ПРЕС КЛИПИНГ
19. април 2012.

Плате ипак без услова;(стр.2)
Синдикат лекара и фармацеута наставља штрајк;(стр.3)
Улажемо јер верујемо у српску привреду;(стр.3)
У штрајку више од 60 установа;(стр.4)
Покрајинска влада гарантује исплату зарада;(стр.5)
Владин пуцањ из „празне пушке“;(стр.6)
Очекује се окончање агоније грађевинара;(стр.7)
Економисти: Биће добро ако се оствари пројекција ММФ;(стр.8)
Министар позвао медицинаре да сви данас дођу на протест!;(стр.9)
Закон на дугом штапу;(стр.10)
Плате основни захтев запослених;(стр.11)
Директор у клин, синдикалци у плочу;(стр.12)
Словенија:Штрајковало 100.000 људи;(стр.13)

1

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:376085-Plate-ipak-bez-uslova

Плате ипак без услова
С. БУЛАТОВИЋ
Почетак јула, како ствари сада стоје, раднике којима послодавци не уплаћују порезе и
доприносе, неће оставити без плате
ПОЧЕТАК јула, како ствари сада стоје, раднике којима послодавци не уплаћују порезе и
доприносе, неће оставити без плате. Али, неће им донети ни извесност да су им уплатом зараде
измирени трошкови социјалног и пензионог.
Остало је мало више од два месеца до почетка примене новог члана Закона о пореском
поступку и пореској администрацији који предвиђа да банке не дозволе исплату плата уколико
истовремено нису намирени и порези и доприноси.
Постоји законска обавеза и сви морају да је поштују - каже за „Новости“ Миодраг Ђидић,
државни секретар у Министарству финансија. - Примена закона не може да се одложи без
заседања Скупштине Србије, а она у овом сазиву више неће заседати.
У Пореској управи не споре да ће примена почети у законском року, али очигледно не у пуном
капацитету. У прелазном периоду, од шест месеци, банке ће имати обавезу да, преко Народне
банке Србије, Пореску управу обавештавају о исплати плата. Оне то раде и сада, а порезници на
основу тих извештаја могу да контролишу послодавце. Потпунију примену нове одредбе
Пореска управа најављује за почетак 2013. године.
ДУГ СРБИЈИ се на име различитих пореза дугује више од 700 милијарди динара. Најмање
половина тог дуга настала је неуплаћивањем пореза и доприноса, јер око 50.000 предузећа
радницима не пише пензију.
- Радимо на новом систему наплате и контроле пореза и доприноса који подразумева
интегрисани порески и банкарски систем - објањшава за „Новости“ Дејан Видојевић, помоћник
директора Пореске управе. - Он ће бити готов почетком следеће године, а прелазни период
ћемо искористити да овај члан ускладимо са другим законима, пре свега Законом о платном
промету. Примена ће се дефинисати подзаконским актима.
Чињеница је да је по Закону о платном промету једини услов да банка одобри исплату правилно испуњен налог. Нови интегрисани систем Пореске управе подразумева да ће се сви
порези и доприноси уплаћивати уз једну пријаву, на један рачун и једним налогом.
- Послодавац ће доћи у банку са налогом за пренос средстава на име пореза и доприноса, које
му је обрачунала Пореска управа, а банка ће средства пренети - додаје Видојевић. - Систем ће
бити интегрисан и ми ћемо знати да је послодавац пренео та средства.
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Синдикат лекара и фармацеута наставља
штрајк
Танјуг
Чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије наставили су и данас штрајк, уз поштовање
минимума процеса рада
БЕОГРАД - Чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС) наставили су и данас
штрајк, уз поштовање минимума процеса рада, изјавио је данас председник тог синдиката др
Драган Цветић.
Он је рекао да је штрајк ''на снази'' у скоро 60 здравствених станова у којима тај синдикат има
чланство а, како је навео, поштовање минимума процеса рада подразумева указивање лекарске
помоћи трудницама, деци, старијим угроженим лицима и хитним случајевима.
Цветић је подседио да су чланови СЛФС ступили у штрајк због ступања на снагу Уредбе о
корективном коефицијенту чијом ће се применом, од 1. јула ове године, плате свих запослених
у здравству снизити на 90 одсто у односу на садашње.
Штрајк подржавају и Самостални синдикат запослених у здравству и социјалној заштити,
Грански синдикат запослених у здравству и социјалној заштити "Независност" и Синдикат
медицинских сестара и техничара, казао је он.
Представнци ова три синдиката ће у петак имати састанак у Министараству здравља, након
чега ће одлучити да ли ће ступити у штрајк или не.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ulazemo-jer-verujemo-u-srpsku-privredu.sr.html

