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Сваки трећи радник на минималцу
Б. СТЈЕЉА
Сваке године повећава се број радника који живе од најнижих загарантованих
зарада. Од 1,7 милиона запослених, плату од 20.010 динара прима њих 600.000. Не
важи ограничење на пола године
Сваки трећи радник у Србији кући доноси - минималац. Од 1.725.960 запослених најмање њих
600.000 добија плату од 20.010 динара. У Социјално-економском савету РС кажу да је криза
учинила своје и процењују да је у последње две године списак најмање плаћених порастао за
скоро 200.000 имена.
- Број радника који добијају минималну зараду непрестано се повећава - каже Зоран Ристић,
стални члан Социјално-економског савета.
- Многе фирме послују веома лоше, па није реткост да прескачу чак и плате. Зато се повећава и
број оних који не добијају никакву зараду, што целу ситуацију чини још алармантнијом.
РАЗЛИКАНА РУКЕ Није занемарљив ни број послодаваца који пријављују Пореској управи
плату од 20.010 динара, али својим радницима разлику дају на руке. И то је нефер, подсећа
Цветановић, јер мањи доприноси значе и мању пензију.
На исплату загарантованог минимума, додаје Ристић, одлучују се послодавци који имају
проблема у пословању, односно они којима ”понестаје тржиште или су у великим дуговањима”:
- Општим колективним уговором је било прописано да се минималац не може исплаћивати
дуже од пола године, али је он престао да важи још 17. маја 2010. Сад се то регулише на нивоу
предузећа. Самим тим, послодавци исплаћују минималце све док траје криза, а запослени
прихватају ту опцију јер мисле да немају другог избора.
Ристић каже да би, по колективним уговорима, послодавци требало да надокнаде разлику до
пуне зараде чим се предузеће ”врати у плус”, али се то у пракси ретко дешава:
- Синдикати не утужују послодавце који злоупотребљавају минималце јер би им у том случају
блокирали рачуне, а самим тим и потпуно ускратили могућност да послују, зарађују, па и да
исплаћују било какве зараде.
Зато радници углавном ћуте. А то доказују и подаци Инспектората за рад.
- У првих 10 месеци ове године, највише недостатака везаних за исплату зарада и минималаца
било је у трговини, производњи хемијских производа, гуме и пластике, производњи
прехрамбених производа, производњи метала, машина, као и у делатности грађевинарства објашњава Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад. - У овом периоду су биле 25.733
контроле и том приликом донето је 3.440 решења о отклањању утврђених повреда Закона о
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раду, а од чега се 1.044 решења односило на неправилности код исплате плата и минималних
зарада.
Перуача додаје да се инспекцијским надзором, пре свега, утврђује да ли послодавац исплаћује
запосленима уговорене зараде, па и оне минималне, у роковима, а у случају да то не чини,
казне се могу попети и до милион динара.
А да од све дубљег сиромашатва не пате само запослени у производњи и они ”код приватника”,
потврђују и у Конфедерацији слободних синдиката.
- Све је више оних који примају минималну зараду у великим системима и у јавном сектору каже Ивица Цветановић, председник овог синдиката. - Послодавци не могу тек тако да одлуче
да ће убудуће исплаћивати скромне зараде. Они су дужни да својим радницима аргументују
одлуку и да им покажу биланс. Самим тим и да их обавесте чим се фирма опорави, а потом и да
им надокнаде разлику до пуне зараде.
СКРОМНА КОРПА ЈЕДАН И ПО МИНИМАЛАЦ
ПросеЧна потрошачка корпа кошта 61.426 динара, и за њу је потребно издвојити 1,53 просечне
зараде. Минимална корпа је сада 32.793 динара, па је потребно 0,81 просечна зарада, односно
више од једног и по минималца.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:408953-Zrenjanin-Podnet-zahtev-za-pokretanje-stecaja-uquotJugoremedijiquot

Зрењанин: Поднет захтев за покретање стечаја
у "Југоремедији"
Танјуг
Хипо Алпе-Адрија банка поднела је Привредном суду у Зрењанину захтев за
покретање стечаја у Фабрици лекова "Југоремедија"
ЗРЕЊАНИН - Хипо Алпе-Адрија банка поднела је Привредном суду у Зрењанину захтев за
покретање стечаја у Фабрици лекова "Југоремедија", саопштено је данас новинарима у том
суду.
Дуговања "Југоремедије" знатно су већа од процењене вредности фабрике, чија је целокупна
имовина под хипотеком више банака, међу копјима је и Хипо Алпе Адрија.
Рачун зрењанинске фабрике лекова у блокади је годину дана, колико дуго су и 462 радника без
плате и социјалног осигурања.
О захтеву банкара Привредни суд ће се изјаснити после уплате предујма од стране подносиоца
захтева.
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"Југоремедији" је, због дуга, 16. децембра искључена струја и систем грејања, због чега је
новопостављена директорка Јелена Јованов затражила помоћ од државних и других органа
како би од хладноће биле спашене залихе лекова које припадају Дирекцији робних резерви.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:409021-Milione-ceka-65000-radnika

