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Од 556 државних фирми, продато тек 47
Пише: М. Н. Стевановић

Најчешћи модел приватизације у Србији последњих неколико година је стечај.
Од августа 2014. када је на снагу ступио нови закон са одредбом да до 31.12. 2015. морају да се
продају све фирме са већинским друштвеним капиталом, од 556 затечених непродатих
предузећа са 90.000 радника, 279 је већ завршило у стечају, подаци су Министарства привреде.
То је више од половине и није коначна листа, јер држава за још 144 фирме са 43.595 запослених,
тражи новог власника а за 86 је поступак приватизације обустављен без најава да ли ће и како
бити настављен.
За три године колико је закон на снази, продато је 47 предузећа за укупно 90,6 милиона евра, од
чега шест у мандату садашњег министра. Међу те последње трансакције спада и Галеника, која
је за 93,7 одсто капитала фабрике, постигла појединачно највишу цену од 16 милиона евра, али
се зато не зна ко је већински власник луксембуршког Елијуса, фирме која ју је купила. Садашње
министарство подигло је удео стечаја у приватизацији, јер је у том процесу, према подацима са
званичног сајта, завршило 26 од укупно 48 решених предмета, док је процес обустављен за 26
предузећа.
- Од усвајања новог Закона о приватизацији објављено је укупно 213 јавних позива за учешће у
поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала, имовине или
за стратешко партнерство, и то 189 за продају капитала, 21 за продају имовине, три за избор
стратешког партнера - кажу за Данас у Министарству привреде.
Наглашавају да се настављају активности на приватизацији преосталих фирми из портфеља
Министарства, и да је за укупно 59 већ одређен модел - за 52 предузећа продаваће се капитал,
шест ће понудити своју имовину а за једно ће се тражити стратешки партнер кроз оснивање
новог друштва. "За преостала 43 субјеката приватизације још увек није донета одлука о моделу
приватизације", кажу у Министарству.
Подаци са званичног сајта, међутим, не поклапају се у потпуности са тим наводима, јер се из
табела види да је за 138 фирми анализа могућности приватизације још увек у току. При том, за
свега 25 стоји ознака да је могуће расписивање тендера. Међу њима су Азотара, Петрохемија,
ПКБ Корпорација, Ласта, Тигар, Јат техника, Јумко... Када ће јавни позив бити расписан, није
прецизирано. За неке од њих још се бира модел, неке чекају позив заинтересованих
инвеститора, па онда да се види, има оних које још нису регулисале имовину, а код, на пример
Крушика, чека се да Влада утврди свој удео у капиталу.
За преосталих преко стотину фирми, наведено је да расписивање тендера није могуће. Међу
њима је велика групација бања, бањских болница и рехабилитационих центара, где још увек
трају спорови државе са ПИО фондом око власништва. За неке је препрека то што се њихова
имовина налази у захтевима за реституцију, па се чека окончање тог поступка да би се видело
шта је преостало за продају. Велики је и број предузећа која рачунају да ће кроз унапред
припремљен план реорганизације успети да се стабилизују и тек онда изађу на тржиште
капитала.
Оно што је помало апсурдно је да се у категорији "није могуће" налазе и фирме са свега
неколико запослених, па осим тезе да је реч о куповини времена, нема другог објашњења како
би без пословне активности дугови могли да се врате. За предузећа из енергетског сектора,
попут Про ТЕНТ-а, Колубара услуга, Колубара угоститељства, Рио Костолац или Одржавања и
услуга, која запошљавају више од 4.500 радника, чека се мишљење Министарства рударства и
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енергетике. У тој групи су и предузећа са спорном имовином, затим ветеринарске станице за
које локалне самоуправе нису заинтересоване, али и оне за које јесу, али још нису постигле
договор са државом а један од раритета је и образложење да је приватизација Фризерског
предузећа из Београда немогућа јер у фирми са девет запослених нема ко да припреми
документацију.
На дугом штапу
- У портфељу Министарства привреде се налази 19 субјеката приватизације са територије КиМ
за које ће се тек утврђивати начин приватизације, као и 13 заштитних радионица - предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, које су изузете из
поступка приватизације а за њих 11 на снази је или у поступку израде Унапред припремљен
план реорганизације - кажу у Министарству и додају да је УППР на снази и за још 26 фирми од
којих је 16 предвиђено за продају капитала.
