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Брнабић: Наредне године 5.000 мање запослених у јавној управи
Извор:Танјуг

Број људи у јавној управи ће бити смањен за око 5.000 у 2017. години, а највећи фокус биће на
Министарству просвете и Министарству здравља, најавила је данас министарка за државну
управу и локалну самоуправу Ана Брнабић.
Она је рекла да у јавној управи - државна управа, локалне самоуправе, локална комунална
предузећа и друго, осим републичких јавних предузећа, има 425.683 запослена.
„То је за 23.600 мање него децембра 2014. када смо кренули у рационализацију. Што је
смањење од 4,7 одсто укупног броја људи”, рекла је Брнабић гостујући на РТС-у.
Према њеним речима, од децембра 2014. закључно са новембром 2016. имамо 5.380 људи који
су додати по уговорима о делу и привремено повременим пословима.
У републичким јавним предузећима запослено је 147.000 људи и њихова рационализација ће,
такође, бити у фокусу током 2017. године, нагласила је министарка.
„Сада и Министарство грађевине и Министарство привреде, заједно са кабинетом премијера
јако раде на рационализацији у републичким јавним предузећима”, рекла је Брнабић додајући
да је у српских железницама најављено смањење око 3.000 људи.
„Ако се не варам око 2.500 у ЕПС-у”, додала је Брнабић.
У буџету за 2017. мање је новца за то министарство зато што ће догодине бити потребно мање
новца за социјалне програме.
На питање колико је људи од почетка рационализације узело социјални програм, а колико
отишло у пензију, она је рекла да је важно да смо испунили све што је договорено са ММФ-ом.
„Да смо направили уштеде у буџету Србије. Чисте структурне уштеде због овога су износиле 38
милиона евра и сада прелазимо у другу фазу рационализације, а то је трансформација јавне
управе и реорганизација министарстава”, рекла је Брнабић.
Она истиче да је раније била коришћена 'одокативна' метода одређивања колики број људи је
вишак.
Брнабић наводи да ако је Србија од почетка смањила јавну управу за 23.600 људи и сада имамо
апарат који на 100 становника има 6,5 државних службеника, што је много мање него ЕУ која
има 8,5 службеника, то јасно говори да са 75.000 људи не би више имали државну управу и не
би више могли да пружамо услуге грађанима и привреди.
Када је реч о Министарству здравља, она каже да треба да се смање немедицински радници, а
да се истовремено повећа број оних медицинских.
Брнабић је потврдила да у писму које је Влада доставила ММФ-у стоји да ће до септембра 2017.
број запослених у основном и средњем образовању бити смањен за три одсто, а онда још три
одсто до септембра 2018.
„То је тачно, мислимо у Министарству државне управе да је три одсто у просвети јако
амбициозно и заједно са Министарством просвете радимо на акционом плану”, навела је она.
Како каже, неки људи ће променити врсту посла којим се баве, а неки ће морати да буду много
ефикаснији.
Она не напоменула да, ипак, нису само важне бројке већ реорганизација.
„Сви ћемо према грађанима морати да будемо много љубазнији”, закључила је Брнабић –
преноси Танјуг.
3

"Галеници" партнер из продужетка
Извор:Е. В. Н.
Последњи дан марта 2017. кључан датум за решавање судбине неколико стратешких предузећа.
ММФ-у обећано да ћемо продати или затворити МСК и "Азотару" и расписати тендер за
"Петрохемију"
КОНЗОРЦИЈУМ "Фронтијер фарма" и "Петровакса" имаће још три месеца за преговарање око
уласка у "Галенику". Влада Србије је недавно изменом уредбе продужила рок, тако да једини
понуђач који је прошао први круг потраге за стратешким партнером српске фабрике лекова,
одлуку може да донесе до краја марта. Управо тај датум ће бити прекретница и за
петрохемијски комплекс - у меморандуму са Међународним монетарним фондом Влада Србије
се обавезала да ће дотад или продати или затворити "Азотару" и МСК, али и потражити купца
за "Петрохемију".
Последњи дан марта је датум до кога Влада обећава да ће имати акциони план и прецизне
датуме када ће затворити четири нерентабилна рудника "Ресавице". Када је реч о РТБ "Бору",
менаџмент ове компаније стрепи и од самог краја године, јер Влада обећава да ће дотад
кренути у избор новог руководства. У међувремену, кинеска државна енергетска компанија
"Пауер Чајна" ради дубинску анализу евентуалног уласка у неки од делова борског комплекса.
- Унапред припремљеним планом реорганизације предвиђен је избор новог менаџмента РТБ
"Бора" и ми ћемо то поштовати - истакао је у четвртак министар привреде Горан Кнежевић. Проблем "Азотаре" и МСК су цене гаса. Са нижим ценама они би били профитабилни. Ми
верујемо да ћемо их приватизовати до половине следеће године. Они су интересантни
инвеститорима који могу да обезбеде јефтинији гас, али то нису превасходно Руси. То могу и
Мађари и Кинези. "Петрохемију" смо очистили од дугова и са новим уговором са НИС они могу
да послују тржишно.
Када је реч о преговорима око уласка стратешког партнера у "Галенику", министар привреде
тврди да добро иду. Тражи се компромис са банкама, Уникредит и Интезом, којима "Галеника"
дугује око 60 милоиона евра. Када се заврши јавни позив фабрика лекова неће бити заштићена
од принудне наплате. Уколико се не постигне договор, банке би је лако могле отерати у стечај.
Надлежни верују да им то није интерес, јер би из стечаја проценат наплате био мали. Од Нове
године јавна предузећа би требало да крену у потрагу за директорима.
ДУЖНИЦИ МЕЂУНАРОДНИ монетарни фонд инсистира и да "Електропривреда Србије" и
"Србијагас" скину тајност са највећих дужника. Захтевају да ова јавна предузећа почну месечно
да објављују имена 20 највећих неплатиша. У последњих неколико година ЕПС избегава да ода
имена фирми и појединаца од којих највише потражује под изговоркм да је то пословна тајна.
Из "Србијагаса" с времена на време процури податак ко предњачи у дуговима.
- Имамо обавезу да у наредном периоду распишемо конкурсе за директоре јавних предузећа истакао је Кнежевић. - Очекујем да то буде решено у најкраћем могућем року, одмах након
Нове године. Изабрана је кадровска комисија за спровођење конкурса за избоз директора
јавних предузећа.
АВАНСНО ДО ГАСА
ВЛАДА је донела Уредбу којом се прописује начин плаћања гаса од 1. јануара 2017, по којој
велики потрошачи неће моћи да добију гас - ако не плате. Због заосталог дуга биће искључене
и велике неплатише струје.
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- Велики дужници за гас и струју од 1. јануара биће искључивани тзв. мач системом - рекао је
министар енергетике Александар Антић. - Код наплате испорученог гаса имамо проблема са
једним бројем потрошача. За поједине ће се тражити авансно плаћање, а за друге банкарске
гаранције. Мислим да смо близу договора да "Азотара" обезбеди гаранцију.

