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Повећање "минималца" тера инвеститоре?
Социјално-економски савет до краја месеца треба да утврди нову минималну цену
рада. Док синдикати упозоравају да минимална зарада не покрива ни половину
потрошачке корпе, Влада и послодавци тврде да нема места повећању те цене.
Свако повећање "минималца" отерало би стране инвеститоре у земље окружења,
кажу у Унији послодаваца.
Нова минимална цена рада треба да буде утврђена на седници Социјално-економског савета до
краја фебруара. Послодавци и Министарство финансија сматрају да места за повећање те цене
нема.
Припремио Срђан Димитријевић
Свако повећање "минималца" отерало би стране инвеститоре у земље окружења, кажу у Унији
послодаваца.
Синдикати, пак, тврде да су трошкови живота повећани више од 20 одсто и да минимална
зарада не покрива ни половину потрошачке корпе.
Прошла година завршена је са падом индустријске производње од 3,3 одсто и падом БДП- а од
два одсто, па места за повећање минималца нема, тврде послодавци.
"Ми смо већ прошле године повисили минималну зараду и поделили неки новац кога нема и
последица тога је инфлација од 12,2 одсто", каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца.
Они упозоравају и да је наш "минималац" 50 евра већи него у Бугарској, Румунији, Македонији
и Црној Гори.
У Савету страних инвеститора нису хтели да одговоре да ли би евентуално повећање
минималне зараде смањило прилив инвестиција и отварање нових радних места.
Од прошле године, и трошкови живота су порасли. Просечна потрошачка корпа за трочлану
породицу већа је од 60.000 динара, а за то су потребна три минималца.
"Ми смо спремни да правимо компромисе и консензус, али на питању минималне зараде не
можемо правити, јер она, једноставно овог тренутка не подмирује нешто што се зове
цивилизацијски ниво достојанства", каже Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката
Србије.
Синдикалци траже 130 динара по сату, што би садашњи износ од "минималца" са 20.010
динара повећало на 22.400.
"Дефинитивно, на ове цене производа наши запослени не могу да опстану без било каквог
повећања. То повећање од хиљаду или две за њих је велика сума", каже Ивица Цветановић из
Конфедерације слободних синдиката.
2