Више од половине стечаја из приватизације
Више од половине свих стечајних поступака, а тренутно их је 710 активних, односи се на
предузећа са већинским друштвеним капиталом, углавном она која нису успела да нађу
власнике и углавном немају привредну активност. Вођење тих предмета, након гашења
Агенције за приватизацију додељено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ).
Од момента ступања на снагу новог закона, АЛСУ је добила 448 нових предмета, од чега је стечај
закључен у 85 случајева а обустављен у осам. У 16 предмета надлежан привредни суд је
разрешио АЛСУ са позиције стечајног управника.

Уколико не добију повећање – комуналци у генералном штрајку
Пише: Данас Онлине
Сав терет економске кризе у Србији ће, по свему судећи, носити само комунални радник, за кога
једино у 2018. години није предвиђено повећање зарада.
Иако свакодневно мерљив и видљив, посебно током временских непогода и великих хаварија,
рад комуналаца је најчешће потцењен и то од стране државе која би требало да води рачуна о
свим својим грађанима. Посебно због чињенице да комунални сектор пуни буџет и сам
исплаћује зараде, које се од 2009. године константно смањују.
Просечна зарада комуналних радника је за 17 одсто мања од просека у Републици, а 27 одсто
нижа од примања у јавном сектору, док чак 25 одсто запослених прима зараду у висини
„минималца“.
И уместо очекивања да се наредне године неправда барем ублажи повећањем зарада од 10
одсто, као што је то предвиђено за буџетске кориснике из јавног сектора, више од 70.000
запослених у комуналним предузећима Србије остају и даље невидљиви за владу.
Такав однос власти је постао неодржив и против тога ћемо се борити свим средствима
синдикалне борбе.
Зато су репрезентативни синдикати – Самостални синдикат запослених у комунално стамбеним
делатностима Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности
Независност – одлучили да 5. децембра, у 12 часова, одрже јавну седницу испред Владе Србије.
Уколико захтеви синдиката не буду испуњени, 7. децембра биће организован једносатни штрајк
упозорења, док ће 12. децембра стати сва комунална предузећа широм Србије .
Немојте дозволити да грађани Србије трпе због неправде која нам је учињена. Јер, и комунални
радници постоје и заслужују бољи живот.
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Увертира у најављену приватизацију војних фабрика
Пише: Зоран Радовановић
* Од почетка 2017. до краја септембра камате су увећале порески дуг Заставе оружја,
који је премашио десет милијарди динара, за 380 милиона динара
Упркос све бољим извозним резултатима (уговорен пласман пешадијског наоружања, ловачкоспортског и оружја за личну одбрану вредан око 55 милиона долара) и обезбеђеној упослености
капацитета до половине 2019. године, пословодство и запослени у Застави оружју не могу да
буду сасвим задовољни.
Ако се томе додају инвестиције у набавку савремене опреме, затим већ започете припреме за
изградњу нове производне хале, као и куповина Застава ковачнице и нове фабричке
лабораторије, рекло би се да разлога за задовољство има напретек. Па, шта је то што
крагујевачким, али и већини осталих оружара који такође бележе све боље пословне резултате,
срећу квари? Проблем је у томе што им добре пословне резултате, већ годинама уназад,
угрожавају енормно високи порески дугови према држави и локалним самоуправама. Дуг
Заставе оружја, на пример, која је највећи порески дужник међу државним фирмама, премашио
је десет милијарди динара, при чему чак 60 одсто тог дуга чине камате. О каквом је оптерећењу
реч најбоље сведочи податак да су од почетка године до краја септембра 2017, камате увећале
порески дуг те фабрике за 380 милиона динара (до краја године дуг ће нарасти за читавих пола
милијарде динара).
