно је потврдио
за „Дневник” да локална самоуправа према овом предузећу нема никаква дуговања и да је
предузеће и даље у дуговима према добављачима, а да је поблем са исплатама плата настао
када су радници одлучили да колективно туже фирму.
До сада, нисмо успели да ступимо у контакт са директором фирме Чедом Субашићем, како би
добили одговор на питање како и када ће бити решен проблем радника али и јавног превоза на
подручју Врбаса.

Новица Антић: Овакав систем служи за исисавање новца из Војске
Пише: Милош Миљковић

* Радилицу мотора за вучни воз, која кошта пар стотина хиљада, Војска плаћа 1,2
милиона динара * Возила из Пожеге иду на ремонт у приватну фирму у Лесковац,
такође по вишеструко већој цени
Овакав систем служи за исисавање новца из Војске, како би он ишао на рачуне приватних
фирми, каже за Данас председник Војног синдиката Србије Новица Антић.
Антић је ово изјавио коментаришући један од захтева са недавно одржаног протеста, да
средства која војска троши буду другачије опредељена у корист војника.
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- Прогласили су нас за непријатеље ове државе зато што смо уболи прст у око некоме ко, под
велом војне тајне, користи војску за различите махинације - тврди Антић, и додаје да средства
постоје у буџету, али да се она ненаменски троше.
- На пример, радилицу мотора за вучни воз, која кошта пар стотина хиљада, Војска плаћа
милион и двеста хиљада динара. То је зато што све набавке иду преко Централне управе
Генералштаба, и сви у војсци су дужни да се повинују уговорима који они закључују - каже
Антић.
Он додаје да због штетних уговора, Војска челик набавља по троструко већој цени од само
једног добављача, а возила из Пожеге иду на ремонт у приватну фирму у Лесковац, такође по
вишеструко већој цени.
Са друге стране, док се средства за набавку и одржавање расипају, према речима Антића,
војници раде у катастрофалним условима, и да је довољно погледати једну купаону у касарни
па да све буде јасно.
- Требало би да видите како изгледа извршење задатка на државној граници, где пошаљу
војника да стражари 13-14 сати на ливади, без заклона од кише и тоалета. Јуче сам добио
податак да због таквих и сличних (не)услова, од 27 војника у Сомбору којима је понуђено да
продуже уговор, то прихватило њих четворица - казао је Антић.
Војни синдикат Србије поднео је кривичну пријаву против начелника Генералштаба генерала
Љубише Диковића и још двојице начелника војне управе због покушаја опструкције и забране
војницима да дођу на протест.
Како објашњава Антић, Генералштаб је наредио, што је неуобичајено за викенд, масовне
активности, ненајављене физичке провере и припреме за стражу, како би спречио војнике да
присуствују протесту испред Министарства одбране.
- Све те активности се увек обављају током радне недеље, од понедељка до петка, а не
викендом. Знате, то су ипак војници, не може војник да одбије наређење, а они су то
злоупотребили. Онда имате саркастичну изјаву министра Зорана Ђорђевића у којој се
захваљује војницима што нису подржали скуп, а њима је заправо то било забрањено објашњава Антић.
Вучић: Један посто војника штрајкује против своје земље
Премијер Александар Вучић је, говорећи о недавном протесту војног синдиката, изјавио да
штрајкује један одсто, а од тога се направило да тако мисле сви и нагласио да је, као и министар
одбране Зоран Ђорђевић, поносан на припаднике војске који не штрајкују против своје земље.
"Шта год неко мислио, немамо ћуп из кога ћемо да вадимо, кад год неко каже да нечим није
задовољан. Не можемо да се пружамо колико нисмо дуги", казао је Вучић.
Николић: Не може се на војсци доказивати да можемо да уштедимо
"Не могу на војсци да се преламају мере којима бисмо доказали да можемо довољно да
уштедимо", рекао је јуче председник Србије Томислав Николић, који је и врховни командант,
поводом протеста припадника Војске Србије и истакао да је свако имао право да протестује.