Интервју: Џиту Вирвани, председник индијске Ембаси групе

Улажемо јер верујемо у српску привреду
Нисмо хтели да започнемо нешто што нема потпуне изгледе на успех, каже за наш лист Џиту
Вирвани, председник индијске Ембаси групе која почиње градњу и развој ИТ парка на 170
хектара у Инђији
Много америчких компанија жели да успостави неку базу у Европи и ми смо одлучили да им
помогнемо у томе. Сарађујемо са великим бројем великих компанија и у већини случајева они
имају проблема што не знају како и на који начин да се шире. Разматрали смо различите
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земље, а концентрисали смо се на источну Европу, првенствено због трошкова. На крају смо се
фокусирали на Србију због тога што је она економски повољна, постоји висококвалитетна
радна снага, а при том ниво плата одговара нашим партнерима. Такође смо имали добро
искуство са владом, која је била врло спремна да нам помогне. Веома занимљиво је да смо у
Србији нашли партнера Индијца, господина Рамија који се оженио Српкињом, а који овде
послује већ 20 година и производи ваздушне пушке.
Ово у интервјуу за „Политику” каже Џиту Вирвани, председник индијске Ембаси групе која
почиње градњу и развој Информационо-пословно-технолошког парка на 170 хектара у
општини Инђија. У финалној фази, према њиховим плановима, овај пројекат ће обухватити
250.000 метара квадратних пословног простора и техничких објеката намењених ИТ
пословању. У првој фази ће се изградити 10.000 квм заједно са 2.000 квм простора за услужну
намену. У наредним фазама планира се проширење на укупно 220 хектара.
Како то да сте баш сада одлучили да инвестирате када привреда губи дах?
Ми смо се први пут посветили изградњи овог ИТ парка пре неколико година. Те активности су
биле успорене због рецесије. За нас је било важно да ојачамо матичну компанију, нашу базу,
пре него што приступимо ширењу. Верујемо да ће доћи до побољшања у привреди и ми смо
фокусирани на то да кад негде послујемо у тој области останемо дуже. Чак и уколико не
добијемо зајам од банака, уложићемо сопствена средства. На пример, у Малезији смо почели
да радимо 2006. године. Наше активности су биле успорене због рецесије, али и даље смо
успешни. Осећам да ћемо и у Србији бити успешни.
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 19. априла.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/u_strajku_vise_od_60_ustanova_.55.html?news_id=238469

Синдикати у здравству настављају протест, министар најавио обраћање
протестантима

У штрајку више од 60 установа
Аутор: К. Живановић
Београд - Више од 60 здравствених установа у Србији јуче је штрајковало, јер су здравствени
радници незадовољни уредбом Владе којом ће, како тврде, њихове плате бити смањене и до 10
одсто. Министар здравља Зоран Станковић најавио је да ће се данас, на Тргу Николе Пашића у
Београду, обратити присутнима на протесту који организује Синдикат запослених у здравству и
социјалној заштити Србије.
Драган Цветић, председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, каже за Данас да ни
другог дана од почетка штрајка овај синдикат није добио позив од Министарства здравља за
преговоре, који су најављени у петак.
4

- Очекујемо позив на састанак, на којем је најављено и присуство представника Министарства
финансија и Републичког фонда за здравствено осигурање. И нама је у циљу да што пре
постигнемо договор и да се штрајк прекине. Синдикат лекара и фармацеута Србије наставља
штрајк због Уредбе о корективном коефицијенту, којом би се основна плата запослених у
здравству снизила на 90 одсто у односу на садашњу, од 1. јула - каже Цветић. Он додаје да се
штрајк одвија уз поштовање минимума процеса рада, да је у штрајку око 60 здравствених
установа у Србији, као и да се очекује и најављена подршка других синдиката у здравству.
- Претпостављамо да је и више од 60 установа у штрајку, али негде директори не смеју да се
изјашњавају. У неким установама се врше притисци на штрајкаче, прети смањењем плата и
праве спискови - истиче Цветић. Он се, у име синдиката, захваљује пацијентима на стрпљењу,
разумевању и подршци и моли да без преке потребе не долазе у здравствене установе.
Скуп испред Владе Србије
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије најавио је за данас протест на
Тргу Николе Пашића, одакле ће учесници, у 11 часова поћи до Министарства здравља, а потом
до зграде Владе Србије. Овај синдикат, који броји око 65.000 чланова, најавио је ступање у
штрајк уколико Влада до 25. априла не испуни њихове захтеве. Зоран Савић, председник
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, истакао је да се протест
организује због непотписивања колективних уговора, поремећеног односа коефицијената и
најаве смањења „и овако малих плата“.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pokrajinska_vlada_garantuje_isplatu_zarada.4.html?news_id=238499