Синдикат Слога поднео инцијативу за проверу уставности
колективног уговора за ЕПС
Извор:Бета
Удружени синдикати Србије "Слога" поднели су Уставном суду иницијативу за контролу
уставности Посебног колективног уговора (ПКУ) за Електропривреду Србије (ЕПС) због како се
наводи, "отворене дискриминације запослених
Удружени синдикати Србије "Слога" поднели су Уставном суду иницијативу за контролу
уставности Посебног колективног уговора (ПКУ) за Електропривреду Србије (ЕПС) због како се
наводи, "отворене дискриминације запослених и грубог кршења права по основу рада и на
слободно синдикално организовање", саопштено је данас.
Према наводима "Слоге", одредбама тог уговора запослени се "уцењују и упућују" да своја права
остваре "искључиво преко једне синдикалне организације, репрезентативног 'Синдиката
радника ЕПС-а', коју послодавац фаворизује уговором".
"То је посебно истакнуто у члану 27. ПКУ који обавезује послодавца да на име превенције радне
инвалидности и рехабилитације запослених, месечно на рачун тог синдиката уплаћује најмање
0.59 процената, као и 0.2 посто за финансирање културних и спортских активности од укупне
масе средстава исплаћених за зараде запослених код послодавца", стоји у сапштењу.
"Слога" је оценила да се обзиром на висину зарада у систему ЕПС-а, "ради о вишемилионским
износима којима располаже један синдикат, који је преузео улогу послодавца".
"Један синдикат одлучује о томе ко ће, кад и где да иде на здравствену рехабилитацију, уз јасан
услов да је њихов члан, уместо да о томе одлучује мешовита комисија састављена од
представника послодавца, свих синдиката, стручних лица медицине рада и социјалних радника
који имају стручну компетентност", пише у саопштењу.
Удружени синдикати "Слога" оценили су да је одредбама колективног уговора, послодавац
"купио лојалност синдиката да у наредном периоду спроводи све одлуке, па и оне штетне по
запослене, попут даље рационализације и отпуштања у ЕПС-у".

Брнабић: Идуће године 5.000 мање запослених у јавној управи
Извор:Бета
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић најавила је вечерас 5.000
мање запослених у јавној управи у 2017. години
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић најавила је вечерас 5.000
мање запослених у јавној управи у 2017. години, као и реорганизацију јавне управе која
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подразумева промену врсте посла, ефикаснији рад оних који задрже посао, али и љубазност
свих запослених према грађанима.
"Прелазимо у другу фазу рационализације - трансформацију јавне управе... Морамо да радимо
на реорганизацији - то је оно што ми сада причамо са Светском банком, са ЕУ и са ММФ-ом",
рекла је Брнабић за Радио-телевизију Србије.
Она је казала да ће идуће године фокус бити на реорганизацији Министарства здравља и
Министарства просвете, али и на рационализацији републичих јавних предузећа.
"У овом тренутку имамо државну управу, која је апарат који на 100 становника има 6,5
државних службеника, што је много мање него ЕУ која има 8,5", рекла је она.
Министарка је казала да је у јавној управи тренутно запослено 425.683 људи, што је како каже,
за 23.600 мање него 2014. године када је почела рационализација.
Ана Брнабић је рекла да у јавној управи од децембра 2014. до новембра 2016. има 5.380 људи
"који су додати на основу уговора о делу и привремено повремених послова".

АИК банка купила Алфу
Аутор:С. М.
АИК банка је купила Алфа банку, а уговор је потписан у четвртак 22. децембра. Сви технички
детаљи требало би да буду завршени до краја марта
АИК банка је купила Алфа банку, а уговор је потписан у четвртак 22. децембра. Сви технички
детаљи требало би да буду завршени до краја марта следеће године. Са преузимањем ове грчке
банке, која је прва дошла у Србију 2002, купивши Јубанку, АИК улази међу највеће банкарске
групације у нашој земљи, односно биће на четвтом месту после Интезе, Комерцијалне и
Уникредит банке. Колико је АИК искеширао за Алфу, још се тачно не зна, али то је далеко
мања сума, како упућени, кажу од 152 милиона евра, колико су Грци дали за улазак на српско
тржиште.
Преговори о куповини Алфа банке започети су још током лета, а коначну одлуку донела је
Скупштина акционара АИК банке, почетком септембра. Скупштина је одобрила улагање АИК
банке у куповину до 100 одсто акција Алфа банке.
На овај корак руководство АИК банке се одлучило, јер је сматрало, како је навело у предлогу
Скупштини акционара, да је оправдано очекивати убрзање даљег раста у пословању банке
куповином банке која има 2,5 одсто тржишног учешћа према укупној активи. Таква аквизиција
може да допринесе позиционирању АИК банке међу четири банке на домаћем тржишту са 8,4
одсто тржишног учешћа.
ФИЛИЈАЛЕ
ОВИМ припајањем АИК банка ће знатно увећати и број својих продајних места. Уз својих 20
филијала и 35 експозитура, у власништву ће имати и 76 филијала Алфа банке и пословне
просторије у центру београдске Улице краља Милана.
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Неће бити смањења пореза и доприноса
Извор:Бета
Државни секретар у Министарству финансија Ненад Мијаиловић изјавио је да се о смањењу
пореза и доприноса на плате размишља, али да ће та мера бити примењена тек када приходи у
државној каси то омогуће
Државни секретар у Министарству финансија Ненад Мијаиловић изјавио је данас да се о
смањењу пореза и доприноса на плате размишља у том министарству, али да ће та мера бити
примењена тек када приходи у државној каси то омогуће.
"Овогодишњи суфицит у буџету је углавном последица повећаних пореских прихода, а мањим
делом реалног раста привреда. Тај новац је искоришћен за повећање плата и пензија, тако да
није било могуће у овом тренутку смањити порезе", рекао је он на конференцији "Излаз из сиве
екомомије".
Мијаиловић је истакао да уколико наредне године буде остварен већи приход у буџету моћи ће
да се разговара о смањју пореза, али само на ниже плате.
"Неће бити линеарног смањењења пореза. То смањење се неће надокнађивати на другој страни
повећањем ПДВ, већ ће ићи на терет остварених већих прихода у буџету", рекао је он.
Помоћница министра за рад Љиљана Џувер истакла је да је то министарставо кроз две мере
субвенција за самозапошљавање, помогло запошљавању од 6.500 до 7.000 људи у овој години,
а толико је план и за 2017. годину.
"Активне мере запошљавања усмерене су на приватни сектор и посебне категорије теже
запошљивих лица", рекла је она.
Најавила је да ће наредне године бити усвојен закон о социјалном предузетништву, који ће се
одности на категорије најтеже запошљивих лица.