Невоља је што држава, која је већински власник свих фабрика Одбрамбене индустрије Србије и
која се још 2013. обавезала да дугове конвертује у власнички улог у тим предузећима, ништа не
предузима како би домаћу војну индустрију, иначе највећег нето извозника српске привреде,
ослободила дужничких окова. Иако надлежни повремено најављују решавање тог проблема,
тврдећи да је поступак конверзије дугова предузећа ОИС покренут, чињеница је да се на том
плану ништа конкретно не ради, и да ће добит из пословања Заставе оружја и 2017, као и
претходне две године, да "поједу" камате на порески дуг. И мада нико званично не саопштава
зашто држава одуговлачи са реализацијом преузете обавезе конверзију дугова водећих
предузећа наменске производње спекулише се да би то могло да има везе са очекиваном
приватизацијом војних фабрика. "Једино што можемо је да упишемо удео у власништву Заставе
оружја, при чему се отвара могућност да те акције, уколико постоји сагласност других државних
предузећа, град Крагујевац компензује за дуг који има код Енергетике и Електропривреде
Србије", закључак је Градског већа којим је прецизирано да град дуг Заставе оружје, од око три
милијарде динара, конвертује у капитал у тој фабрици. Тај закључак крагујевачке градске
управе, међутим, још није реализован. Чека се одлука Владе Србије о конверзији сопствених
потраживања у власнички улог у Застави и осталим војним фабрикама. Судећи према
проценама појединих аналитичара држава одлаже конверзију дугова како би лакше приволела
домаће оружаре и њихове синдикалне вође да пристану на најављену приватизацију, односно
докапитализацију српске војне индустрије.
А дужничка агонија Заставе оружја, као и других војних фабрика, почела је 2003. године, када је
уз прећутну сагласност Владе Србије, престала да плаћа порезе и доприносе, као и да измирује
друге обавезе према држави и локалној самоуправи. Тим потезом држава је настојала да
фабрикама војне индустрије, Слободи из Чачка и Застави пре свих, омогући да се опораве од
последица санкција уведених 90-их година прошлога века, којима је "наменска" била изложена
до средине прве деценије новог миленијума. Томе треба додати и последице НАТО
бомбардовања (само у Застави оружју страдала је половина производних капацитета), као и
немогућност пласмана производа на инострана тржишта која, легално, нису била доступна све
до 2005. године. Процењено је да у таквим околностима наменска индустрија не би могла да
"преживи" уколико би редовно измиривала све обавезе према држави, локалним самоуправама
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и добављачима. Држава, дакле, јесте мимо важећих законских прописа и неоправдано у односу
на остатак привреде, обезбедила повлашћен положај домаћој војној индустрији и то је, судећи
по извозним резултатима Заставе, Првог партизана, "Милана Благојевића"... ипак била добра
стратегија. Проблем је, међутим, што држава није заборавила, а ни одустала, од својих
потраживања.
(Не)оправдани страх од губитка посла
Према Нацрту закона о производњи и промету наоружања и војне опреме, који би у
скупштинску процедуру требало да уђе крајем ове, или почетком наредне године, иностране
компаније и инвеститори могли би да постану власници до 49 одсто капитала у фабрикама
Одбрамбене индустрије Србије (Застава, Први партизан, Крушик, Слобода, "Милан Благојевић"
и Прва искра), док би држава задржала контролни пакет, односно 51 одсто акција. Запослени и
синдикати страхују, међутим, да би се тих 49 одсто приватизованог капитала брзо претворило у
већинско власништво странаца, а да би цену приватизације војних фабрика платили запослени,
као што је то у минулих двадесетак година био случај у остатку српске привреде. Зато поручују
Влади да не пристају на приватизацију својих фабрика.

Плате судија и тужилаца од јануара веће за пет одсто
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Влада Србије одлучила је данас да се за 5 одсто повећају плате судија и тужилаца у
2018. години, сазнаје Танјуг.
Наиме првим планом буџета за 2018. годину, у делу који се тиче правосуђа, судије и тужиоци
нису били планирани за повећање плата од 10 одсто као остали буџетски корисници.
Након што су реаговала струковна удружења, као и највиши судијски и тужилачки органи
Државно веће тужилаца и Високи савет судства, Влада Србије је донела одлуку на данашњој
седници да се судијама и тужиоцима повећају плате за пет одсто.
Удружење тужилаца Србије поздравило је ову одлуку јер се на тај начин како је речено
Танјугу "ојачава финансијска самосталност судија и тужилаца".
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Нови услови пензионисања за даме од 1. јануара
Аутор:Ј. Ж. С.
Још само месец дана жене у Србији могу у пензију са 61,5 година живота. Превремено
напуштање радног места - мања пензија. За мушкарце услов за старосну пензију остаје исти, 65
година живота
ЗА само месец дана, тачније од 1. јануара 2018. године, почињу да важе нова правила за одлазак
у пензију. Да би напустиле радно место све припаднице лепшег пола мораће да имају 62 године
живота и најмање 15 година радног стажа. То су услови за старосну, док се услов за превремену
старосну пензију за жене осигуранике у 2018. години подиже на 56 година и четири месеца
живота и 38 година стажа осигурања.
