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Плата трудница још неизвесна
Р. Др.
Будуће мајке примаће пуну зараду током боловања ако помогну општине и
градови. Сиромашне самоуправе тврде да немају новца за исплате
Будуће мајке примаће пуну зараду током боловања ако помогну општине и градови
ПЛАЋАЊЕ трудничког боловања будућих мајки, осим Републичког фонда за здравствено
осигурање, убудуће би могле, по узору на Београд и Нови Сад, да преузму општине и градови.
Тако би се премостило време до усвајања нових прописа, којима би целокупно финансирање
плата за око 70.000 трудница требало да преузме држава.
Ово је суштина иницијативе ПУПС, која је ово решење крајем прошле године амандманом
безуспешно покушала да прогура и у Закон о буџету.
- Од свог предлога нећемо одустати - тврди за ”Новости” Момо Чолаковић, потпредседник
ПУПС. - Од министра финансија и привреде Млађана Динкића добили смо обећање да би
закони о социјалној заштити и социјалном осигурању могли да буду промењени током ове
године, што значи да би могли да ступе на снагу већ првог дана 2014.
Намера партије пензионера јесте да ”београдски модел” финансирања разлике од 35 одсто
плата трудница док су на боловању преузме што већи број градова у Србији. Висина ове врсте
помоћи процењена је, према пројекцијама броја порођаја, на око 3,5 милијарди динара
годишње. Од ових пара све жене примале би пуну плату током трудничког боловања.
ИСПЛАТЕ У БЕОГРАДУПРЕМА подацима градске управе, Београд је у прошлој години
обезбедио накнаду од 35 одсто до пуног износа плате за око 30.000 трудница. То је градску касу
коштало више од 550 милиона динара.
Према Чолаковићевим речима, ПУПС ће у сарадњи са коалиционим партнерима покушати да
што више локалних самоправа убеди да преузму на себе ову обавезу. Највећи проблем у
спровођењу ове мере, међутим, биће празне општинске касе. Већина самоуправа дубоко је
задужена, а већина новца који је на располагању усмерен је на спасавање голих живота
насиромашнијих грађана.
Да би ова мера била корисна, слаже се градоначелник Шапца Милош Милошевић, али и
напомиње да њено спровођење зависи од износа новца који би био потрошен.
- Нема сумње да је идеја добра, али од укупног износа зависи колико би самоуправа у Србији
могло то да поднесе - каже Милошевић, и напомиње да је социјални буџет Шапца 100 милиона
динара. - Помоћ будућим мајкама и стимулисање рађања треба решавати системски и у
оквирима државног буџета.
У Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику кажу да је ће спровођење ове
иницијативе све труднице довести у равноправан положај:
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- Помоћ локалних самоуправа требало би да буде само начин да се овај проблем залечи до
промене закона о здравственој заштити и доношења системског решења - наводе у
министарству.
БРОЈКЕ
70.000 трудница у Србији очекује дотације
3,5 милијарди динара потребно годишње

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Investitori-stizu-u-Srem-i245518.sr.html