Николић је најавио да ће данас разговарати са министром одбране Зораном Ђорђевићем да
"види докле су стигли јер је читајући новине и гледајући телевизију схватио да су се
договорили". "Очигледно да једни изјављују једно, други друго, да видимо у чему је проблем,
да ли тај проблем може да буде решен а свакако да може и да треба да буде решен", рекао је
Николић и додао да ко не жели своју војску, тај ће зажалити што има туђу.
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У ИНПРО траже отпремнине од 300 до 400 евра
Пише: З. Р.
Инвалиди рада у Застави ИНПРО који данас улазе у 50. дан непрекидног штрајка глађу (уз
конзумирање млека и сурутке), најављују ново обраћање премијеру Александру Вучићу.
Они ће, заједно са Заставиним Самосталним и Синдикатом УГС “Независност” тражити да
Влада и даље поштује протокол из 2008. године којим је регулисан њихов статус у ИНПРО-у.
- Самостални и Синдикат “Независност” су 2008. са ондашњом српском владом потписали
протокол којим су инвалиди рада некадашње фабрике аутомобила, након доласка Фијата у
Заставу, трајно збринути у Застави ИНПРО.
Ми, сада, заједно са синдикатима, тражимо од премијера Вучића и актуелне Владе да и даље
поштује тај протокол, како бисмо били заштићени од отпуштања или одлуке пословодства
фабрике да будемо проглашени за технолошки вишак, и да потом, уз законске отпремнине,
морамо да напустимо предузеће, каже јуче за наш лист председник Штрајкачког одбора у
Застави ИНПРО Стеван Пушоња.
Додаје да су штрајкачи глађу у ИНПРО-у одлучили да од премијера Вучића траже да
отпремнине за инвалиде рада те фабрике који ускоро остваре право на инвалидску пензију
буду 300 евра по години стажа. За оне инвалиде који не остваре то право, а прихвате социјални
програм, отпремнине би, преноси Пушоња став штрајкача, морале да износе 400 евра. За
разлику од здравих колега, инвалиди рада су, појашњава наш саговорник, људи са тешким
телесним недостацима, неретко и озбиљним болестима, који немају никакве шансе да се
поново запосле или започну сопствени посао, те би, због тога, и отпремнине морале да буду
стимулативније од 200 евра по години стажа, колико је предвиђено важећим Законом о раду.
У Штрајкачком одбору ИНПРО-а протестују и због тога што су побуњени радници, на име
неисплаћене две трећине августовске зараде, примили по 5.000 динара, док су њиховим
колегама које не протестују исплаћене комплетне плате за тај месец, што сматрају
“кажњавањем и дискриминацијом инвалида који протестују”.

Синдикати желе да прате скупштину
Пише: ФоНет
Три репрезентативна синдиката просвете - Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат
образовања Србије и Независност - упутили су генералном секретару Скупштине Светислави
Бајић допис у којем траже да присуствују пленарној седници на којој ће бити вођена расправа о
Закону о буџету за 2017.
Синдикати захтев образлажу чињеницом да се просвета у целини финансира из буџета и да
запослени у просвети имају најниже плате од свих делатности које се финансирају на тај начин.
Синдикати подећају да је у образовању ради 80 одсто запослених са високом стручно спремом
и да је просечна плата у просвети 39.924 динара, док је просечна плата у Србији 45.281 динара.
Три репрезентативна синдиката су се од председавајућег у Одбору за образовање, науку,
технолошки развој и информатичко друштво Муамера Зукорлић тражили да закаже седницу
одбора, којој би и они присуствовали. Уз образложење дописа синдикати наводе да
предложено повећање пала у образовању од шест одсто неће значајно повећати примања
просветних радника и да ће, ако такав тренд буде настављен, републички ниво бити достигнут
тек за 20 година.
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Понуда за Хемијску индустрију Жупа у стечају упола мања од
процењене вредности
Извор:Бета
За куповину Хемијске индустрије "Жупа" у стечају, као правног лица, стигла је понуда с ценом
која је мања од половине процењене вредности имовине, речено је Бети у Агенцији за
лиценцирање стечајних управника.
Зато ће Одбор поверилаца донети одлуку о томе да ли ће понуда бити прихваћена.
Процењена вредност имовине тог предузећа је 1,58 милијарди динара.
У огласу за прикупљање понуда за "Жупу" било је наведено да процењена вредност није
минимално прихватљива вредност, нити је обавезујућа, или опредељујућа за понуђача
приликом одређивања висине понуде.