Они који желе да остваре право на пензију по условима из 2017. године, требало би да раскину
радни однос и поднесу захтев у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније
подразумева примену услова који важи у тој години.
Како објашњавају у ПИО фонду, у случају мушкараца услов за старосну пензију остаје исти, 65
година живота и најмање 15 година стажа осигурања, док ће за остваривање права на
превремену у 2018. години бити потребно 57 година живота и 40 година стажа осигурања.
- У случају превремене старосне пензије, чек се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре
навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију - кажу у ПИО. Године живота као услов за осигуранике жене ће се увећавати до 2032. године када ће услови за
жене и мушкарце бити изједначени на 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Услови за превремену старосну пензију се подижу до 2024. године, када ће такође бити
изједначени за жене и мушкарце и биће 60 живота и 40 година стажа осигурања.
Корисници и осигураници се о условима за остваривање права на пензију могу детаљније
информисати на сајту фонда www.пио.рс. у одељку права/остваривање права.

Бенефиција увећава стаж и 50 одсто
Аутор:Ј. Ж. С.
За све раднике на тешким и по здравље опасним пословима године рада се обрачунавају
другачије. Утврђује се према законским прописима који су примењивани у Србији у време када
је навршен
РАДНИЦИ који раде на нарочито тешким, опасним и по здравље штетним радним местима
имају привилегију да им се рачуна бенефицирани стаж или стаж са увећаним трајањем. У
одређеним околностима они могу да иду у пензију нешто раније, а овај стаж им такође утиче и
на месечни износ чека.
Како наглашавају у ПИО фонду, радна места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем
утврђена су одговарајућим правилником, који поред тога одређује и степене увећања стажа, као
и начин њиховог утврђивања и ревизије.
- Трајање стажа може се увећати за највише 50 одсто у односу на ефективно трајање, осим у
случају професионалних војних службеника, пошто се њима у случају ангажовања у оружаним
акцијама време проведено на лечењу или у заробљеништву рачуна у двоструком трајању - кажу
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у ПИО фонду. - Степен увећања означава се бројевима, па тако, на пример, 12/14 означава да се
стаж рачуна тако да се сваких 12 месеци ефективног рада бележи као 14.
При утврђивању права на пензију за бенефицирани стаж важе законски прописи који су
примењивани у Србији у време када је навршен. Они су се с временом мењали и са сваком
изменом доносили нове услове.
Примера ради, до краја 1972. важио је пропис по коме се стаж са увећаним трајањем рачунао
само у случају да је његово укупно трајање дуже од пет година. Од 1973. тог ограничења више
није било, међутим, закон чија је примена почела 1. јануара 1997. године, вратио га је са
додатним пооштрењем - почев од тог дана бенефицирани стаж се урачунава само ако је његово
укупно трајање дуже од 10 година.
- Они који су користили боловање за време рада на местима на којима се стаж рачуна са
увећаним трајањем треба да знају да су се и прописи који регулишу утицај боловања на
рачунање тог стажа такође мењали - кажу у ПИО. - До краја 1987. године оно није утицало на
рачунање комплетног стажа. Почев од 1. јануара 1988, боловање које је у току календарске
године трајало краће од месец дана није од утицаја на рачунање бенефицираног стажа, али се
одсуствовање са посла које прелази 30 дана одбија од укупног трајања.
Овакав начин рачунања примењивао се до краја 1990. године. Почев од наредне године свако
одсуство с посла због болести представља разлог за то да се у периодима боловања стаж
осигурања рачуна само у ефективном трајању.
Они који имају бенефиције у трајању најмање две трећине укупног стажа имају право на
снижење старосне границе. На сваких пет година проведених на радном месту са
коефицијентом 12/14 старосна граница се снижава за једну годину, на сваке четири за 12/15, три
за 12/16 и на сваке две године за 12/18. Ово снижење односи се само на остваривање права на
старосну, али не и на превремену старосну пензију.
Дакле, снижење се рачуна од 65. године живота за мушкарце, а од 61. године и шест месеци за
жене у току 2017, односно од 62. године живота за жене у току 2018. године. Осигураник који по
овом основу оствари право на старосну пензију добија ту пензију у "пуном" износу, без икаквих
умањења. Старосна граница може да се снижава највише до 55 година живота, осим за
запослене на радним местима са коефицијентом 12/18 који могу да остваре право на старосну
пензију и са 50 година живота.