Милионе чека 65.000 радника
В. Ц. С.
Истиче рок за пријаву потраживања радника који су на суду добили бивше фирме,
које су приватизоване или отишле у стечј. Држава ће морати да исплати све
обавезе
У АГЕНЦИЈУ за приватизацију до сада је стигло више од 65.000 пријава потраживања радника
који су на суду добили бивше фирме, које су приватизоване или отишле у стечај, а остале су им
дужне плате. Упркос правоснажним пресудама, већина њих није успела да наплати ни динара.
Ове обавезе, одлуком Европског суда за људска права у Стразбуру, на себе сада мора да преузме
држава. На основу Уредбе о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених
предузећа по извршним пресудама за потраживања из радног односа, рок за пријаву
потраживања незадовољних радника је до Нове године.
Како кажу у Агенцији, сваког дана стиже 100 - 200 пријава, а многе још нису ни отворене. С
обзиром на то да је број већ премашио 65.000, ако се настави овим темпом још месец дана, није
искључено да достигне ”стотку”.
- Уредбом је прво прецизиран рок до августа, али је онда изменама уредбе, у септембру,
продужен до Нове године. Агенција само евидентира пријаве, а најкасније две недеље после
новогодишњих празника биће отворена сва пристигла потраживања и биће познат њихов
прецизан број - кажу у Агенцији.
Након евидентирања и обраде података из пријава, ово тело ће направити извештај о укупном
износу потраживања, и по појединим дужницима (фирмама). Министарство финансија и
привреде ће, затим, у року од 60 дана, информисати Владу и предложити начин и рокове за
измирење тих обавеза.
Мада се још не зна колики је обим обавеза државе по овом основу, у Влади потврђују да је реч о
милионским износима у еврима. А пред Европским судом у Стразбуру, по речима нашег агента
др Славољуба Царића, налази се још око 4.000 представки на ту тему.
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У Србији 276.000 људи без дома
БЕОГРАД – Републички Комесаријат за избеглице упозорио је да 20 година после ратних
сукоба на простору бивше СФР Југославије у Србији живи још 66.408 људи са статусом
избеглица, док је укупан број интерно расељених лица 210.000.
Србија се у категорији трајно избеглиштво налази међу првих пет држава у свету, а 10 одсто
њеног садашњег становништва није живело у њој пре 1992. године.
Због тога се очекује да ће око 57 одсто од 300 милиона евра за стамбено збрињавање
најугроженијих избеглица у региону, прикупљених на донаторској конференцији у Сарајеву у
априлу ове године, припасти Србији.
Према првим проценама, укупни инвестициони трошкови програма износе 584 милиона евра,
за период од пет година, од чега би Хрватској припало 21 одсто, Босни и Херцеговини припало
17, Црној Гори 5, а остатак Србији.
Европска унија и Сједињене Америчке државе су се обавезале да ће у наредних пет година
обезбедити остатак новца како би коначно био обезбеђен кров над главом за 27.000
избегличких породица.
Поред избеглица и интерно расељених лица, проблем стамбеног збрињавања имају и
повратници из европских земаља.
Према извештају канцеларије за реадмисију Комесаријата за избеглице Србије до јула ове
године у Србију је враћено укупно 1.156 људи.
Поред тога, Србија се последњих година суочава и са све већим приливом азиланата јер се
налази на путу којим се креће велики број илегалних миграната из афричких земаља,
Авганистана и са Блиског Истока, који преко Турске, Грчке, Бугарске и Македоније, стижу у
Србију на путу ка Мађарској и другим земљама Европске уније.
Фонет

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1081:Zahtevni-srpskiposlodavci&catid=9&Itemid=120

Захтевни српски послодавци
Послодавци у Србији имају веће захтеве од запослених, него њихове колеге у свету, показује
истаживање интенет портала купац.рс. Тако се наводи да послодавци у свету очекују од
запослених изражену способност комуникације, продуктивност, флескибилност, активност и
брендирање на друштвеним мрежама... С друге стране, директор Уније послодаваца Србије
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Драгољуб Рајић истиче да у Србији, поред савесности, одговорности, мотивисаности и искуства,
послодавци очекују да и запослени понесу терет кризе, као и да сами предложе нека конкретна
решења. Они такође од радника очекују и да добро подносе притисак и стрес свакодневног
посла.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:Radnici-bez-prevoza-ipregovora&catid=21&Itemid=125