Постигнут договор Боровице и радника Дунав агрегата

Покрајинска влада гарантује исплату зарада
Аутор: А. Иванишевић
Нови Сад - Радници Дунав групе агрегати, који су током прошлонедељног штрајка због
неисплаћених зарада блокирали Дунав код Новог Сада, јуче су са руководством фирме
потписали споразум о измиривању дела обавеза. Према том споразуму, компанија која је у
власништву бизнисмена Душана Боровице, до петка ће им исплатити други део плате из
октобра 2011. године, као и минималне зараде за јануар, фебруар и март ове године, уз уплату
доприноса и здравственог осигурања за све запослене. Потписивању споразума присуствовао је
и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, као
својеврстан гарант у име Владе Војводине.
- Договорено је да Душан Боровица потпише сагласност да се против радника неће поднети
пријаве због штрајка. Такође, данас или сутра ћемо одржати састанак са руководством, на коме
ће бити договорена динамика исплате преосталих зарада из 2011. и 2012. године - рекао је
представник штрајкача Миливоје Шујдовић.
Васин је, као својеврстан посредник и гарант у преговорима у име Владе Војводине, предвидео
три могућа исхода за покретање рада у Дунав група агрегати.
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Једно је проналажење стратешког партнера, друго је реорганизација фирме уз прављење
тромесечног плана и као крајњи исход, уколико се ништа не предузме, стечај фирме. Васин,
такође, предлаже и да се током 2012. године радницима исплаћују минималне зараде, али са
гаранцијом менаџмента да ће сигурно бити исплаћиване.
Подсетимо, око 470 радника Дунав агрегата, бившег „Херој Пинкија“ затворило је пловилима
пролаз Дунавом јер од октобра прошле године нису примили плате а од 1. априла ове године
немају ни оверене здравствене књижице. Радници те фирме блокадом реке радикализовали су
протест, али у штрајку због неисплаћених зарада и доприноса су и запослени у осталим
фирмама Дунав групе, Бродарству из Пожаревца и Зрењанина као и Багерско-бродарском
предузећу.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vladin_pucanj_iz_prazne_puske.4.html?news_id=238501

Шансе да се нека компанија пријави на тендер за Железару Смедерево готово
никакве, тврде стручњаци