САМОСТАЛЦИ
ОСИГУРАНИЦИ који су имали самосталну делатност такође имају право на стаж са увећаним
трајањем. Они су у обавези да уплате увећан допринос за ПИО, како би им се стаж рачунао са
увећањем, али само ако врста посла то дозвољава. Исто увећање доприноса важи и за друге
послодавце, па се зато свим осигураницима сугерише да пре одласка у пензију провере своје
податке регистроване у матичној евиденцији Фонда, јер и у случају да су сви други услови
испуњени, трајање стажа неће бити увећано уколико послодавац није испунио своју обавезу и
уплатио доприносе, а затим о томе доставио Фонду ПИО одговарајуће пријаве М-4.
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ИНСПЕКЦИЈА УШЛА У ПОШТУ Суспендовали раднике због протеста,
а неки чак нису ни били у Београду
Аутор:С. Вукашиновић

Инспекција рада ушла је јуче у "Пошту Србије" како би испитала да ли је руководство компаније
законито суспендовало 47 радника који су учествовали у недавним протестима, сазнаје "Блиц".
Реч је о запосленима који су се ван радног времена окупљали испред Дистрибутивног центра у
Земуну како би изразили незадовољство својим социјалним положајем, али и радом в. д.
директора Мире Петровић. Захтев за преиспитивање поступка привременог удаљавања са посла
Инспекцији рада упутио је Самостални синдикат Србије који сматра да су овим повређена права
радника.
- Руководство тврди да је прекршена радна дисциплина. Међутим, сви они су протестовали
увече, после радног времена, тако да тражимо да се преиспита како су онда могли да крше радну
дисциплину. Посебно је важно да образложе како су од неколико стотина људи, који су
протестовали, за суспензију изабрали 47. Постоје индиције да нису примењени исти аршини за
све јер да јесу, онда би сви учесници протеста требало да буду привремено удаљени с посла. Зато
тражимо да Инспекција рада преиспита цео случај, а након тога обратићемо се суду - кажу у
Већу Самосталног синдиката Србије.
Да инспектори рада проверавају "марифетлуке" око решења о суспензији индиректно нам је
потврдио Зоран Павловић, председник Самосталног синдиката поштанских радника.
- Ја сам један од оних који су привремено удаљени с посла и добио сам обавештење да се
Инспекција рада бави нашим случајем. То нам улива наду да ће се све преиспитати и да ће се
видети да је руководство противзаконито поступило. Решења о суспензији дељена су селективно
и дискриминаторски јер је на протестима учествовало око 2.000 људи. Од свих њих руководство
је на протестима испред Дистрибутивног центра видело само 47 и то већином чланова
Самосталног синдиката поштанских радника, иако је на њима било и представника друга два
репрезентативна синдиката. Они, међутим, нису добили решење о суспензији иако се на
снимцима јасно види да су и они били учесници - каже Павловић.
Он додаје да такав однос директорке Мире Петровић и њеног тима забрињава јер указује да су
им мета били само људи који су се највише залагали за побољшање материјалног статуса
запослених, али и за њену смену.
- Приликом штанцовања решења били су толико острашћени да су на снимцима видели и људе
који не само што нису били на протестима, већ нису били ни у Београду у време које наводе каже Павловић.
Из Министарства рада нисмо добили одговор да ли је у току контрола.
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Вулин: Војсци 25 одсто већи буџет
Извор:Танјуг

Буџет Министарства одбране ће у 2018. години бити већи за 25 одсто, а највећи део тих
средстава намењен је повећању плата припадника српских оружаних снага, поручио је данас
министар одбране Александар Вулин. Он је најавио и да ће повећање плата припадницима
војске износити 10 процената линеарно.
Министарство одбране је захваљујућу разумевању републичке Владе и председника Србије и
врховног команданта добило за 25 процената већи буџет него што је то било претходних година,
рекао је Вулин новинарима у Аранђеловцу.
"Наш буџет сада износи неких 70,5 милијарди динара. Највећи део тога је одвојен за стандард
наших припадника кроз повећање плата, а заиста велика средства ће ићи и за наставак
наоружавања, наставак опремања најсавременијим борбеним системима и наравно за
одржавање и ремонт наше технике", прецизирао је он.
На питање за колико ће бити повећане плате припадника војске, одговорио је: "За 10 процената
линеарно".