Инвеститори стижу у Срем
Амерички „Купер стандард” у закупљеним халама производи резервне делове за аутомобиле, а
на седам хектара земље планира почетак изградње новог погона
Сремска Митровица – У овој години, према потписаним уговорима, у Сремској Митровици
градиће се три нове фабрике у којима ће посао добити 890 радника. Планирано је и подизање
две соларне енергане са десетак запослених док је у пуној припреми изградња ваљаонице
челика италијанске фирме „Сирмијум стил”, која треба да буде завршена у наредне две године,
где ће поред 300 радника у постојећој ливници челика, посао добити још око 200 радника.
Радови на новом хотелу полако одмичу и сви су изгледи да ће прве госте примити у септембру
ове године.
Прича о доласку америчке корпорације „Купер стандард” и отварању фабрике резервних
делова за аутомобиле са око 600 радника деловала је половином прошле године као
предизборни маркетинг. Међутим, „Купер стандард” је закупио хале бивше митровичке
индустрије вентила, потписао уговор са Владом Србије о подстицају од 8.000 евра по
запосленом раднику, обезбедио седам хектара у градској индустријској зони и у првој
половини ове године планира почетак производње кедера за аутомобилску индустрију и
почетак градње властите фабрике.
„Купер стандард” је резервисао седам хектара грађевинског земљишта где ће градити властите
хале на 10.000 квадратних метара. Сви уговори су потписани и очекујем да у првој половини
ове године почне изградња хала и паралелно производња у закупљеном пословном простору,
каже Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице.
Италијанска „Ламес група”, произвођач подизача аутостакала и модула за врата, кооперант
крагујевачке фабрике „Фијат Србија” у закупљеном простору у приватној хали у Сремској
Митровици има 80 радника, а у току ове године планира градњу властитог пословног простора
на плацу од пет хектара и улагање од осам милиона евра, где ће радити 250 радника. Поред
производње за „Фијат Србија”, „Ламес група” ће радити и за немачки БМВ и француски
„Пежо“. Са Владом Србије, односно са СИЕП-ом је потписан уговор о подстицајним средствима
од 7.000 евра по запосленом.
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Коначно је и „МЦ Баухеми” из Есена, који је пре две године купио 2,4 хектара грађевинског
земљишта у индустријској зони „језеро” за 14 милиона динара, одлучио да ове године сагради
погон за производњу грађевинског лепка и запосли више од 40 радника.
– Криза је захватила и инвеститоре. „МЦ Баухеми” већ две године одлаже почетак градње. Ми
смо у сталним преговорима са новим инвеститорима и могу рећи да иде веома тешко. Наравно,
ту је и неколико малих пројеката, међу којима је завршетак започетог хотела и две соларне
енергане. И у тим погонима ће радити тридесетак радника, па и серија силоса са пекаром у
Гргуревцима отвара перспективу за запошљавање двадесетак радника, истиче Недимовић.
Инвеститор из Бејрута, власник фирме „Беритис” убрзано гради у Сремској Митровици хотел
са четири звездице у коме ће бити 16 двокреветних соба и ресторан са 120 места. Хотел ће бити
завршен до септембра ове године и запошљаваће 15 радника.
Словачка компанија „Грин енерги” добила је дозволу за градњу соларне енергане на локацији
Растик у селу Дивошу. Словаци ће мрежи ЕПС-а кад заврше енергану испоручивати 1,8
мегавата струје. Ова инвестиција је тешка око 2,5 милиона евра. У Великим Радинцима
словеначка фирма „Панонија аграр МН” такође се припрема да подигне соларну енергану
снаге једног мегавата, у коју ће уложити 1,5 милиона динара, са могућношћу повећања снаге
ове енергане. И у ове две „зелене” електране радиће десетак нових радника.
Ј. Слатинац
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Неки лекари без плате три месеца
АУТОР: БЕТА
Горњи Милановац - Један број запослених у Дому здравља у Горњем Милановцу не прима
плату три месеца, а међу њима је највише лекара у стоматолошкој, хитној служби и општој
медицини, тврде запослени.
Доктор Добросав Лазаревић казао је да возачи имају већа примања од лекара почетника.
Директорка ДЗ Драгица Топаловић је потврдила да плате нису исплаћене свима, а као разлог је
навела то што Фонд здравственог осигурања, од 35 запослених у том Дому здравља, за 18
обезбеђује средства, а сви остали су примљени, како је навела, мимо плана и сагласности.
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Нико неће „29. новембар”, а „Фиделинка”
компликована
– Прошле године је у Привредном суду у Суботици у раду било 784 предмета, од
којих је решено 634. Из 2011. године пренето је 205 предмета који се односе на
стечај, а примљено је 579. Остало је нерешено 150 предмета, а поднето је 13 жалби
–
рекла је за “Дневник” председница Привредног суда у Суботици Илона Стајић. – Веома смо
задовољни резулатима које смо постигли лане. План реорганизације који су прошле године
усвојили повериоци за предузеће „Азохем„ се за сада реализује по плану. Азотара је сасвим
друга прича јер треба да се уради економско-финансијско вештачење, а након тога треба да се
донесе план реорганизације предузећа. Што се тиче „Президента„ и „Патрије„, од одузимања
нису продати на лицитацији јер нема купца.
У суботичком Синдикату истичу да нису задовољни како се решавају поступци стечаја у граду
јер је мали број људи враћен на посао. Највеће предузеће које је лане отишло у стечај је
„Медопродукт„ из Таванкута, који је у стечају од 24. фебруара 2012. године. У стечајном
поступку призната су потраживања од од три милијарде динара, док по урађеним проценама
предузеће „Медопродукт“ вреди око 800 милиона динара.
– Ми ћемо поднети жалбу на план реорганизације за „Медопродукт„ – рекао је потпредседник
суботичког Самосталног синдиката Иштван Хуђи. – План је лош по раднике. Они треба да
добију минималну зараду и сматрамо да 39 људи не може реализовати план. Због тога ћемо се
жалити и надлежнима. Иначе, Закон о стечају треба да се промени. Он би требало да штити
раднике.
За куповину предузећа „29. новембар” нема заинтересованих.
– Цена је ниска, али купца ипак нема. Ми смо се трудили да се предузеће прода барем
парцијално. „Фиделинка„ спада у компликоване стечајеве пошто је ту доста предузећа
“увезано” и сви су једни другима гаранти. Добра ствар је барем што ради 200 људи, у пекари,
силосима, млину и другим предузећима – рекао је Иштван Хуђи.
Ове године се не очекује да већи број фирми оде у стечај, кажу у Синдикату. Дошло је време да
се повећа број запослених, а не да се смањује. Први стечајни поступак ове године покренут је за
предузеће „Митекс„ а. д. у Старој Моравици. Рочиште је заказано за 31. јануар.
С. Иршевић
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У јами 40 година, а пензије нема
ИЗВОР: Б92
Бор -- Иако рудари у Србији имају бенефициран радни стаж како би због тешких
услова рада стекли право на пензију на време, они то право због закона не могу да
остваре.
Дешава се да и са 40 година радног стажа рудари још обваљају тешке послове у рударским
јамама јер немају довољно година старости да би отишли у пензију.
Због тога је синдикат Рудара у РТБ Бор пре две године покренуо иницијативу за промену тог
дела закона, а која би обухватила рударски посао.
Међутим упркос бројним обећањима бивше и актуелне власти то се још увек није догодило.
Васа Несторовић и Небојша Мушић рудари борског рудника Јама, иако обојица имају више од
по 40 година радног стажа, према актуелном закону, још увек не могу у пензију јер немају
довољно година старости. У тренутку када буду испунили тај законски услов кажу, питање је да
ли ће бити живи и здрави.
"У Јаму сам већ 29, скоро 30 година. Волео бих да одем у пензију јер осећам да сам веома
изнемогао и физички и психички", каже рудар Васа Несторовић
"Пре две године сам напунио 40 година радног стажа. Осећам се исцрпљено и преморено",
каже рудар Небојша Мушић
Због изузетно теских услова за рад рудари имају право на бенефицирани радни стаж како би на
време остварили право на пензију. Међутим, то је, кажу у синдикату, само мртво слово на
папиру јер актуелни закон анулира све њихове године тешког рада у рударској јами.
"Сви ми морамо да чекамо старосну границу за одлазак у пензију. Па више пута се деси да
напунимо 45 година радног стажа, а не стигнемо до лимита старосне границе. У Аустралији 20
година календарских аутоматски идеш у пензију. Нама до старосне границе треба најмање 30
године", каже Љубиша Миљковић, председник Самосталног синдиката рудника бакра Бор.
Због овакве, како кажу у синдикату, апсурдне ситуације пре две године покренута је
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иницијатива за промену актуелног закона како би се и рударима у Србији, баш као и у другим
земљама у свету, омогућило да у пензију оду на време. Захтеве синдиката у бору подржава и
менаџмент РТБа
"Морамо подржати захтеве рудара да након испуњења стажа са бенефицијама не чекају да
напуне 55 година да би отишли у пензију јер у том случају бенефиција ништа не значи и
дестимулише децу, раднике и рударе да се баве рударењем", каже Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ Бор.
Синдикалци тврде да су многи актуелни али и бивши министри приликом посета руднику, или
у предизборним кампањама обећавали промену дела закона који се би се односио на рударе.
Међутим, кажу, избори су прошли, обећања су остала, а на рударе се заборавило.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=09&nav_id=675825