Радници без превоза и преговора
Стотинак радника Електронске индустрије, „Грађевинара“, МИН-а, „Јастрепца“ и „Нитекса“
блокирало је јуче на два сата улаз у Градску кућу у знак протеста што градски челници нису
њиховим представницима обезбедили возило за одлазак на преговоре у Министарство
финансија. Председник Радне групе за решавање проблема радника Еи-ја Радиша Спасић
истиче да им је градска власт заказала састанак у Министарству финансија, али им није
омогућила да оду на састанак. Према Спасићевим речима, радници је требало да у
министарству добију информације о исплати заосталих плата радника у пропалим нишким
предузећима.
„Имали смо заказан састанак у Београду и по договору смо дошли у Градску кућу због превоза.
Речено нам је да нема возила и да идемо аутобусом. Није никакав проблем да идемо аутобусом,
али одакле нам паре за карте? Фирме у којима смо радили дугују нам по стотинак и више
плата. Немамо пара за основну егзистенцију. У петак су дошли да ми секу струју због
неплаћених рачуна, и са којим парама да платим превоз до Београда? У истој ситуацији су и
двојица мојих колега који је требало да буду у делегацији за преговоре у министарству“,
истакао је Спасић. Председник Јединствене синдикалне организације Електронске индустрије
Јован Јовановић каже да је раднике повредило и то што градска власт није одредила свог
представника за одлазак у Београд. „Преварени су радници који немају ни за хлеб. Они би
бициклима отишли до Министарства финансија само да им је речено на време да неће имати
превоз. Поново се манипулише радницима, али у среду ћемо поново блокирати Градску кућу и
мораће да дођу у Ниш представници Министарства финансија“, нагласио је. Поводом протеста
радника, градоначелник Ниша Зоран Перишић истакао је да разуме незадовољство радника
због неисплаћених плата, али да Градска кућа није место где они треба да протестују. “Нисам у
обавези да дам возило и не разумем зашто би сада укључивао град у нешто у што никада није
био укључен. Све смо покушали, нема фирме коју нисмо саслушали и упутили на праву адресу.
Град није приватизовао та предузећа и нема никакве везе са тим, осим што се та предузећа
налазе на подручју града. Најављени су нови протести за среду и ту најаву доживљавам као
озбиљну опструкцију у раду”, рекао је Перишић.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prekobrojnim_radnicima_zabranjen_protest.4.html?news_id=252256

Запослени који су проглашени за технолошки вишак траже пристојне отпремнине

Прекобројним радницима забрањен протест
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Радници крагујевачког трговинског предузећа „Србија“, који су пре две недеље
проглашени за технолошки вишак, данас су најавили протест, јер им послодавац, компанија
Делез Србија није ни одговорила на захтеве за побољшање њиховог материјалног положаја.
Уместо тога, Делез је јуче ујутро, испред улаза у магацин и у управној згради „Србије“, у центру
Крагујевца, поставила приватно обезбеђење које је формирало узан шпалир кроз који су
радници пролазили до својих радних места.
- О свему што се догађало и што се тренутно догађа у „Србији“ обавестили смо полицију, а
обратићемо се и државном врху. Најпре првом потпредседнику Владе Србије Александру
Вучићу, којем ћемо доставити и документацију о приватизацији наше фирме, која од прошле
године послује у саставу компаније Делез - каже за наш лист председник Синдиката у ТП
„Србија“ Драган Марковић.
Он додаје да је представник послодавца прекобројним радницима тог предузећа забранио за
данас најављену протестну шетњу крагујевачким улицама, те да им је дозвољено само
окупљање у кругу фирме.
- Највероватније је да ћемо, без обзира на то што смо сви проглашени за технолошки вишак,
морати да одустанемо од најављене шетње, и да ћемо протест организовати испред магацина
фирме, јер послодавац може и додатно да нам науди, односно да нам подели дисциплинске
отказе, а у том случају остали бисмо без било каквих отпремнина - каже Марковић.
Подсетимо да је Синдикат „Србије“ још средином минуле седмице најавио данашњи протесте
запослених, уколико послодавац не испуни захтеве који се, поновимо, односе и на социјални
програм за преостале раднике који су недавно проглашени за технолошки виша, и чијим
отпуштањем та фирма практично престаје да постоји.
Менаџмент компаније Делез, у другој половини прошлог месеца, саопштио да ће у Крагујевцу,
због губитака у пословању, затворити четири продавнице и један магацин, те да ће 102
радника, који су проглашени за технолошки вишак, добити отпремнине од по 70 евра по
години радног стажа.
-Тражимо да отпремнине за раднике који су проглашени за технолошки вишак, уместо 70,
износе 300 евра по години стажа. Поред тога, захтевамо исплату надокнада за топли оброк које
нам се дугују, накнада за превоз, јубиларне награде, као и програм преквалификација или
доквалификација за запослене који ће прећи на евиденцију Националне службе за
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запошљавање - рекао је Марковић, напомињући да рок за испуњење постављених захтева
истиче - данас.
Ана купила, Мишковић продао
У Синдикату ТП „Србија“подсећају да је ту, некада највећу трговинску фирму јужно од Саве и
Дунава, у септембру 2007., на аукцији купила Ана Петковић, секретарица у једној београдској
адвокатској канцеларији, али је уговор убрзо пренет на Делта Макси. Спекулише се да је
прави купац и био Мишковић, који је преко посредника желео да избегне процедуру за
утврђивање (не)дозвољене концентрације на тржишту. „Прву власницу никада нисмо видели,
а нама никада није објашњено како смо постали део Макси ланца и касније Делеза“, каже
Драган Марковић
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