"Значајан део новца предвиђен је за наставак стамбене изградње. Очекујемо са великим
нестрпљењем и да владина комисија, која је фомирана на основу наређења врховног
команданта Војске Александра Вучића, изађе са конкретним планом и пројектом за масовну
стамбену изградњу за све припаднике безбедносног сектора", рекао је Вулин.
"Велико ми је задовољство што могу да кажем да је Србија још једном показала колико јој је
стало до припадника војске, колико јој је стало до наше безбедности, наше сигурности, и колико
јој је стало да захваљујући тако снажној војсци сачува политику војне неутралности", нагласио је
министар одбране.
"Харадинај жели да дезавуише Бриселски споразум"
Он је изјавио и да Рамуш Харадинај жели да дезавуише Бриселски споразум и да преговара о
стварима о којима не може бити преговарања.
- Бриселски споразум је више него јасан. Он је потписан са врло јасним и прецизним
овлашћењима шта чини ЗСО и она није никаква НВО. Харадинај је свестан једне друге
чињенице, да Бриселски споразум не ради у корист косовске независности и он ће учинити све
што може да Бриселски споразум спречи да се не спроведе - рекао је Вулин новинарима у
Аранђеловцу.
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Директорско тумачење "вишка": Отпуштен цео штрајкачки одбор
Аутор:Гордана Бјелетић

Када су чланови синдиката Независност прокупачке Туристичко спортске организације
организовали штрајк да би једну колегиницу вратили на посао, без посла је остао цео
штрајкачки одбор.
Проблем је настао када је на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору општина одлучила да се број запослених у овом јавном предузећу смањи са 82
на 70, а директор одлучио да отпусти радника више. Преговора са представницима синдиката
Независност, није било.
Рационализација на прокупачки начин. У свим јавним предузећима прошла је мирно осим у
Туристичко спортској организацији, јер је према одлуци општине вишак било њих дванаесторо,
а директор је отпустио тринесторо радника. Синдикат Независност започиње штрајк а циљ је,
кажу, да сачувају једног човека, а онда још губитака – на рачун синдиката.
"Од понедељка више нисам радник ове установе", прича Вања Стојановић, члан Независног
синдиката радника у овој организацији.
Н1: Зашто сте добили отказ?
Стојановић: "Добио сам отказ вероватно зато што сам председник синдиката".
И не само он, већ су отказ добили сви чланови штрајкачког одбора. Ту одлуку међу собом зову
“сеча кнезова”, а директор Братислав Лукић образлаже овако."Зато што су организовали штрајк
супротно одредбама закона о штрајку".
Каже да је добио најаву штрајка упозорења који по закону траје један сат, један дан, а да је у
њиховом предузећу трајао од 25. октобра до 3. новембра. У синдикату кажу да је све било у
складу са законом, да су жртве реваншизма, директора оптужују да је рационализација
нерационална – без посла је сада остало свих осам хигијеничарки, које су чистиле више од
3.000 метара квадратних.
"У суштини, тај човек од 37 године не размишља колико је породица унесрећио. Не само ових
осам хигијеничарски, него сада и даље наставља. Ја не знам каква је то сила", наводи Вања
Стојановић.
Директор одговара да му "силу" дају овлашћења.
"Основ рационализације је била одлука скупштине о максималном броју запослених. По тој
одлуци сам смањио број радника на онолико колико је требало", каже Лукић.
Н1: Сад сте још смањили.
"Сад сам смањио по другом основу, због повреде радне обавезе"
На питање да ли то утиче на посао, одговара одречно.
Ипак је након рационализације примљено најмање три радника "на одређено", тврде у
синдикату и истичу да дешавања утичу и на предузеће и на отпуштене. По препоруци адвоката,
оне нису давале изјаве.
"Иначе би имале да кажемо што шта", каже једна од отпуштених радница.
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Тако смо по одговоре ишли од једне до друге канцеларије, а по разрешење, актери сада иду у
инспекцију и на суд.

Краћи рокови за поступање стечајних управника
Извор:Бета,ФоНет

Изменама закона о стечају биће прописани краћи рокови за поступање стечајних управника и
стечајних судија и побољшан положај обезбеђених поверилаца, изјавио је помоћник министра
привреде Драган Угрчић.
Он је на отварању скупа Агенције за лиценцирање стечајних управника додао и да се усвајањем
измена закона отвара простор за израду подзаконских аката од којих се очекује да упросте
процедуре стечајног законодавства и убрзају поступак уновчавања, извештавања,
реорганизације, контроле и слично.