Петина радника у Нишу и Београду радила на црно
Извор:ФоНет
У ванредним контролама 385 послодаваца у Београду и Нишу, Инспекторат за рад
непријављене раднике затекао код 156 послодаваца
БЕОГРАД - У ванредним контролама 385 послодаваца у Београду и Нишу, Инспекторат за рад
утврдио је да је 20 одсто од укупно 995 запослених радило на црно, јер са њима послодавци
нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.
Непријављени радници затечени су код укупно 156 послодаваца, а највише у угоститељству и
трговини у приградским насељима и у великим тржним центрима.
Због утврђених прекршаја инспектори су поднели 36 захтева за покретање прекршајног
поступка против правног и одговорног лица, издали су девет прекршајних налога, а донели су
и 129 решења због утврђених неправилности у области радних односа.
У циљу сузбијања сиве економије, Инспекторат за рад ће наставити са организовањем
ванредних надзора код послодаваца на целој територији Србије и у време предстојећих
празника, наводи се у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
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Седми пут „Центропромет” на продаји
Аутор:Љ. М.

По седми пут продаје се покретна и непокретна имовина Привредног друштва за трговину
“Центропромет” Шид, који је у стечају од 31.маја 2011. године. На списку имовине овог некада
познатог трговинског ланца налази се неколико десетина зграда и објеката, опрема, земљиште,
возила и залихе.
Нова продаја покретне и непокретне имовине јавним надметањем заказана је за 31.јануар
наредне године у 11 часова у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду. Овога
пута на продају је пет зграда и покретна имовина која се у њима налази. За посебан део зграде
број 1 “ Центропромета” у Улици Јелице Станивуковић почетна цена је 2.474.095,50 динара.
Посебан део зграде у Улици браће Петровић са покретном имовином која се налази у
продавници је 1.788.543,00, а део зграде смештен у улици Насеље Исток са опремом кошта
2.373.978,00 динара.
Зграда “ Центропромета” која се налази у катастарској општини Јамена у Улици Милоша
Обилића, са покретном имовином, има почетну цену од 657.822,60 динара. На крају, део зграде
који се налази у Улици Јанка Веселиновића у Шиду, као и посебна пословна зграда уз сву
имовину коштају 11.881.770,60 динара.

Вулин: Стопа незапослености 13,8 одсто
Пише: ФоНет
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
данас да Србија ову годину завршава са стопом незапослености од 13,8 одсто.
Ову годину смо започели са стопом незапослености од 19 одсто, а завршавамо са 13,8 одсто,
рекао је Вулин, представљајући резултате рада Министарства у протеклој години.
Он је у Влади Србије рекао да је то понос Министарства и указао да је запосленост значајно
порасла, на 57 одсто, што је повећање од 1,2 одсто.
Број запослених у Србији у трећем кварталу 2016. је 2,8 милиона људи, а на евиденцији
Националне службе за запошљавање као незапослено се води 691.951 људи.
Вулин је навео и да су бољом наплатом доприноса приходи Фонда ПИО у овој години већи за 15
милијарди динара у односу на 2015.
Фонд ПИО је зато повукао мање новца из буџета, 13,26 милијарди динара што би држава
морала да дода да привреда није опорављена и да се доприноси више не уплаћују, оценио
је Вулин.
Он је додао да су решени дугови према војним пензионерима и да је њих 6.336 одустало од
тужбе.
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Вулин је нагласио да се Србија приближава захтеву Светске банке да удео пензија у БДП буде 11
одсто.
Ове године смо на 11,8 одсто идуће предвиђамо 11,6 одсто, иако смо повећали пензије, рекао је
Вулин и објаснио да је то због тога што расте БДП.
Вулин је истакао и да се 92 одсто свих захтева за пензију решава у року до два месеца.
Он је напоменуо да је настављена контрола инвалидских пензија и обустављена исплата њих
335.
Према његовим речима, из буџета је у овој години исплаћено а решавање вишка запослених
шест милијарди динара. За посебне новчане накнаде за 4.500 људи исплаћено је 1,9
милијарди за вишак запослених у предузећима у реструктурирању.
У области заштите деце у 4.500 хранитељских породица збринуто је њих 7.100, а 75 деце која су
просјачила у Београду су склоњена са улице и спречена је њихова даља злоупотреба, рекао је
Вулин.
Упитан о могућностима за збрињавање бескућника с обзиром на тренутне ниске температуре,
Вулин је рекао да је могућњи њихов прихват у геронтолошке и дечје центре, преко Центара
за социјални рад.
Први пут је обезбеђено бесплатно школовање деце палих бораца, ратних војних инвалида и
бораца, навео је Вулин.
Он је предочио новину да ће од идуће године држава давати субвенције за запошљавање деце
бораца, жртава трговине људима и насиља. Према Вулиновим речима, инспекција је у 2016.
издала 27 забрана за рад илегалних домова за старе.
После инспекција надзора од почетка године до новембра са 14.088 људи је заснован радни
однос који су затечени у раду на црно. Вулин је навео и да је у овој години Министарство
обезбедило 486.850 евра разних донација.
Говорећи о мигрантској кризи предочио је да је у 2016. у Србију ушло 110.327 лица, а 12.075 је
затражило азил.
За људе на нашој територији морамо да обезбедимо све што је потребно да би се у Србији
осећали достојанствено и прошли цивилизовано и контролисано, закључио је Вулин уз
напомену
да је то углавном обезбеђено из донација.