Било је наведено и да је стечајни управник дужан да прихвати највишу достављену понуду,
уколико је она већа од 50 одсто од процењене вредности, те да је дужан да, ако је понуда нижа
од тога, пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца.
На продају је понуђена имовина "Жупе" која обухвата 126 објеката.
Међу најважнијима су фабрика адитива, управна зграда с лабораторијом, магацини, браварска
радионица калијумове хемије, кристализација цинка и магнезијумсулфата, погони базног
хромсулфата и ксантата, погони за пелетизацију ксантата и за производњу сумпорне киселине,
ресторан, зграда карбоната, складиште течних сировина.
Нематеријалну имовину "Жупе" чине решења о издавању дозвола за стављање у промет
готових производа и исправа о жиговима.
Заштита државе од наплате поверилаца је престала у мају 2015. године, те је у јулу прошле
године покренут стечајни поступак у "Жупи", а у октобру је донета одлука о банкроту.
Предузеће је приватизовано 2003. године, али је уговор о томе раскинут 2005. године.
Уследило је неколико неуспешних тендера, затим и улазак у поступак реструктурирања 2010.
године.
Током тог периода радници су кроз социјалне програме напуштали фабрику, те је од око 1.400
на почетку приватизације у септембру 2013, у фабрици остало свега 18 људи.
У тој хемијској индустрији је, по ранијим информацијима, кроз зависно предузеће "Жупа
комерц" ангажовано 60-так радника за производњу флотационих средстава, утакање хлора и
производњу хипохлорита, за средства за дезинфекцију воде.
Прошлу пословну годину то предузеће је завршило са 12 милиона динара добити.

С ПОСЛА НА ПОСАО Жене дупло више од мушкараца раде КУЋНЕ
ПОСЛОВЕ, а ево колико би за то требало да буду плаћене
Извор:Танјуг
Жене у Србији, без обзира на то да ли су запослене или не, двоструко више раде у кући, а упола
мање времена проводе на плаћеним пословима него мушкарци, показују резултати данас
представљеног истраживања Републичког завода за статистику (РЗС).
Директор РЗС Миладин Ковачевић рекао је на представљању публикације "Коришћење
времена у Републици Србији 2010. и 2015. године", да, када се говори само о плаћеном послу,
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мушкарци су у просеку скоро дупло више ангажовани од жена на тим пословима, односно три
сата и 46 минута, а жене два сата и четири минуте и то, сматра, потврђује стереотипе који важе
на овим просторима.
Међутим, потпуно је друга слика када се говори о неплаћеном послу, будући да истраживање
показује да жене двоструко више раде у кући од мушкараца, и то четири сата и 36 минута
према два сата и пет минута.
Као друга смена
Без обзира на запослење, послове у кући обављају углавном жене, па за оне које раде те
послове то постаје друга смена.
У неплаћеним пословима жене у просеку проведу више од четири и по сати дневно, а
мушкарци мало више од два сата, што значи да жене двоструко дуже времена проводе на овим
активностима.
Тако жене, у просеку, укупно раде непуних седам, а мушкарци скоро шест сати, с тиме што
жене више од две трећине времена проводе у неплаћеним, а мушкарци у плаћеним пословима.
А када би их платили...
Ковачевић наводи да, када би се рад у домаћинству плаћао по минималној цени сата 2010.
године, за жене које раде у домаћинству требало је да се издвоји по 116 евра месечно, а у 2015.
по 138 евра, што на годишњем нивоу износи по 1.390 евра, односно по 1.650 евра.
Ако се упореде подаци из 2010. и 2015. године, за тих пет година дошло је до промена у
расподели времена током дана на шест активности и код жена, и код мушкараца, а, ради
лакшег представљања података, активности су груписане у шест главних група активности:
плаћени посао, неплаћени посао, учење, личне потребе, слободно време и остале активности
које обухватају неодредјене активности и путовања.
Интересантно је да се и код жена и код мушкараца време проведено на плаћеном послу
одржало скоро на истом нивоу као пре пет година, али, у просеку, неплаћени рад благо је
смањен код оба пола.