"Министарство привреде пружа помоћ и подршку у раду Агенцији за лиценцирање стечајних
управника, рекао је Угрчић.
Угрчић је рекао да ће изменама закона и Агенција и професија стечајних управника доживети
даљу афирмацију и да ће сарадња са Министарством привреде бити још квалитетнија, пренело
је то министарство.
"Министарство привреде радује константан напредак и развој професије стечајних управника",
додао је он.

Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2018. годину
Извор:Бета
Влада Србије усвојила је Предлог закона о буџету за 2018. годину којим су планирани приходи у
износу од 1.178 милијарди динара, а расходи 1.207 милијарди динара, саопштило је
Министарство финансија.
Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину износи 0,6 одсто БДП-а,
односно 28,4 милијарде динара што је 40,7 милијарди динара мање од дефицита планираног
буџетом за 2017. годину.
Очекује се, како наводи, да приходи буџета од наплате пореза буду 988,6 милијарди динара, од
чега је наплата ПДВ-а 503,4 милијарде.
Буџет за наредну годину планиран је на основу прогнозе да ће у 2018. години реални раст БДП-а
износити 3,5 одсто, уз БДП дефлатор од 2,8 одсто и индекс потрошачких цена на мало од 2,7
одсто.
"Ова пројекција раста БДП-а, поред осталог, заснована је на елементу подизања агрегатне
тражње кроз повећање плата и пензија и развојној оријентацији буџета која се базира на
великом повећању инвестиција", пише у саопштењу.
У односу на реализацију у текућој години, инвестиције ће у следећој години по први пут бити 30
одсто веће и износиће више од 180 милијарди динара на нивоу опште државе, односно 128
милијарди динара на нивоу републике.
Основни циљеви буџета за наредну годину, како се додаје, фокусирани су на одржавање
постигнуте макроекономске стабилности и наставак примене мера фискалне консолидације, као
и даље смањење учешћа јавног дуга у БДП-у започето у 2016. години.
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"Приоритет остаје даље унапредјење пореског система који стимулативно делује на привредну
активност и запошљавање и истовремено обезбеђује већу ефикасност наплате пореза и смањење
сиве економије", саопштило је Министарство финансија.
Фокус ће, како се додаје, бити и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора,
отклањању препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем
свеобухватних структурних реформи, наставку реформи јавних предузећа, као и подизању
укупне ефикасности јавног сектора.
На истој седници, Влада Србије усвојила је и Фискалну стратегију за 2018. годину са
пројекцијама за 2019. и 2020.
Ова стратегија представља оквир за израду Предлога закона о буџету за 2018. годину, наводи се
у саопштењу.
Војни буџет повећан за 25 одсто
Министар одбране Србије Александар Вулин изјавио је да ће буџет намењен војсци за 2018.
годину бити повећан за 25 одсто у односу на овогодишњи и износиће 70,5 милијарди динара.
На конференцији "Српски дани осигурања" у Аранђеловцу, на питање новинара на шта ће се
највише трошити тај новац, Вулин је рекао да ће највећи део отићи на подизање стандарда,
односно за плате запослених у војсци које ће бити линеарно увећане за 10 одсто.
"Значајна средства биће намењена наставку наоружавања војске, ремонту технике и наставку
масовне стамбене изградње", рекао је Вулин.

Забрана запошљавања у јавном сектору остаје на снази и догодине
Аутор: Аница Телесковић

Веће плате и пензије, капитални издаци увећани 34 милијарде динара, смањени трошкови по
основу камата, веће субвенције пољопривредницимаВлада Србије усвојила је јуче предлог
буџета за 2018. годину и проследила га парламенту на усвајaње. Како је саопштило
Министарство финансија, планирано је да укупни приходи догодине достигну 1.178 милијарди
динара. То је 86 милијарди динара више него ове године. Расходи су планирани на нивоу од
1.206 милијарди динара, док су у буџету за 2017. били 45 милијарди нижи.
То значи да ће државна благајна догодине бити у дефициту од 28 милијарди динара. На крају
ове године буџет ће бити у суфициту, али је на почетку године био планиран мањак од 69
милијарди.
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Сутра штрајк упозорења радника у јавним предузећима
Извор: Суботица.цом
Одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Града Суботице, као саставни
део Покрајинског одбора синдиката запослених у овој делатности, ступиће у четвртак у
једночасовни штрајк упозорења у свим суботичким јавним предузећима.