Фабрика постаје део наменске индустрије
Пише:С. Бјелић
Прошле недеље, у среду је, после протеста радника ФАП одржан састанак у Влади Србије како
би се нашло решење и утврдили нови рокови за испуњавање договорених обавеза државе,
прибојске Општине и фабрике према радницима који су у мају споразумно прекинули радни
однос, уз прихватање социјалног програма.
Састанку су присуствовали представници радничког удружења "Радник није роб",
Министарства привреде, Војске Србије, председник општине Прибој Лазар Рвовић и народни
посланик из Прибоја Крсто Јањушевић. Представници радника су на састанку рекли да њихови
захтеви нису политичке природе и да су имали коректну сарадњу са локалном самоуправом, а
као разлоге свог незадовољства изнели су одбијање тренутног руководства ФАП да им повеже
радни стаж и исплати заостале зараде, што је како кажу, било наложено закључком владе.
Радници су изнели и друге притужбе на рачун менаџмента фабрике. Тврде, поред осталог, да
директори не долазе на посао, да су исплатили зараде себи и својим најближим сарадницима, а
не и радницима који су зараде остварили, да су незаинтересовани за даљу судбину фабрике као
и да не воде рачуна о квалитету производње. Председавајући састанка, помоћник државног
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секретара за привреду Драган Угричић је рекао да су захтеви радника легитимни, а да
приговори на рад менаџмента ФАП треба упутити на одговарајућа места у министарства
привреде и одбране. Рекао је и да се не слаже са уласком радника у управну зграду и
одржавање протеста у њој.
На крају састанка постигнут је договор да руководство радницима у складу са закључцима
владе што хитније повеже радни стаж, а да Прибој до краја 2016. сваком од радника који су
напустили фирму исплати 100 евра по години стажа у виду подстицајних средстава . Такође је
обећано да ће 2,7 заосталих плата Општина исплатити до марта 2017. године, а преосталих
шест у наредном периоду. Представници Војске Србије инсистирали су да се заостале зараде
исплате пре него што војска преузме управљање ФАП-ом.
Председник Рвовић је после састанка изјавио за локалну телевизију да ФАП неће отићи у
стечај, да ће сва дуговања према радницима бити измирена, а да ће на пролеће војска преузети
управљање над овом фабриком која ће постати део наменске индустрије. "Један од највећих
акционара ФАП-а биће и локална самоуправа. Са свом нашом љубављу према ФАП-у он је остао
дужан око 100 милиона евра. Влада је нашла начина да ФАП ослободи тог дуга", рекао је
Рвовић и додао да ће преузимање ФАП од стране Војске бити могуће тек када постане
правоснажно решење о Унапред припремљеном плану реорганизације. "Фаповци"
организовани у удружење "Радник није роб" прихватили су закључке са састанка и нове рокове
уз упозорење да ће тужити Општину и предузеће ако они не буду испоштовани.

Тешко стање у Ресавици
Јавно предузеће “Рудници Ресавица” налази се у веома тешком положају јер извршитељи
месецима плене и распродају имовину по извршним пресудама рудара, којима фирма за
неисплаћене надокнаде за рад у сменама дугује скоро две милијарде динара.
Од 4.100 запослених у девет рудника са подземним копом више од половине је тужило фирму,
а од 2.500 пресуђених тужби, готово 1.750 је постало извршно.
Председник Самосталног синдиката Јавног предузећа “Рудници Ресавица” Небојша
Миленковић изјавио је ФоНету да је због тога ситуација у предузећу алармантна и да су
извршитељи поред свакодневне заплене имовине почели да плене и новац са рачуна.
Почели су да нам плене и средства која нам ЕПС пребацује за испоручени угаљ, тако да је стање
у рудницима у најмању руку алармантно, али се надамо да ћемо, заједно са надлежним
министарствима, решити тај проблем, да се рударима исплате надокнаде за рад у сменама, а да
фирма настави да ради, рекао је Миленковић.
Према његовим наводима, ово јавно предузеће захваљујући субвенцијама, има новац за плате,
али је све извесније да ће због заплене имовине остати без обртних средстава и неопходних
материјала и опреме за нормално и безбедно функционисање рудниика.
С обзиром да извршитељи преузимају и продају угаљ по знатно нижим ценама од тржишних,
немамо новца за набавку основног репроматеријала, средства за заштиту на раду и другу
рударску опрему, а све то заједно угрожава безбедност рудара у јамама, рекао је Милановић.
Он је истакао да је добра вест за рударе што су и ове године добили субвенције, додајући да у
синдикату очекују да са надлежним министарствима утврде стратегију за будућност рудника и
обезбеде улагања у њихову модернизацију “како би повећали производњу и били што мањи
терет за државу”.
Тражимо и да се уради реална систематизација, с обзиром да се одавно говори да постоје
вишкови запослених. Актуелна је и прича о затварању неких рудника у којима су исцрпљене
резерве, али ми имамо договор са државом да рудари који раде у јама не могу бити вишак,
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рекао је Милановић.
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ЛСВ: Запошљавање, не наоружавање
Пише:ФоНет

Лига социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Србију види као уређену државу у којој се добро живи,
а не као војни полигон који се утркује са суседним војним полигонима.
А најновија трка у наоружању између Србије и Хрватске погрешан је начин показивања снаге
обе државе, саопштила је данас ЛСВ.
Ратне страхоте деведесетих година оставиле су дубоке ожиљке и сигурно је да нико више не
жели нове ратове. ЛСВ сматра да Србија и Хрватска треба да се надмећу у економском
развитку, привлачењу инвестиција, броју нових радних места, поштовању људских права,
јачању локалне и покрајинске самоуправе... Та трка за последицу неће имати ниједну жртву,
него бољи живот.
ЛСВ позива руководства обе државе да празничне дане искористе за смиривање тензија и
осмишљавање нових видова сарадње, закључено је у саопштењу.

Новогодишње жеље - бољи живот и стандард
Пише:П. Д.