ММФ: Стезање каиша било погрешно
ИЗВОР: РТС
Београд -- Водећи економисти ММФ-а признали су да су погрешили у препорукама
о мерама штедње у ЕУ, пише РТС онлине.
Иако то није званичан став ММФ-а, стручњаци указују да би та признања политику ММФ-а
могла да преокрену у правцу потрошње уместо стезања каиша.
Двојица водећих економиста Међународног монетарног фонда, Оливије Бланшар
и Даниел Леи признали су да су погрешили у препорукама о мерама штедње у
Европској унији. Иако то није званичан став те међународне финансијске организације,
светски и домаћи економисти указују на то да би политику ММФ-а, која је почивала на стезању
каиша, самопризнање могло да преокрене у правцу потрошње.
Протести против мера штедње, које је тражио, између осталих и ММФ-а, обележили су атинске
улице последњих година. Потом су двојица водећих економиста ММФ-а обелоданила
да је инсистирање на стезању каиша у Грчкој, Шпанији, Португалу, било
погрешно.
Оливије Бланшар и Данијел Леи признали су да су прогностичари значајно потценили
повећање незапослености и пад домаће потражње која је у вези са фискалном консолидацијом.
То практично значи да су резови у буџету које је ММФ предложио брже смањивали
потрошњу него што се економија опорављала. Резултат је био пораст
7