Пола сата за учење
Истраживање је показало и да становништво Републике Србије старости 15 и више година
дневно у просеку проведе у некој врсти рада скоро седам сати, мало мање од пола сата у учењу,
највећи део дана - 10,5 сати у личним потребама, а време које је преостало може се назвати
слободним временом и у њему проводи шест и по сати.
Публикација "Коришћење времена у Републици Србији 2010. и 2015. године" настала је на
основу података добијених из два анкетна истраживања о коришћењу времена, која је РЗС
спровео на територији Србије 2010. године и током четири месеца 2015. године.
Истраживање су подржале шведска Агенција за међународну развојну сарадњу и "Статистика
Ссведске", са којима РЗС сарадјује више од 12 година.
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Стојиљковић: Можда се синдикати појаве на локалним изборима
Извор:Данас
Уједињени грански синдикат Независност би могао да учествује на наредним локалним
изборима у Србији, најавио је за Данас нови председник синдиката Зоран Стојиљковић.
Он каже да је на недавном конгресу било расположења за то да се размисли о неком
директнијем политичком наступу.
Стојиљковић каже да нису размишљали о томе да ли би синдикат подржао неког кандидата на
председничким изборима, нити имају листу и дефинисане кандидате за изборе.
"Оно што је до сада била пракса синдиката је логика гласови за подршку. Подржавате оне који
покажу да су спремни и мају довољно доказа да ће остварити ваше захтеве. Председнички
избори, колико год им се давао значај и колико год кандидати отварали те теме нису баш
прилика, јер су председничка овлашћења ограничена. не могу ја да слушам обећања некога о
нечему о чему он никада неће одлучивати. Али, активна улога је јако важна. Мислим да ћемо
на политику одлучивати на више начина него до сада", каже он.
На питање да ли се могу очекивати синдикалне листе на следећим локалним изборима,
Стојиљковић каже да је то нешто о чему се по први пут у независности озбиљно размишља.
"Желимо да политика не одлучује о нашим судбинама и није толико предоминантна, преко
постављања људи и партијског запошљавања. На тај начин, аутономни синдикат о томе не би
морао да размишља. Не бисмо морали да размишљамо ни о томе да ли имамо поуздане
политичке партнере. Расположење да се и на тај начин оствари што већи утицај запослених
грађана је све присутније", наводи Стојиљковић.

Колико "троши" на војника Србија, а колико земље окружења?
Аутор:Војислав Стевановић
Шта синдикат предлаже, а како изгледа трошење новца на војску у Србији и у региону?
У војном синдикату кажу да не траже пробијање буџета, него другачију прерасподелу.
Основице плата су, тврде, данас за десет хиљада динара ниже него што би требало, и то због
другачијег обрачуна. Уштеде би, кажу, могле да се нађу у тршковима јавних набавки.
Наводе и да српски војник државну касу кошта мање него његов колега у региону. Према
подацима Синдиката, по војнику се из касе војног буџета у Србији издваја око 19-20 хиљада
долара. У Хрватској око 34 хиљаде, Бугарској око 22 хиљаде, Мађарској чак 66,5 хиљада
долара.
Буџетом за 2017. годину ће, како је најављено, Министарству одбране на располагању бити око
485 милиона евра, око 30 милиона више него ове године. То је око 1,2 одсто БДП-а. Стручњаци
кажу да је стандард ком се тежи око два процента БДП-а.
Трошкови за војску протеклих година су смањивани и то се види и из података Београдског
центра за безбедносну политику. Године 2012. је трошено више од пола милијарде евра, док је
прошле године војни буџет износио око 460 милиона. Такође, види се и пад капиталних
улагања, који су ове године око пет милиона евра, а 2013. су била готово седам пута више.
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Структура трошкова показује да је реч о социјалном, а не развојном буџету, јер готово 60 одсто
трошкова одлази на плате, четвртина на одржавање, а око 13 одсто на капитална улагања.
Међутим, процене Стокхолмског института за међународна мировна истраживања показују да,
уколико се урачунају и посредни трошкови, као што су, на пример, трошкови за војне пензије,
Србија је достигла циљани ниво од два одсто бруто домаћег производа. Хрватска издваја 1,6
одсто, Бугарска 1,4, Македонија 1,1 а Мађарска 0,8 одсто.