Држава је један од највећих послодаваца, а у Министарству финансија кажу да нема новца за
повећање минималне цене рада.
Какав ће договор постићи синдикати, послодавци и Влада, знаће се највероватније до краја
месеца, до када важи садашња цена рада.
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Спремна и друга варијанта за Железару
Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић најавио је да ће следеће
седмице представити резервни план за покретање производње у Железари
Смедерево. До тада, руски Уралвагонзавод треба да се изјасни о стратешком
партнерству у Железари, рекао Динкић.
Следеће седмице биће представљен резервни план за покретање производње у Железари
Смедерево, најавио је министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић.
"У свакој опцији ми ћемо следеће недеља да позовемо представнике руководства и синдиката
Железаре и да изнесемо свој план за покретање производње", рекао је Динкић приликом
обиласка фабрике Фијат аутомобили Србија у Крагујевцу.
До тада, истакао је Динкић, руски Уралвагонзавод треба да се изјасни о стратешком
партнерству у Железари Смедерево, на основу тендера.
"Спремили смо и другу варијанту. То ћемо објавити након разговора са синдикатима,
радницима и пословодствм Железаре. У сваком случају имамо спреман план", рекао је Динкић.
Динкић је на питање новинара да ли би Железара могла да сарађује са фабриком у
Крагујевцу, рекао да смедеревска железара никада није производила лимове за каросерије и да
је то велика инвестиција од преко 100 милиона евра.
Влада Србије је у јануару 2012. преузела смедеревску железару од америчке компаније Ју-Ес
стил за један долар.
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Породиље у стаху од отказа
Б. Р. - Б. С.
Породиље у Србији живе у страху да ли ће их дочекати старо радно место. Због
нередовних плата примања не добијају на време
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У Србији се 36.869 породиља нада да ће их сачекати радно место чим ”затворе боловање”. Али
то им више нико не гарантује. Иако је Министарство рада још пре шест месеци дало препоруку
послодавцима да нипошто не отпуштају своје труднице чак ни ако им истекне уговор о раду,
учинак је - симболичан.
У Инспекторату рада кажу да се већина трудница тренутно жали на неисплаћене накнаде.
Истовремено, отпуштају се труднице по истеку уговора о раду јер такав чин, у крајњој линији,
није незаконит. Зато су инспекцији везане руке и, осим јавних опомена, не остаје им ништа од
казни на располагању.
Бојана Селаковић, правница из Удружења ”Родитељ”, каже да се труднице веома лако
отпуштају, а оне које задрже посао не добијају редовно своје накнаде јер им послодавци не
уплаћују плате. И то све пролази некажњено.
С друге стране, др Ранка Кравић доказује да, ипак, има неке вајде од агитовања да се труднице
не отпуштају.
- Радила сам у Дому здравља у Бечеју четири и по године и све време сам продужавала уговор о
раду док нисам затруднела, када сам завршила на улици, чак и без здравствене заштите.
Пријавила сам свој случај инспекторату и они су ми објаснили да мој отказ није нелегалан, али
да је нехуман и захваљујући њиховој иницијативи враћена сам на посао.
ТРУДНОЋА УЗРОК СВАКОГ ПЕТОГ БОЛОВАЊАПрема подацима РФЗО, боловања дужа од 30
дана највише користе труднице. Компликације на почетку трудноће су узрок чак 20,3 одсто
свих боловања, а са том ”дијагнозом” за шест месеци са посла је одсуствовало 10.693 жена. Још
око 1.700 (4,77 одсто) добило је ”поштеду” због контроле високоризичне трудноће.
Проблем, међутим, није само у отказима већ и у плаћању породиљских накнада и боловања.
Иако се међу овим женама чује да им плате често касне и по неколико месеци, у Републичком
фонду за здравствено осигурање и Министарству рада тврде да су исплате редовне.
- За ову годину је за надокнаде током боловања у државном буџету намењено око шест
милијарди динара. Сваког 5. у месецу исплаћују се боловања за претходни месец. Ако и има
застоја, проблем сигурно није до нас. Дешава се да послодавци уопште не предају
документацију, или да она буде непотпуна, па да због тога накнаде за боловања касне - кажу у
РФЗО.
Послодавци су у обавези да исплаћују породиљске накнаде, а њима се новац рефундира чим
пошљају доказ о уплати. У Министарству рада рачунају да су послодавцима, само за јануарске
исплате, рефундирали 2,11 милијарди динара, што је око 57.265 динара по породиљи. Проблем
је у томе што газде не исплаћују плате, па ни они којима је држава обезбедила новац не дођу до
њих.
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Потрошачка корпа: Од зараде ни за тањир
Д. МАРИНКОВИЋ
Да би покрила основне месечне трошкове, породици у нашој земљи потребно
најмање 1,3 просечне плате. Ни у једном граду примања не подмирују издатке
потрошачке корпе
ЗА куповину намирница и плаћање рачуна месечно је у Србији, према последњим подацима
статистике, потребно око 64.000 динара, односно 1,3 просечне зараде! То значи да трочланој
породици са једном платом недостаје 20.000 динара како би прегурала месец. Потрошачи,
међутим, процењују да би једно домаћинство преживело 30 дана потребно му је бар још 50.000
динара више.
Статистичари су израчунали да за храну месечно иде око 26.000 динара, за становање, струју,
гас још 12.000, транспорт 5.500, а 4.600 динара за дуван и пиће... Удружења потрошача тврде
да је то далеко од пристојног живота. Према садашњим ценама хране, пића, комуналних и свих
других рачуна, месечни издатак, наиме, је скоро дупло већи.
- Корпа је очигледно све сиромашнија - каже Петар Богосављевић, председник Покрета за