Ако се изузму здравље и срећа, што сви желимо, грађани Србије у највећем броју у Новој 2017.
години желе нешто везано за бољи живот у материјалном смислу.
Тако 38 одсто грађана себи и својој породици у Новој години жели бољи стандард, више новца,
веће пензије и стан. Велики број грађана - њих 17 одсто жели посао, односно запослење. У
збиру то је 55 одсто, односно више од половине испитаника. Међутим, јако велики број
грађана, укупно гледано ставља неке вредности испред жеља везаних за стандард. Тако је 9
одсто људи себи и својој породици пожелело љубав, исто толико 9 одсто, успех деце и унука, и
исто толико - 9 одсто - живот без стреса, добро расположење и добре породичне односе. Мир
жели 7 одсто, 6 одсто навело је неке друге жеље, док 5 одсто не зна шта би пожелело у 2017.
А на питање, шта би пожелели Србији, 23 одсто грађана одговара - излазак из кризе и
напредак. Мир је другом месту са 19 одсто, док је бољи стандард на трећем месту са 15 одсто.
Више посла жели 14 одсто, за слогу се опредељује 6 одсто, а за улазак Србије у Европску унију
тек 3 одсто. Бољу Србију као такву наводи у одговорима 3 одсто, а више одговорности према
грађанима исто толико.
Коју Нову годину славимо
Највећи број грађана слави и "званичну" и "српску" Нову годину - њих 63 одсто, док једна
петина, или 20 одсто, слави само прву. Само "српску" слави 8 одсто грађана, а ни једну ни другу
за проценат више - њих 9 одсто.
Зимовања и кредити
Велика већина грађана Србије неће ићи на зимовање - чак 89 одсто је на то питање одговорило
негативно и да нема услова за то. На зимовање иде 6 одсто док се 5 одсто грађана двоуми,
одговоривши да нису још одлучили.
Занимљиво је да, упркос томе што се тврди да велики број грађана узима кредите, чак 68
испитаника тврди да нема кредит и да не жели да се задужи на овај начин. Још 5 одсто нема
кредит, али би хтели да га имају. Кредит има 24 одсто становништва и не жели нови. Само три
одсто оних који већ имају неки кредит, немају ништа против да се поново тако задуже.
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Ђачке униформе нису "изашле" из моде
Налаз који представља изненађење јесте велики степен подршке враћању обавезних школских
униформи у средње школе. Занимљиво је да су и просветне власти најавиле да ће анкетирати
родитеље о овој теми. Налази, међутим, нису значајни само са становишта конкретне одлуке,
већ и као показатељ расположења у друштву. Јер, чак две трећине испитаника подржава
враћање обавезних ђачких униформи, прецизније њих 68 одсто, и то и за основну и за средњу
школу. Ако се томе дода да још 12 одсто грађана подржава увођење обавезних ђачких
униформи и за основну школу, то је огромна већина грађана - 80 одсто. Само 15 одсто не
подржава уопште враћање школских униформи за ђаке, док о томе уопште не размишља 5
одсто испитаника.
Огромна већина подржава обавезно служење војске
Три четвртине грађана Србије, или 75 одсто подржава поновно увођење служења обавезног
војног рока - налаз је који привлачи велику пажњу. Враћање ове обавезе не подржава око једне
петине грађана или 19 одсто, док 6 одсто не размишља о томе.
У Србији је од 1. јануара 2011. престала обавеза служења војног рока, тако да је петогодишњи
период добар временски размак да се у истраживању покаже став грађана о томе. Како су
истакли истраживачи Демостата, упркос можда супротним очекивањима, за служење војног
рока се у анкети највише залажу млађи од 30 година и то из западне Србије и Шумадије.
Најмање расположење према војсци влада у Београду, али је и тамо чак 69 одсто испитаника
гласало за обавезни одлазак у касарну. Само сваки пети анкетирани био је против.

СВАКА ЧЕТВРТА ФИРМА У СИВОЈ ЗОНИ Предузећа која су тек
основана и предузетници највише крше закон
Аутор:Слађана Гаврић
У сивој зони бар делимично ради чак 28 одсто предузећа, а међу њима је највише младих
фирми и предузетника, углавном у областима грађевинарства и саобраћаја.
Ово је податак који су представници Владе Србије, Америчке привредне коморе и НАЛЕДА
изнели јуче на конференцији "Излаз из сиве економије".
Поред тога, истакнуто је и да је ове године стопа неформалне запослености, односно рада на
црно у порасту, што је недавно изјавио и ММФ. Помоћница министра рада Љиљана Џувер
рекла је да је више од половине радника у неформалној зони ангажовано у пољопривреди.
- Стопа неформалне запослености је заправо далеко мања јер више од половине чине они који
раде у пољопривреди - нагласила је Џувер.
Ипак, представници Владе Србије констатовали су да су остварили напредак у сузбијању сиве
економије. Како наглашавају, циљ је да се до 2020. смањи њен удео у БДП-у са 30 на 26 одсто.
Председник Америчке привредне коморе Зоран Петровић нагласио је да је проценат наплате
пореза у 2016. бољи него пре и да је лавовски део прихода добијен из области сиве економије.
- Број новорегистрованих предузетника од почетка примене овог закона повећао се 19 одсто, а
за 11.000 број новопријављених радника - рекао је Петровић.
Председник УО НАЛЕД-а Горан Ковачевић каже да рачуна на смањење пореза и доприноса
барем у делу најнижих примања.
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- Мора да се направи први корак јер тек 20 одсто предузетника преживи почетни период
пословања, а велики број одмах стартује из сиве зоне - истиче Ковачевић.
Премијер Србије Александар Вучић поручио је да је највећи патриотизам, али и највећа
обавеза плаћање пореза, и додао да више нема никаквог политичког притиска на рад Пореске
управе. Он је истакао да је важно да људи науче да узму фискални рачун.
- Сваки рачун значи школу више за нашу децу или један рачунар више - навео је премијер.
Потврђено писање "Блица" о игри са скупљањем фискалних рачуна
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић позвала је јуче грађане да од 1.
јануара почну да сакупљају фискалне рачуне и тако најавила наградну игру. Министарка је
потврдила све што је "Блиц" ексклузивно објавио пре више од месец дана и поново ове недеље.
Главна награда у игри "Узми рачун и победи" је стан у Београду, који ће биће додељен 2.
априла 2017.
- Грађани могу да прикупљају рачуне и слипове од 1. јануара, а да их шаљу од 1. фебруара до
краја марта 2017. Поред стана у Београду, могу да освоје и аутомобил, путовања у земљи и
иностранству, као и техничку робу - истакла је министарка.