Владин пуцањ из „празне пушке“
Аутор: Г. Влаовић
Београд - Расписивање тендера за избор стратешког партнера за Железару Смедерево је
најобичнија изборна парада. Од тога неће бити ништа, јер ниједна велика светска компанија
нема намеру да улази у авантуру звану куповина челичане - сазнаје Данас у добро обавештеним
изворима.
Наш саговорник који је инсистирао да остане анониман наглашава да је ту информацију добио
из прве руке од страних компанија које имају добре контакте у Влади Србије.
- Влада економска криза која је нарочито ударила на индустрију челика. Када се сведе
рачуница који су све импути потребни да се добије финални производ и колико он кошта, а с
обзиром на мању потражњу, јасно се види да су све челичане широм света у великом проблему,
тако да нико није заинтересован за куповину нових. На жалост, према ономе што сам ја сазнао,
Влада Србије нема лоцираног купца за Железару. Готово је немогуће да се у веома кратком
року предвиђеном за одржавање тендера било шта промени. С друге стране, надлежни су у
веома тешкој ситуацији, јер људима који раде у Железари Смедерево не могу да кажу да купца
немају, па су се определили за расписивање тендера и то баш уочи избора. Све у свему то је
„пуцањ у празно“ - категоричан је наш саговорник. Он подсећа да је поред тога што је Ју ес стил
Србија био наш највећи извозник, истовремено био и један од највећих увозника, те се ником
од великих челичана не исплати да купи смедеревску железару док је на тржишту стање такво
какво је.
Мишљење нашег саговорника дели и Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката
Србије „Слога“.
- Реч је о класичној предизборној причи, која треба да постигне сврху два дана пред гласање.
Дакле, ради се о стандардном политичком маркетингу. Не искључујем могућност да ће Влада
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наћи неку компанију са којом ће уочи избора водити разговоре о евентуалној куповини
Железаре Смедерево. Међутим, то ће бити само у циљу стицања предизборних поена. Заиста не
очекујем да ће било која велика компанија из области индустрије челика доставити понуду на
тендер и уверен сам да ће прича која се сада пласира бити окончана већ крајем маја - истиче
Веселиновић.
Влада Србије је тендер за Железару Смедерево расписала у прошли четвртак, текст јавног
позива објављен је тек јуче. Заинтересовани инвеститори могли би документацију да преузму у
наредних десетак дана, до 27. априла, а имају свега једну седмицу, до 4. маја у 16 сати, за
достављање обавезујуће понуде. Дакле, да би припремили тендерску документацију, компаније
које желе да купе Железару Смедерево, рачунајући од дана када је објављено да се тражи
купац, имају рок од непуне три седмице, па је за већину непознаница због чега се са толиком
журбом улази у тај посао. Требало би, при том, имати у виду и да су за бројне друге тендере
који су расписивани и за мање фирме, рокови продужавани и по неколико пута, јер је
документација која се прибавља изузетно сложена и има своју динамику прикупљања.
На тендер ће моћи да се пријаве само велике челичане које су у прошлој години оствариле
приход од милијарду евра а располажу имовином вредном најмање 1,5 милијарди евра. Такав
услов, иако је јасно да железари треба озбиљна компанија, изазвао је нову недоумицу у
стручној јавности, јер велики играчи не одлучују преко ноћи да ли ће да отворе нови бизнис,
него се посао склапа на основу пажљиво припремљене стратегије. С друге стране, спекулише се
и да је неколико компанија већ почело неку врсту разговора, а најчешће је помињан украјински
Доњецк стил, магната Виктора Нусенкиса, који је јуче чак демантовао медијске вести о застоју у
преговорима.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ocekuje_se_okoncanje_agonije_gradjevinara.4.html?news_id=238489

Штрајк глађу радника „Ратка Митровића“ настављен и јуче

Очекује се окончање агоније грађевинара
Аутор: З. Радовановић
Крагујевац - Агонија побуњених радника крагујевачког „Ратка Митровића“, који штрајкују
глађу од 11. априла, захтевајући исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа за око
две и по године, могла би данас да се оконча, јер је градска управа заказала састанак са
министром рада и социјалне политике Расимом Љаљићем, рекли су Данасу у штрајкачком
одбору. Они очекују да се министар састане и са бившим пословодством фирме која је у
међувремену отишла у стечај.
Уколико на састанку у Министарству рада и социјалне политике буде постигнут договор, то би
спречило даље погоршање већ тешко угроженог здравља штрајкача које возила овдашње хитне
помоћи све учесталије пребацују у Ургентни центар крагујевачког КЦ, одакле се, на сопствену
иницијативу, враћају у фирму и настављају протест гладовањем.
- Градска управа и Министарство рада и социјалне политике интензивно траже решење за
проблем радника „Ратка Митровића“. Мада одлука још није до краја усаглашена, постоји идеја
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да се заостале плате радницима „Ратка Митровића“ делом исплате из Фонда солидарности, а
делом од потраживања која власник предузећа Драгољуб Пантић има према граду и Фијату.
Заостале зараде радницима у протесту могу да се исплате са неких осам милиона динара, при
чему би половина била обезбеђена из Фонд солидарности, а друга половина из Пантићевих
потраживања - рекао је за наш лист Влада Вучковић, члан Градског већа за привреду и
приватизацију који је претходна два дана разговарао са штрајкачима. Вучковић каже да ће
доприноси за пензијско и инвалидско осигурање радницима „Ратка Митровића“, највећим
делом, бити уплаћени из стечајне масе фирме, у којој је стечајни поступак покренут 19. марта.
У крагујевачкој филијали Националне службе за запошљавање кажу да рок за пријављивање
радника „Ратка Митровића“ на евиденцију НСЗ траје 30 дана, те да је највећи број грађевинаца
то већ и учинио, чиме су стекли услов да им се већ овог месеца исплате надокнаде које преко те
службе примају они чије су фирме у стечају.
- Радници „Ратка Митровића“ који су на евиденцији НСЗ примаће надокнаде које износе 50
одсто од њихове просечне плате, с тиме што оне не могу да буду мање од 80 одсто од
минималне зараде у Србији, која је сада нешто већа од 20.000 динара. Кад се од те суме одбију
порези и доприноси, надокнаде ће достићи око 13.000 динара месечно - каже за наш лист
директорка филијале НСЗ у Крагујевцу Љиљана Петровић, напомињући да радници на
евиденцију НСЗ могу да се пријаве и након рока од 30 дана, али да тиме губе право на
надокнаде које им припадају од 20. марта, то јест одмах после покретања стечајног поступка.
Председник Синдиката у „Ратку Митровићу“ Предраг Радовић каже да су радници спремни да
прекину протест под условом да од надлежних добију чврсте гаранције да ће најављени
договор о исплати заосталих зарада и повезивању радног стажа бити доследно реализован.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomisti-bice-dobro-ako-se-ostvari-projekcija-mmf