Вучић: Много проблема око буџета, министри желе више пара
Извор: Фонет
Премијер Србије Александар Вучић рекао је да ће се у Влади Србије поново одржати разговор о
буџету за следећу годину и да ту има "пуно проблема и мука", јер министри "желе што више
пара".
"Имамо још много проблема око буџета, данас ћемо пробати некако да их смањимо на
минимум, како би наредних дана Влада усвојила буџет и с њим ишла на Скупштину", рекао је
премијер после сусрета са лидером грчке странке Нова демократија, Кирјакосом
Мицотакисом.
Он је рекао да је сваки буџет све бољи и да очекује да ће буџет за следећу годину бити развојни,
јер ће бити много више капиталних инвестиција.
Према његовим речима, формирана је комисија која ради на привредном расту.
"Оно што је сада важно је да тражимо изворе раста. Зато ми сада можемо да разговарамо о
метроу. Сад по први пут можете озбиљно да разговарате о метроу. До сад су све биле празне
приче, глупости које сте причали народу... Сад можете ако имате раст од 1,3 милијарде то
можете да радите", рекао је Вучић.
Љајић: Буџет Министарства мањи за 111 милиона
Министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Расим Љајић рекао је да ће буџет тог
министарства за 2017. годину бити за 111 милиона динара мањи него ове године, и да су се
уклопили у план који су добили од Министарства финансија.
"Трудимо се да штедимо и да средства у буџету користимо на најрационалнији начин", рекао је
Љајић и додао да је планирани буџет за то министарство за наредну годину износи око 3,48
милијарди динара.
Љајић је рекао да је то министарство тражило додатна средства једино за изложбу у Казахстану
у износу од 100 милиона динара.
Министар финансија Душан Вујовић рекао је раније да очекује да се буџет за 2017. годину
почетком ове недеље нађе на седници Владе Србије, а да ће одмах после тога бити
послат у Скупштину Србије.
Коментаришући извештаје о малверзацијама у Електропривреди Србије, Вучић је
рекао да му је јутрос о томе на сто стигла "хрпа папира" које још није стигао да погледа, па ће се
тиме бавити наредних дана.
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Војни синдикат: Наша возила шаљу на ремонт у приватну фирму из
Лесковца по вишестукој цени
Аутор:Драган Маринковић
ЛЕСКОВАЦ – Војна возила из Пожеге шаљу се на ремонт у приватну фирму у Лесковац, по
вишеструко већој цени, тврди председник Војног синдиката Србије Новица Антић који је
протестовао и уручио протестно писмо председнику Србије Томиславу Николићу.
Он у свом интервјуу који је дао Данасу није рекао о којој лесковачкој фирми је
тачно реч, али је нагласио да средства која војска троши морају да буду другачије
опредељена у корист војника.
„Радилицу мотора за вучни воз, која кошта пар стотина хиљада, Војска плаћа
милион и двеста хиљада динара. То је зато што све набавке иду преко
Централне управе Генералштаба, и сви у војсци су дужни да се повинују
уговорима који они закључују .Због штетних уговора, Војска челик набавља по
троструко већој цени од само једног добављача, а возила из Пожеге иду на
ремонт у приватну фирму у Лесковац, такође по вишеструко већој цени„,
истиче Антић.
Са друге стране, док се средства за набавку и одржавање расипају, према речима
Антића, војници раде у катастрофалним условима, и да је довољно погледати
једну купаону у касарни па да све буде јасно.
„Требало би да видите како изгледа извршење задатка на државној граници, где пошаљу
војника да стражари 13-14 сати на ливади, без заклона од кише и тоалета. Јуче сам добио
податак да због таквих и сличних (не)услова, од 27 војника у Сомбору којима је понуђено да
продуже уговор, то прихватило њих четворица„, казао је Антић.
Војни синдикат Србије поднео је кривичну пријаву против начелника Генералштаба генерала
Љубише Диковића и још двојице начелника војне управе због покушаја опструкције и забране
војницима да дођу на протест.
Војни синдикат Србије одржао је протест у недељу у Београду због, како је наведено, тешког
социјалног и материјалног положаја припадника војске.
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