Одлука о ступању у једночасовни штрајк, донета је као реакција на тежак материјални положај
запослених у комуналној делатности, а пре свега у изостанку најављеног увећања зарада, које су
замрзнуте и умањене већ три године.
- Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине са својих 10.000
чланова ступа 30. новембра у једносатни штрајк упозорења. Основни захтев Синдиката је
да се јавно комунална предузећа на локалном нивоу изузму из Закона о привременом
уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. Доношењем овог
Закона, јавна комунална предузећа су неоправдано сврстана у ред субјеката који треба да
пуне републички буџет и то само од зарада запослених. Умањивањем зарада запосленима за
10 одсто, комунална предузећа су у обавези да та средства трансферују у буџет Републике истичу из Савеза самосталних синдиката Суботице.
Како су навели, овакво стање траје непрекидно већ три године и доводи не само до умањења
зарада, јер су истим прописом зараде замрзнуте, него се ни тако умањене, оне не могу подизати.
- Истовремено Влада саопштава да је консолидовала буџет и да има простора за поправку и
повећање зарада, те доноси одговарајуће акте и подиже зараде свима који су корисници
републичког буџета, али је у потпуности заборавила локална комунална предузећа, односно
запослене у њима, која нису корисници средстава буџета, ни локалног, ни покрајинског, ни
републичког. Ово сматрамо огромном неправдом и може се рећи да је реч о превиду Владе,
која је предлажући поменути закон, њиме неоправдано обухватила јавна и јавно комунална
предузећа, а до сада није нашла адекватно решење да изађе из те ситуације - подвукли су из
Савеза самосталних синдиката Суботице.
Предузећа која сутра ступају у једночасовни штрајк упозорења на територији Града Суботице су
Јавна комунална предузећа "Стадион", "Димничар", "Погребно", "Суботицагас", "Суботичка
топлана", "Суботичке пијаце", "Паркинг" и "Чистоћа и зеленило", као и Јавно предузеће за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, "Суботица транс" и "Палић
Лудаш".

13

Радници “Горице” од четвртка свакодневно у једносатном штрајку
Аутор:Ј. А/Јужне вести
Редовну плату, побољшање услова рада, као и преиспитивање рада менанџмента
захтеви су радника ЈКП Горица, који од четвртка 30. новембра, како кажу у
Синдикату, крећу у штрајк упозорења. Најављују да ће, док им се не испуне захтеви,
престајати са радом од 14 до 15 сати на нишком Новом гробљу.
Иако су желели да ступе у радикалнији протест, појашњавају у Синдикату, радници су одлучили
да ће, док им се не испуне сви захтеви, штрајковати свакодневно по сат времена.
Траже да им се зарада редовно исплаћује, да им се побољшају услови рада, али и да Град
преиспита систематизацију, плате и рад менанџмента и захтевају да се јавно објави извештај
Радне групе.
Синдикат “Горице” се на овакав корак одлучио због тешке финансијске ситуације у предузећу
(дуговања), веома мали број производних радника и радника у основној делатности предузећа, а
што је последица лоше систематизације од стране менанџмента предузећа и Града, лошег
вођења предузећа од стране менанџмента - додају у Синдикату.
У Синдикату кажу да радници ЈКП Горица још нису примили плату за октобар.
Недавно су послали и допис градоначелнику у коме траже да се смени менанџмент Горице због
лошег пословања и свих пропуста у раду овог предузећа.
За нас као раднички синдикат изјава градског већника за комуналну делатност Игора
Војиновића на телевизији “Зона плус” да се овом менанџменту ЈКП Горица даје шанса још 6
месеци да проба да извуче предузеће из проблема је неприхватљива и изазива велико огорчење
и разочарење у Град Ниш као оснивача - истичу у Синдикату.
Кажу да од својих захтева неће одустати и да ће штрајковати свакодневно по сат времена, док им
надлежни не испуне оно што траже, јер сматрају да на тај начин штите буџет Града Ниша.
Подсетимо, радници Горице су пре скоро два месеца поново почели са штрајковима упозорења,
јер им је каснила плата, али су након разговора са градским челницима одлучили да се стрпе.
Предузеће се поново задужило код Медиане, а недавно су закупили капелу Клиничког центра, а
од те зараде очекују да врате сва дуговања.
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