Економисти: Биће добро ако се оствари
пројекција ММФ
Било би добро уколико Србија успе у овој години да оствари привредни раст од 0,5 одсто, како
је пројектовао Међународни монетарни фонд (ММФ), али судећи према досадашњим
економским показатељима то ће бити тешко оствариво, оценили су данас економисти у
изјавама Танјугу.
Србија ће у овој години остварити привредни раст од 0,5 одсто, док ће у 2013. он убрзати на
три одсто, док ће инфлација ове године бити 4,1, а следеће 4,3 одсто, објавио је раније ММФ у
редовном полугодишњем извештају.
Економиста Љубомир Маџар нагласио је да би "био веома задовољан ако би се обистинило
тих 0,5 одсто - не изгледа да ће бити пола процента - биће добро ако остане на истом нивоу као
претходне године, јер су сви трендови неповољни и изгледа да ће се тако и наставити." Маџар
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је навео да је могуће да је ММФ пројектовао раст од три одсто у 2013. "због ове текуће ниске
стопе и због претходне стопе која је била 1,6 одсто у 2011. години, дакле ниво је низак па би то
чисто аритметички могло да допринесе да стопа у наредној години буде већа него што би се
очекивало".
Истичући да је ММФ кредибилна институција која озбиљно прилази разматрању свих земаља,
па тиме и Србије, професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић је указао да је
последњих неколико година, откако је почела светска економска криза, ММФ више пута мењао
унапред дате прогнозе, некад повећавајући, али чешће снижавајући стопе раста бруто домаћег
производа (БДП) и других индикатора. Према његовој оцени, прогноза раста БДП-а од 0,5
одсто за Србију у овој години није реална јер није могуће очекивати да се деси "озбиљнија
производња" у Железари Смедерево, која је била и значајан и произвођач и значајан извозник.
Професор Економског факултета у Београду Драган Ђуричин оценио је да пројекције ММФ-а
говоре да је та међународна финансијска институција "мање рестриктивна када су у питању
развојне могућности привреде Србије него домаћи макроекономисти." Раст од 0,5 одсто у 2012.
години значио би да је Србија избегла рецесију, а три одсто, што је солидна стопа раста у 2013.
години, могу да значе да је Србија кренула путањом опоравка привреде, навео је он.
Према мишљењу професора Ђуричина, позитивна стопа привредног раста у Србији током ове
године је битна и због тога што би то олакшало постизање новог аранжмана са ММФ.