ММФ ДЕМАНТУЈЕ НАШЕ ЗВАНИЧНИКЕ Џејмс Руф: Сиве економије у
Србији има све више
Аутор:Слађана Гаврић
Представници Владе Србије, готово углас, истицали су да је ове године сива економија
смањена. Међутим, њихове тврдње јуче је демантовао шеф Мисије ММФ-а Џејмс Руф.
Први човек ММФ-а у Србији истакао је у интервјуу једном дневном листу да "по најновијим
подацима сива економија још увек расте".
Подсетимо, министар за рад и запошљавање Александар Вулин навео је у октобру да је борба
против сиве економије приоритет министарства и да су инспектори рада за првих девет месеци
ове године затекли много више радника на црно него у истом периоду 2015.
Сличан одговор од ресорног министарства добили смо и јуче. На наше питање како
коментаришу изјаву Џејмса Руфа и да ли је тачна нису дали конкретан одговор.
- Инспекторат за рад се не бави статистичким истраживањима и проценама рада на црно, већ
само располаже подацима констатованим приликом обављених инспекцијских надзора. У
2016. инспекција рада затекла је око 15 одсто више људи који раде на црно него у 2015. - навели
су у министарству.
Такође, они наглашавају и да су доприноси у ПИО Фонду већи за 15 милијарди динара, што
тумаче као последицу раста запослености.
И министар привреде Горан Кнежевић је пре два месеца нагласио да је у периоду од августа
2015. до јуна ове године забележен раст од 23 одсто новорегистрованих фирми.
- Смањено је и одјављивање фирми у просеку за 15 одсто, као и рад на црно за пет одсто - рекао
је Кнежевић.
Иако је „Блиц“ тражио од представника ММФ-а конкретне податке о порасту сиве економије,
јуче нисмо добили одговор. Међутим, према сазнањима „Блица“ из добро обавештених извора,
у овој години имали смо раст неформално запослених, поготово у пољопривреди. У преводу, то
значи да је ипак повећан број људи запослених на црно.
- То је један сегмент сиве економије. Такође, проблематичан је и повраћај ПДВ-а. То
манипулисање са ПДВ-ом је доста заступљено. Врло могуће да је ММФ на основу ових и још
неких података из различитих извора којима имају приступ, донео такав закључак - наводи
наш саговорник.
Драгољуба Рајића из Мреже за пословну подршку не чуде овакви подаци ММФ-а.
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- Постоје велике рупе у закону које омогућавају раст сиве економије. Прво, све је већи број
фирми које „шминкају“ своје билансе и лажно приказују финансијско стање. Друго, наручују
робу коју никада не плате јер одјаве или пререгиструју фирму. Затим, у Србију се убацује доста
новца непознатог порекла и на илегалан начин. У Србију улази много више робе него што се
књижи на граничним прелазима, а пре свега она која потиче са истока - истиче Рајић.
Да ли смо најлошији у Европи?
У нашој земљи не постоји институција која се бави проценама укупне заступљености сиве
економије. Ипак, у јавности се спекулише податком да сива економија у Србији износи нешто
више од 30 одсто БДП-а, што је највише у Европи.
Истим податком барата и Влада Србије која има за циљ да до 2020. сиву економију сведе на 26
одсто.

Вучић: Ићи ћемо на смањење пореза и доприноса на плате веће од
70.000
Извор:Танјуг

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је намера да се стимулишу они који исплаћују
веће плате и да ће се ићи на смањење пореза и доприноса на рад.
Вучић је на конференцији о смањењу сиве економије рекао да ће се стимулисати они који
исплаћују плате од рецимо 70.000 и више, а не они који исплаћују минималце и још нешто "на
руке".
Он је упозорио да и када се нешто ради увек има оних који критикују па на пример кажу како се
"иживљавамо" на малима, а такви возе поршее и џипове, а нигде да пријаве зараду и таква
кола и возе управо због утаје пореза.
Како је рекао намера је и да се смањи и порез на добит јер је жеља да се подстакну инвеститори
и домаћи и страни и то је једна од мера од маја или јуна догодине.
Рекао је да ће се стимулисати излазак из сиве у белу зону али да треба да се види у целом том
послу да држава не губи много.
Премијер је указао и на то да, како је рекао, на телевизијама и другим медијима свакодневно
има прилога како је нешто поскупело, а инфлација на годишњем нивоу један одсто.
Он је додао да му такве ствари не сметају у политичком смислу, наводећи да је на том пољу
највећи део свог посла завршсио, и да га у том смислу баш брига, али поручио да не измишљају
свакога дана и уче народ да кука.
Као пример је навео потрошачку корпу где је по њима она све празнија, све мање се купује, све
мање потрошача и запитао како то да за 40 година исте приче не остадоше без потрошаца.
Вучих је рекао да је циљ да финансије буду стабилне, да јачамо привреду и навео да ће до краја
мандата ове владе стопа незапослености бити смањена на 11, 11.5 одсто, али да су ће ту бити
други проблем, а то је премештање радника на скупља радна места него што су ова данас.
Он је захвалио али и замолио све да дају савете и предлоге за сузбијање сиве економије
истичући да је нама сваки динар више у буџету значи и да боље функционишемо у будућности.
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Брнабић: Смањићемо број запослених у јавној управи за 5.000
Извор:Бета
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић најавила је 5.000 мање
запослених у јавној управи у 2017. години, као и реорганизацију јавне управе која подразумева
промену врсте посла, ефикаснији рад оних који задрже посао, али и љубазност свих запослених
према грађанима.
"Прелазимо у другу фазу рационализације - трансформацију јавне управе... Морамо да радимо
на реорганизацији - то је оно што ми сада причамо са Светском банком, са ЕУ и са ММФ-ом",
рекла је Брнабић за Радио-телевизију Србије.
Она је казала да ће идуће године фокус бити на реорганизацији Министарства здравља и
Министарства просвете, али и на рационализацији републичих јавних предузећа.
"У овом тренутку имамо државну управу, која је апарат који на 100 становника има 6,5
државних службеника, што је много мање него ЕУ која има 8,5", рекла је она.
Министарка је казала да је у јавној управи тренутно запослено 425.683 људи, што је како каже,
за 23.600 мање него 2014. године када је почела рационализација.
Ана Брнабић је рекла да у јавној управи од децембра 2014. до новембра 2016. има 5.380 људи
"који су додати на основу уговора о делу и привремено повремених послова".