заштиту потрошача Београда. - То није последица само сталног раста цена свих производа и
услуга, већ и смањења расположивих примања у домаћинствима. С друге стране, корпа је
сиромашнија и по квалитету. У протеклих двадесет година квалитет намирница је у сталном
паду.
Купујемо само оно што је неопходно за опстанак - хлеб, млеко, а понекад и свеже месо на
граме. Управо је такав садржај дневне корпе већине потрошача у Србији, јер за више нема
пара. Алармантно је што је чак и званична статистичка корпа (не)достижна за домаће
потрошаче. Ни у једном граду у Србији плата не покрива трошкове просечне потрошачке
корпе. То значи да нема места нити општине у којој је једна зарада довољна како би породица
подмирила месечне издатке за храну, пиће, рачуне...
У извештају Министарства трговине, просечна потрошачка корпа за децембар вредела је 63.761
динар, док је тадашња око 10 одсто увећана зарада, износила 46.923 динара. Чак и грађанима
са традиционално примањима изнад просека, попут оних у Новом Саду, Београду и Панчеву
недостаје од 5.000 до 10.000 динара да подмире статистичку корпу. Када се ова статистика
разбије по градовима Србије, резултати су још гори. Већина запослених зарадом покрива само
минималну потрошачку корпу, која износи око 33.000 динара.
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Још без партнера за “Галенику“
С. Б.
Продужен рок за пријављивање на тендер у фабрици лекова. Само „Валиант“
спреман да пошаље писмо о намерама
ПАРТНЕР за „Галенику“ се и даље тражи. Иако је у понедељак истекао рок до ког су
заинтересоване компаније могле да најаве учешће на међународном тендеру, то ће, ипак, моћи
да учине и током наредне две недеље. Влада Србије је решила да продужи рок до 4. марта. Како
„Новости“ сазнају до сада је намеру обелоданила само једна кућа и то канадски „Валиант“.
Незванично, о „Галеници“ размишљају још и „СЦС Интернешнал“ из Америке, „Батерје фарма“
из Саудијске Арабије и хрватски „Белупо“.
Влада Србије је 15. јануара објавила међународни јавни позив за достављање писма о намерама
за стратешко партнерство за „Галенику“. Рок за пријаву је био 18. фебруар, а рок за достављање
писма о намерама 18. март. Објављени позив, међутим, не предвиђа начин приватизације или
евнтуалног стратешког партнерства. Намера Владе је да проучи предлоге заинтересованих
компанија и затим одлучи како ће и по којој цени партнер ући у „Галенику“.
- Влада Србије одлучила се на прикупљање писма о намерама, уместо класичног тендера за
продају, јер нам то омогућује да нађемо право решење за „Галенику“, али и да покажемо свим
потенцијалним партнерима да смо спремни да их саслушамо - било је образложење Владе.
ЦЕНАДРЖАВА је решила да прода домаћег произвођача лекова због финансијске ситуације у
којој се налази. Како се чуло, фабрика дугује око 170 милиона евра, а недостаје јој још најмање
50 милиона евра за ову годину. Према првим изјавама, држава „Галенику“ не би дала за мање
од 120 милиона евра. Синдикати, с друге стране, сматрају да би „Галенику“ најпре требало
докапитализовати.
Од момента доношења одлуке да се распише међународни тендер, а то је било половином
децембра прошле године, из Владе уверавају да има заинтересованих компанија. Помињао се
канадски „Валиант“, али и немачки „Дермафарм“. Према још непотврђеним информацијама,
писмо о намерама засад су спремни да пошаљу само Канађани.
Ова мултинационална компанија је управо преузела руски „Натур продукт“ и то за 163
милиона долара. „Валиант“ је присутан на свим континетима, па и у више од 20 земаља
Централне и Источне Европе. Многе лекове продају под именом преузетих компанија. У
Пољској се тако њихови медикаменти продају и под именом „ИЦН“, а у Србији као „Фарма
Свис“. Европски део компаније производи генеричке лекове - антибиотике, терапије за
кардиоваскуларне и неуролошке болести.
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Руси одустају од Железаре?
Ј. ИЛИЋ
Руски „Уралвагонзавод“ још није озваничио своју понуду за смедеревску железару,
па запослени страхују да је ова компанија одустала од улагања. Радници траже да
се држава огласи
РУСКИ „Уралвагонзавод“ још није озваничио своју понуду за смедеревску железару, па
запослени страхују да је ова компанија одустала од улагања у највећу српску челичану.
Званичних потврда да Руси не долазе у Смедерево још нема, али око 5.200 радника забринутих
за радна места и синдикати траже да се држава хитно огласи.
Спекулације да је „Уралвагонзавод“, једини заинтересован на тендеру, одустао од железаре,
забринули су раднике, који сваки дан чекају расплет агоније.
- Синдикати немају званичне информације, па не можемо ни да коментаришемо, али гласине о
одустајању „Уралвагонзавода“ никако нису добре. Нисмо очекивали такве вести и тражимо да
се одмах огласи држава - каже Милета Гујаничић, председник Независног синдиката металаца
Железаре Смедерево.
Синдикати верују да је железара део пословно-политичког пакета државе и Русије. Такође,
говори се и да држава има тајни план „бе“, али и да би у читаву причу могла да ускочи нова
руска компанија. Одлука о томе биће позната, како се очекује, крајем недеље.
- Радници су узнемирени и забринути, а очекујемо да ових дана држава реши недоумице.
Верујемо у позитиван исход - истиче Синиша Прелић, председник Самосталног синдиката.
У синдикатима кажу да не знају шта ће бити ако руски партнер одустане, као ни да ли држава
уопште има решење за челичану.
Тендер истиче наредног четвртка, 28. фебруара, а судбина фабрике одређује се равно на
стогодишњицу од оснивања.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/368178/Najtrazeniji-poslovi-Svi-bi-na-brod-i-pravac--Emirati