АЛО
http://www.alo.rs/vesti/48401/Ministar_pozvao_medicinare_da_svi_danas_dodu_na_protest

Министар позвао медицинаре да сви данас
дођу на протест!
Данашњем протестном скупу чланова Самосталног синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити присуствоваће и министар здравља Зоран Станковић, који је, занимљиво,
позвао и чланове других здраствених синдиката да се појаве на скупу.
Како је већ раније предвиђено, окупљање ће почети у 11 часова на Тргу Николе Пашића, након
чега ће се учесници протеста прошетати до Владе Србије, где ће предати своје захтеве.
- Првобитно је планирано да се прошетамо и до Министарства здравља, али како су нас јуче у
поподневним часовима из министровог кабинета обавестили да ће присуствовати протесту,
захтеве ћемо му доставити лично - каже за „Ало!“ Зоран Савић, председник Самосталног
синдиката запослених у здравству и социјалној заштити. Овим поводом јуче смо контактирали
и са Министарством здравља, где су нам потврдили да ће се министар обратити учесницима, не
желећи да дају било какав коментар. Иначе, чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије
(СЛФС) и јуче су наставили штрајк уз поштовање минимума процеса рада. Штрајк за 25. април
је најавио и Зоран Савић, а коначну одлуку о томе донеће након састанка лидера свих
синдиката са министром, заказаним за петак.
Главни разлог протеста синдикалаца је ступање на снагу уредбе о корективном коефицијенту,
чијом ће се применом од 1. јула ове године плате свих запослених у здравству снизити на 90
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одсто у односу на садашње. Представнци синдиката за петак имају и заказан састанак у
Министарству здравља.
Р. К.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД

Закон на дугом штапу
Иако се доношење Закона о социјалном предузетништву најављује скоро две године, он још
увек није угладао светло дана. Према последњим најавама саветника потпредседника Владе за
социјална питања Радета Дубајића, нацрт овог документа је у завршној фази и следи још један
круг расправа и консултација с удружењима инвалида, избеглица, пензионера, социјално
угрожених и других организација. Коначно стављање закона у процедуру, као и усвајање,
предвиђено је у скоријој будућности, али се прецизно још увек не може рећи када ће да почне
примена, напомиње Дубајић. Решавање питања социјалног предузетништва неопходно је, јер
би се на тај начин створили услови за оквире и правила формирања социјалних предузећа, која
би се оснивала под повољнијим условима. Такође би могло да се егзистенцијално збрине
армија незапослених и веома угрожених лица, који су искуључени са тржишта рада, а држава
издваја све већи обим средстава за њихово збирњавања уз све краћи буџет. Према мишљењу
заменика градоначелника Београда Милана Кркобабића, само у главном граду би се отворила
врата за запошљавање око 17.000 угрожених лица у наредне две године, међу којима је и 6.000
инвалида. Сузана Пауновић, помоћница министра за рад и социјална питања је на недавно
одржаној трибини о социјалном предузетништву истакла да је од 2004. године када је било
47.000 породица које су се обратиле за помоћ центрима за социјални рад тај број у фебруару
ове године повећан на преко 90.000. Од 116.000 особа које су 2004. године примале социјалну
помоћ, број се сада повећао на чак 225.000. Један од кључних разлога за нагли раст је
доношење Закона о социјалној заштити у априлу прошле године, од када је број корисника
социјалних накнада повећан за 25 одсто, а половину тог раста чини радно способно
становништво. Из буџета је ове године за решавање све већег притиска социјале издвојено око
26 милијарди динара и сви ће они на неки начин бити збринути. Међутим, највећу забринутост