Вулин: Смањена незапосленост за понос министарства
Извор:ФоНет
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да
Србија ову годину завршава са стопом незапослености од 13,8 одсто.
"Ову годину смо започели са стопом незапослености од 19 одсто, а завршавамо са 13,8 одсто",
рекао је Вулин, представљајући резултате рада Министарства у протеклој години.
Он је у Влади Србије рекао да је то понос Министарства и указао да је запосленост значајно
порасла, на 57 одсто, што је повећање од 1,2 одсто. Број запослених у Србији у трећем кварталу
2016. је 2,8 милиона људи, а на евиденцији Националне службе за запошљавање као
незапослено се води 691.951 људи.
Вулин је навео и да су бољом наплатом доприноса приходи Фонда ПИО у овој години већи за 15
милијарди динара у односу на 2015.
"Фонд ПИО је зато повукао мање новца из буџета, 13,26 милијарди динара што би држава
морала да дода да привреда није опорављена и да се доприноси више не уплаћују", оценио је
Вулин.
Он је додао да су решени дугови према војним пензионерима и да је њих 6.336 одустало од
тужбе. Вулин је нагласио да се Србија приближава захтеву Светске банке да удео пензија у БДП
буде 11 одсто.
"Ове године смо на 11,8 одсто идуће предвиђамо 11,6 одсто, иако смо повећали пензије", рекао
је Вулин и објаснио да је то због тога што расте БДП.
Вулин је истакао и да се 92 одсто свих захтева за пензију решава у року до два месеца. Он је
напоменуо да је настављена контрола инвалидских пензија и обустављена исплата њих 335.
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Према његовим речима, из буџета је у овој години исплаћено за решавање вишка запослених
шест милијарди динара.
За посебне новчане накнаде за 4.500 људи исплаћено је 1,9 милијарди за вишак запослених у
предузећима у реструктурирању.
"У области заштите деце у 4.500 хранитељских породица збринуто је њих 7.100, а 75 деце која
су просјачила у Београду су склоњена са улице и спречена је њихова даља злоупотреба", рекао
је Вулин.
Упитан о могућностима за збрињавање бескућника с обзиром на тренутне ниске температуре,
Вулин је рекао да је могућњи њихов прихват у геронтолошке и дечје центре, преко Центара за
социјални рад.
"Први пут је обезбеђено бесплатно школовање деце палих бораца, ратних војних инвалида и
бораца", навео је Вулин.
Он је предочио новину да ће од идуће године држава давати субвенције за запошљавање деце
бораца, жртава трговине људима и насиља.
Према Вулиновим речима, инспекција је у 2016. издала 27 забрана за рад илегалних домова за
старе. После инспекција надзора од почетка године до новембра са 14.088 људи је заснован
радни однос који су затечени у раду на црно.

Војска и полиција протестовале, преко пута "контрамитинг"
Извор:Н1
Војни и полицијски синдикат овај пут су протестовали у нешто другачијем облику. Испред
Владе Србије представници Синдиката изложили су фотографије које осликавају у каквим
условима раде, а за премијера Александра Вучића на вратима Владе оставили су писмо.
Истовремено, група људи је с друге стране улице организовала, како кажу, контрамитинг.
Уместо протеста, изложба фотографија из живота војника и полицајаца Србије - показују штити их бескорисна опрема, остају без горива, спавају с пацовима. Из војног синдиката не
верују да им основица, која би по закону требало да буде 35 хиљада динара, мора бити 24
хиљаде.
"И оно што смо ми тражили од министра одбране би на ово стање које сада постоји у буџету,
прерасподелом бужета, требало да се обезбеди само једна милијарда више и да се испуне
захтеви када су у питању основице плате, а то је да се вратимо на основицу из октобра 2014.
која је била пре смањења", сматра Новица Антић из Војног синдиката Србије.
Подсећају премијера да није одржао реч - из Полицијског синдиката Србије - када им је још
прошлог децембра обећао једнократну помоћ од 20 хиљада динара. И кажу да са њиховим
захтевом нема везе њихово политичко опредељење.
"Не видим разлог да се једино у Србији синдикати називају политичким партијама и сугерише
им се да оснују политичке партије", каже Вељко Мијаиловић из Полицијског синдиката Србије.
Истовремено, само са друге стране улице, окупила се група неистомишљеника.
"Ми желимо да идемо напред. Да буде боље за вас младе".
Н1: А, шта је ово, неки контрамитинг?
"Наравно, надам се да јесте".
Н1: Како сте се окупили овде?
"Лепо, из своје странке из Обреновца, ту нам је зборно место".
Н1: Која странка из Обреновца?
"Па водећа странка".
Н1: СНС?
"Па хвала Богу, како".
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"То је спонтано окупљање, значи, ми смо обични грађани из Обреновца, окупљамо се
спонтано".
На крају протестног скупа, представници синдиката за премијера Вучића, писмо, у коме га
позивају на дијалог, морали су да оставе на вратима Владе - пошто нема никога ко би га могао
преузети. Први одговор стигао је од министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.
"Ако је читав патриотизам стао у висину дневнице, онда се плашим да ти људи не разумеју шта
значи безбедносни апарат и не разумеју шта значи Србија", рекао је Стефановић.
Синдикати кажу да од протеста неће одустати.
Уколико се са представницима власти дијалог не оствари до половине јануара, синдикати
најављују да ће за крај тог месеца испред зграде Владе организовати велики скуп, позивају да
им се придруже сви синдикати Србије и незадовољни грађани.