незапослености.
"Оно што је ту катастрофално је да је Европа и са пројектованим растом од 0,1 одсто у
овој години, једини регион у свету који је након пет година кризе гори него што је био пре
пет година. Највећа цена је плаћена у људским жртвама у смислу останка без посла",
објашњава уредник сајта макроекономија.орг Мирослав Здравковић.
За нешто више од месец дана сазнаћемо хоће ли ово признање грешке да промени однос ММФа према Србији. Тада би делегација ММФ-а требало да дође у Београд због преговора о новом
аранжману са Србијом. Промена би се огледала у предлогу штедње уместо досадашњег стезања
каиша.
Домаћи економисти кажу да није искључено да би ово могао бити увод у промену
политике ММФ-а у смеру подстицања потрошње.
"Потпуно је нејасно како се штедњом повећава запосленост. Из те перспективе ја
као економиста процењујем да је нама у овом тренутку незапосленост проблем број један.
Треба урадити све да се то превазиђе, а то се најбоље може урадити са инвестиционом
потрошњом", истиче Михајло Црнобрња са Факултета за економију, финансије и
администрацију.
Црнобрња је присталица тога да се додатна потрошња усмери у инвестиције за нова радна
емста, а није поборник раста плата и пензија.
Судећи према изјавама прве жене ММФа, у центру пажње те организације остаће Европа и
Америка које су на ивици рецесије. Како је објаснила Кристина Лагард, мере и помоћ ММФа су
неопходне због великог утицаја које те две економије имају по остатак света. Међутим, није
навела које ће то мере бити.
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КАМАТИЦА
http://www.kamatica.com/vesti/novi-zakon-o-strajku-ubuduce-samo-na-radnom-mestu/6596

Нови закон о штрајку: Убудуће само на
радном месту
Извор: Каматица, Б92
Нови предлог закона о штрајку, који би пред посланицима требало да се нађе у
овој години, штити штрајкаче само док се обустава рада одвија у пословним
просторијама, а излазак на улице мора се пријавити МУП-у.
Закон је припремило Министарство рада и социјалне политике, одакле тврде да је закон на
страни радника, док су у синдикатима незадовољни овим решењима.
Социолог Владимир Вулетић каже да се новим законом ипак штите радници у штрајку, иако је
строго дефинисано докле тај закон сеже. - Дакле ради се само о томе да запослени нису добили
ону могућност коју би иначе желели а то је да њихови протести односно штрајкови буду
видљивији за јавност, да на тај начин стекну могућност неке шире јавне подршке. Истина и
овај нови закон подразумева да је могиуће организовати штрајкове солидарности али наравно
ако сте невидљиви за јавност онда је напросто ваша моћ у знатој мери смањена – каже он.
Такође, биће јасно дефинисан минимум процеса рада, који је раније одређивао
послодавац или га уопште није било, као и то да припадници Војске, Безбедносноинформативне агенције, запослени у Хитној помоћи и Контроли летења неће смети да
штрајкују.
Предвиђено је да закон штити штрајкаче унутар радних места, а ван њега закон о
јавним окупљањима. Ипак, на улицу је могуће изаћи, али само ако се скуп пријави
полицији.
Док у Министарству тврде да се на тај начин ефективније штите права радника у штрајку, као и
да ће бити јасно утврђен минимум процеса рада, синдикалци сматрају да такозвани
“Лилићев закон” из 1996. године није ни требало мењати.
- Ако је штрајк као што је свуда у свету, обустава рада на радном месту, то је већ регулисано
законом, ако хоћете да регулишете протесте на улици па онда их регулишите законом о
протестима, а не да те две ствари ставите у исту врећу и онда немате ништа друго сем неког
новог каламбура.Закон о протестима нек решава протесте, закон о штрајку
штрајкове – каже председник Уједињеног гранског синдиката Независност Бранислав Чанак.
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АЛО
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/pogresili-smo-ne-treba-stedeti-vec-trositi/8481

ММФ:

Погрешили
трошити

смо,

не

треба

штедети

већ

Аутор: Екипа Ало!
Водећи економисти ММФ-а признали су да су погрешили у препорукама о мерама
штедње у ЕУ, пише „РТС онлајн“. Иако то није званичан став ММФ-а, стручњаци
указују да би та признања политику ММФ-а могла да преокрену у правцу
потрошње уместо стезања каиша.
Протести против ММФ-а у свету обележили прошлу годину
Оливије Бланшар и Данијел Леи, двојица водећих економиста Међународног монетарног
фонда, признали су да су погрешили у препорукама о мерама штедње у Европској унији. Иако
то није званичан став те међународне финансијске организације, светски и домаћи економисти
указују на то да би политику ММФ-а која је почивала на стезању каиша самопризнање могло да
преокрене у правцу потрошње.
Протести против мера штедње, које је, између осталих тражио и ММФ, обележили су улице
Атине последњих година. Потом су двојица водећих економиста ММФ-а обелоданила да је
инсистирање на стезању каиша у Грчкој, Шпанији и Португалу било погрешно. Бланшар и Леи
признали су да су прогностичари значајно потценили повећање незапослености и пад домаће
потражње, која је у вези са фискалном консолидацијом.
То практично значи да су резови у буџету које је ММФ предложио брже смањивали потрошњу
него што се економија опорављала. Резултат је био пораст незапослености.
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