представља све неповољнија структура корисника, јер чак 43 одсто су особе од 18 до 50 година,
односно радно способни и углавном незапослени, указује Пауновић. По њеном мишљењу,
пројекти запошљавања социјално угрожених ублажили би садашњу тешку социјалну слику и
смањили растуће сиромаштво. Према садашњим проценама у земљи чак око 700.000 особа
прима неки вид помоћи државе, међу којима је и око 75.000 корисника накнаде за туђу негу и
помоћ и 88.500 особа којима се исплаћује накнада за телесно оштећење преко Фонда ПИО.
Поред армије од 750.000 незапослених, око 1,6 милиона пензионера, терет на привреду и
опадајући број запослених од око 1,7 милиона је све већи, оцењује Милан Кнежевић,
председник Асоцијације малих и средњих предузећа. Леwгенда: Велики проблем - радно
способно становништво без посла
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Плате основни захтев запослених
Серија штрајкова и протеста незадовољних радника која је у Нишу започела пре ускршњих
празника, настављена је јуче штрајковима и протестима радника „Грађевинара“,
„Србијатранса“, Електронске индустрије, Клиничког центра Ниш и дома здравља. Најпре су
„ногу повукли“ радници нишких здравствених установа. Они су своје незадовољство уредбом о
корективном коефицијенту Владе и Министарства здравља показали тиме што су дошли на
посао, али су збрињавали само хитне случајеве. Убрзо затим уследио је протест радника
„Србијатранса“ унутар фабричког круга, а потом протест „Грађевинара“ испред Градске куће.
Последњи у низу јучерашњих протеста био је протест радника и бивших радника Електронске
индустрије. „Електронци“ су се најпре окупили на централном градском тргу, а потом су
организовали протестну шетњу до Скупштине града, Градске куће и Дирекције за изградњу
града. Незадовољни радници свих поменутих фирми изнели су бројне захтеве, али је основни
захтев био свима исти, а то је исплата заосталих плата. Бивши и садашњи радници некада
највећег нишког предузећа, „Грађевинара“, затражили су на протесту испред Градске куће
хитну исплату заосталих зарада и хитно проналажење излаза из тешке ситуације у којој се ово
предузеће налази. Окупљени радници истакли су да 427 нишких грађевинаца потражује од
фирме по 24 минималца, односно укупно 1,5 милиона евра. Они су истакли да је фирма након
приватизације доведена до руба пропасти, да нема ни посла ни пара, а да је број запослених са
1.200 спао на свега стотинак. Радници некадашњег транспортног предузећа „Србијатранс“
истакли су јуче да се након прошлонедељених протеста у овом предузећу ништа није
променило, тако да ће вероватно њихов следећи корак бити блокада фабричке капије. То би
значило, како су објаснили радници, да у фабрички круг не би могао да уђе нико, па ни
жандармерија МУП-а Србије која је закупац највећег броја објеката „Србијатранса“. Радници
„Србијатранса“ поново су затражили од државе да заврши поступак подржављења ове фирме и
исплати им заостале плате и доприносе за пензијско и здравствено осигурање. Запослени
подсећају да је после два неуспешна покушаја приватизације „Србијатранса“, 2008. године, са
Владом Србије договорено да преузме имовину фирме, а да се радницима заузврат исплате
заостале плате. На платном списку „Србијатранса“ налазе се 23 радника, а поједини од њих
потражују и по сто плата. Милионска потраживања имају и многи од 200 бивших радника.
Запослени и они који су то некада били у Електронској индустрији у Нишу, јуче су истакли да
њихови досадашњи протести нису дали готово никакав резултат и поново су од надлежних
затражили хитно формирање Научно-технолошког парка „Технис“, повећање субвенција Еи
холдингу са садашњих четири на осам и по милиона динара, усвајање новог социјалног
програма и исплату заосталих зарада. ЛЕГЕНДА С једног од многобројних протеста радника