"Влада послодавац - поштују се сва права радника"
Извор:Танјуг
Нови Сад -- Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
изјавио је да се, свуда где је Влада послодавац, поштују сва радничка права.
Вулин је учествовао у раду округлог стола "Социјални дијалог између синдиката и послодаваца
у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање спорова" одржаног у Регионалној
привредној комори Нови Сад, а новинарима је рекао да је оно што је у надлежности Републике
Србије резултирао са више од 20 колективних уговора.
"Ишли смо на колективно преговарање јер смо сматрали да на тај начин треба да појачамо
улогу синдиката. Дали смо препоруку и приватним послодавцима и удружењима послодаваца
да излазе у сусрет синдикалцима и да стварају колективне уговоре јер смтрамо да је то најбољи
начин да се умири процес производње и да права и обавезе унапред буду познти и да
једноставну буду оствариви", рекао је Вулин.
Он је нагласио да је ова Влада прва која је после дужег низа година дала проширено дејство
колективног уговора и то за путарску привреду, која, како је рекао, одлично функционише.
"Ово је прва Влада која је успела да и са послодавцима и са синдикатима постигне најшири
могући консензус када је реч о минималној цени рада, тако да ће, као што је познато, од 1.
јануара минимална цена рада бити повећана за скоро осам процената и износиће 130 динара",
рекао је министар.
Вулин је на питања новинара да ли ће колективни уговори чије дејство ускоро истиче, бити
обновљени, те да ли се приватни предузетници могу обавезати на потписивање колективних
уговора, рекао да не постоји ни једна земља на свету у којој је колективно преговарање
обавезно, да је у Србији Законом о раду предвиђена обавеза преговарања, а да држава не може
утицати на то да ли ће доћи и до потписивања уговора.
"Успели смо да створимо један успешнији привредни амбијент, од јануара до новембра месеца
регистровано је 7.810 привредних друштава што је повећање у односу на исти период прошле
године за 3,66 одсто. У истом периоду регистрована је 31.434 предузетника, што је такође
повећање од скоро два процента у односу на прошлу годину", рекао је Вулин.
Према његовим речима, посебно је важно да је избрисано 19.144 предузетника, што је за 49,25
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одсто мање него у истом периоду прошле године, што, како је нагласио, говори да "стварамо
бољи пословни амбијент, да су нам послови одрживији и то је разлог што имамо повећану
запосленост".
Говорећи о Инспекцији рада, Вулин је казао да је та инспекција до сада дала далеко најбоље
резултате и само током ове године је пронашла око 16.000 људи у раду "на црно", а својим
решењима је запослила више од 12.000 лица, јер послодавци, како је казао, знају да им се више
не исплати да варају државу и да не пријављују раднике.
"Код нас је стопа неформалне запослености негде око 27 процената, европски просек је
приближно толики од 24 до 27 проценара. Дакле, у много развијенијим и богатијим земљама
имате сличну стопу неформалне запослености, односно рада 'на црно'. И они имају законе и
имају инспекције и имају и рад 'на црно' и против тога се треба упорно борити и ту нам је
потребна и помоћ синдиката и посебно добрих послодаваца", закључио је Вулин.

СДС: Контрамитинг наставак примене добро опробаних метода
деведесетих
Извор:Бета

Социјалдемократска странка (СДС) оценила је данас да је контрамитинг покушај гушења
протеста синдиката војске и полиције и да представља наставак примене "добро опробаних
метода 1990-их".
"Контрамитинг који је организован у центру Београда неодољиво подсећа на 1990. и
Милошевићев начин владања... Јасно је да је враћање културе контрамитинга само наставак
примене добро опробаних метода владања 1990-их. Очигледно је Александар Вучић
најдоследнији следбеник такве политичке културе, која за последицу има гушење слободе
изражавања и свих демократских вредности", наводи се у саопштењу које потписује члан
Председништва СДС Константин Самофалов.
У саопштењу се оцењује да је атмосфера "на улицама" иста као и 1990-их и јер су на власти
"изданци Милошевићеве школе насиља, репресије и гушења слободе грађана".
"Вучићева влада је, уместо да решава проблеме понижених српских војника и распадања наше
војске, одлучила да настави да гебелсовски продаје маглу о обнављању војске изјавама из
половних МИГ-ова и да се врати својим политичким коренима-контрамитинзима", наводи се у
саопштењу и додаје да је циљ промоције опреме коју набавља Влада "да замаже очи грађанима
и скрене им пажњу "са чињенице да војници протестују на улици јер не могу да саставе крај са
крајем".
У саопштењу се оцењује и да министар унутрашњих послова Небојша Стефановић вређа част
војника.
"И док је у таквој ситуацији за премијера приоритет инвестирање у половне МИГ-ове, односно
инвестирање новца наших грађана у предизборну кампању СНС-а, министар Стефановић вређа
част војника поручујући им да не знају шта је патриотизам, кривећи их што траже своје
дневнице".
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СДС је додао да наставља да подржава протесте војске и полиције.

Синдикати: Власт постаје нервознија, а ситуација у друштву све гора
Извор:021.рс

Удружени синдикати Србије "Слога" упутили су данас, како кажу, оштар протест властима због
јучерашњег такозваног "спонтаног окупљања" грађана Обреновца у Београду, за које се
испоставило, а према изјавама самих учесника да су међу њима и страначки активисти
владајуће политичке партије.
"Сматрамо да је организовање непријављеног окупљања грађана и борачких удружења
насупрот уредно најављеном и пријављеном скупу војске и полиције испред зграде Владе
Србије, опасно поигравање са безбедношћу, јер је очигледно да је он организован са једином
намером да се испровоцирају припадници синдиката војске и полиције који се легитимно
боре за своја урушена права. Оно што такође веома забрињава је да власт, која је
дошла на незадовољству народа жељног правде и бољег живота, сад већ
очигледно после пуне четири године владавине, три изборна циклуса и
спровођења економских мера штедње по налогу Међународног монетарног
фонда и Светске банке, постаје све нервознија и не може да схвати да се беда и
немаштина и даље осећају на сваком кораку и да је у свим сегментима српског
друштва ситуација све гора и лошија", поручују у Слози.
Уместо дијалога, закулисним радњама и манипулацијама преко својих страначких активиста и
лојалних удружења, власт почиње да организује и контрапротесте синдикатима, сматрају у
синдикату и додају да таква ситуација представља "отворено и најгрубље кршење
ратификованих синдикалних конвенција, директно уплитање у уставно и законско право оних
који би да се легитимно боре за побољшање свог урушеног социјалног положаја, а које је данас
веома изражено и видљиво у ниским зарадама и све лошијим условима рада".
"Овим уједно позивамо и све синдикате, појединце, а посебно борачка удружења
и организације којима је стало до владавине права да осуде оваква 'спонтана
окупљања', како се једног дана сви ми заједно не би пробудили у земљи која
подсећа на све, осим на нормалну и демократски слободну уређену државу и
друштво", закључили су у Слози.
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