Директор у клин, синдикалци у плочу
Још увек нема позитивних помака у решавању проблема, односно исплате заосталих плата,
због којих је 30. јануара дошло до штрајка у „Ваљевопуту”. Радници на једној, пословодство и
власник на другој страни, чврсто су укопани на својим позицијама, комуницирају мање-више
преко медија, инспекцијских и судских решења, закључака, жалби, приговора, дописа Агенцији
за приватизацију... Само правих преговора нема, нити се излаз назире. Директор им је, тврде
радници, рекао да од пара нема ништа, јер су власници преварени приликом приватизације.
Ристић каже да су мађарска влада и амбасада у Београду интервенисале да се не раскине уговор
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о приватизацији, да прете међународном тужбом... Ми смо жртве, најмање смо криви за све
што се дешава, а немамо ни за хлеб. Мађарима је опет продужен рок да изврше обавезе
преузете уговором о приватизацији. Да ли то неко чека изборе, па да нас забораве? Иде ли се на
то да будемо као Нова Србијанка и Јабланица? Тражимо да се раскине уговор о приватизацији,
поручује Милован Ристић. Чланови штрајкачког одбора демантују наводе директора
Љубомира Вујића да су неки послови били обезбеђени, али да радници нису желели да раде. То
дефинитивно не стоји. Директор од почетка свог мандата није склопио ниједан уговор за посао.
Није тачно ни да смо одбили плату, то је само по себи смешно и немогуће, па ми и штрајкујемо
због неисплаћених зарада. Ми желимо да радимо и хоћемо зараде, енергично тврди члан
штрајкачког одбора Јован Топаловић и тврди да и кад би радници прекинули штрајк, фирма
не би могла да почне да ради, јер нема струје, нафте, возила нису регистрована, немају гума...
Приче о новим пословима су само приче. Уговора нема, струја је искључена пре двадесет дана,
телефони од новембра, а директор је дужан да обезбеди услове за рад, каже Топаловић. Његов
колега из штрајкачког одбора Милорад Ристић уверен је да је нови менаџмент дошао у
„Ваљевопут” да власнику заврши послове око приватизације, а не да се стара о упошљавању
капацитета. Принудна наплата дуга за новембарске зараде од 3,5 милиона динара обавиће се
продајом путничких возила која користе директори и чијим отуђењем се неће нанети штета
фирми, тврде радници и додају да ће ускоро стићи и нова решења за наплату зарада за остале
месеце. Држава нам је нанела директну штету зато што није раскинула приватизацију, већ је
власнику из Мађарске за још месец дана продужила рок да испуни своје обавезе. То ће бити
крајем априла, а после иду избори... Нисмо ми криви што ће фирма да пропадне, каже Ристић.
Директор Љубомир Вујић одбацује наводе учесника у протесту, тврди да су они условљавали
прекид штрајка исплатом три зараде, да су тражили или три или ниједну плату, као и да он
није хтео да потписује уговоре и прихвата обавезе за послове који су већ практично били
добијени, а да се после испостави да радници неће да раде. Нормално је да у фирми ништа не
функционише кад они неће да раде. Они мисле да могу да седе а да их власник плаћа. Нисам ту
да седим са њима и да им нешто обећавам, ту сам да преговарамо и да видимо како да изађемо
из ове ситуације. Али они тврде да неће да раде док не добију плате, одговара Вујић. Директор
је уверен да група од двадесетак људи настоји да развали фирму, да њима није стало до
„Ваљевопута”, већ да хоће да наплате зараде и да оду. Власник је упутио жалбе Агенцији за
приватизацију и инспекцији рада због пленидбе имовине за исплату зарада, наводи директор и
додаје оцену да је за „разваљивање фирме направљена спрега држава - агенција - синдикат... У
допису Агенцији за приватизацију мађарска компанија „Бетонут”, власник „Ваљевопута”,
саопштава да је решењем Основног суда у Ваљеву одређено извршење - попис, пленидба,
процена и продаја - возила и радне машине која су део обавезе инвестиционог улагања купца у
субјект приватизације. Тиме се директно угрожавају инвестициона улагања која је купац
извршио, истичу из „Бетонута”, тражећи да се и агенција активно укључи у решавање проблема
јер, по њима, постоји очигледна намера да се онемогући пословање и распрода покретна и
непокретна имовина „Ваљевопута”. Легенда: Штрајкачи траже раскид приватизације, а
власници из Мађарске помоћ Агенције за приватизацију и заштиту имовине Фото: С. Раковић
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Словенија:Штрајковало 100.000 људи
Извор: Блиц, Танјуг
Љубљана -- Широм Словеније у среду је штрајковало више од 100.000 запослених у државном
сектору који се противе најављеним мерама штедње.
Радници протестују јер њихов синдикат није успео да се договори са представницима Владе о
најављеним мерама штедње које подразумевају смањење плата и отпуштање радника у јавном
сектору.
У свим већим градовима у подне су одржани протести у којима је, према проценама синдиката,
учествовало више хиљада људи. У Љубљани се окупило око 10.000 људи.
Демонстранти су носили транспаренте на којима је писало "Спашавате земљу, али уништавате
народ", "Желимо више сарадње и мање такмичења", "Не желимо такав брутални капитализам
који за собом оставља лешеве, незапослене и сиромашне".
Протест је праћен гласним звиждањем, вувузелама и петардама, а "Дело" јавља да је од почетка
протеста пред зградом Владе Љубљану надлетао и војни авион.
Штрајковало је више од 100.000 запослених у јавном сектору - наставника, лекара,
полицајаца... Страни медији јављају да је реч о највећем штрајку у последњих двадесетак
година, односно од проглашења словеначке независности.
Накнадно су се штрајку прикључили запослени у музејима, на РТВ Словенији, а подржао га је и
синдикат новинара, а поподне и запослених у приватном сектору.
Премијер Словеније Јанез Јанша поручио јеу уторак да његова влада, за разлику од
претходних, неће попустити синдикатима јер нема алтернативу за предложене мере штедње.
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