Најтраженији послови: Сви би на брод и
правац - Емирати!
Мирјана Кркић
Конобари, грађевински радници, медицинске сестре, лекари и програмери из Србије најлакше
долазе до посла у иностранству, јер су поменута занимања дефицитарна у многим земљама.
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Многи млади људи привремено запослење налазе на великим туристичким бродовима, али од
како је Влада успоставила контакте са шеицима, настала је општа хистерија око тражења посла
у Уједињеним Арапским Емиратима, кажу у агенцијама које посредују у проналажењу послова
- Емирати су сада хит. Међутим, наши људи желе да се запосле и у западној Европи, Немачкој,
Француској, Италији. Траже се и Аустрија и Словенија, јер су близу. Средњи ниво плата је око
800 евра, а углавном имају стан и храну – каже наш саговорник из једне агенције.
Шта се тражи

Мајстори (столари, тесари, лимари…)


Конобари



Кувари



Медицинске сестре



Лекари



Грађевински радници



Програмери



Фотографи



Хигијеничари



Собарице
Игор Н. (29) из Београда каже за “Блиц” да је неко време радио на броду као конобар и да је
одлично прошао.
- Радио сам у неколико наврата по шест месеци. Доста сам зарадио пошто су смештај и храна
били плаћени, а плату од 1.500 долара готово да и нисам трошио. Још су боље пролазили они
који су били задужени за видео-надзор, јер су зарађивали два пута више, а било им је
дозвољено и да се мешају с гостима - прича нам Игор.
Иван Лештанин, правни заступник Агенције “Сејф круз”, која посредује у запошљавању на
броду, каже да на броду поред конобара на плату од 1.500 долара могу да рачунају и кувари,
фотографи, рецепционери, док официри и инжењери обично зарађују око 6.000 долара, а
најмање су плаћени чистачи, 700 долара.
- За рад на броду особа мора да има минимум 21 годину и искуство у складу с позицијом за коју
конкурише. Фотограф, на пример, мора течно да говори енглески. За куваре је довољно да се
споразумевају као и чистачи - каже Лештанин.
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Опрезно са агенцијама
Многи су се грађани досад упецали на мамац лажних
агенција које нуде послове у иностранству. У Инфостуду
саветују грађане да “два пута провере агенцију”.
- Треба бити пажљив приликом сарадње са агенцијама,
поготово са оним за које никад пре нисте чули. Све се мора
два пута проверити. Такође, уколико неко тражи да се прво
плати одређена сума новца, а да ти није за привремену или
сталну визу, онда се углавном ради о превари - кажу у
Инфостуду.
Агенције које се баве запошљавањем било у земљи или
иностранству региструју се при Министарству економије и
регионалног развоја које је касније задужено и за контролу
њиховог рада. Тренутно је регистровано готово 60 таквих
агенција, а 39 њих имају потписан кодекс понашања и
сарадње са Националном службом за запошљавање.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/368350/Rusi-traze-veci-udeo-u-smederevskoj-zelezari

Руси траже већи удео у смедеревској
железари
М.Кркић - М. Ђорђевић
Понуда руског “Урал вагон завода” за куповину Железаре Смедерево још није завршила на
столу Владе јер, како сазнаје “Блиц”, Руси желе већи власнички удео у посрнулом српском
металуршком гиганту. Жељко Веселиновић из Синдиката „Слога“, потврдио је за “Блиц” да је
застој у преговорима настао због неслагања око тога колики треба да буде руски власнички
удео.
Запело око процената
- По информацијама које сам добио од колега из руског синдиката, још је отворено питање
колико би удела у партнерству имала наша држава а колико руска компанија - каже он.
Наш саговорник сматра да је најизвесније да све буде решено међудржавним споразумом,
попут оног који Србија има с Уједињеним Арапским Емиратима.
- Њима је примарна производња вагона, па ако се одлуче за Србију, то би била везана трговина.
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Уз Железару би узели и фабрике које се баве вагоноградњом и ремонтовањем у Краљеву,
Крушевцу, Нишу и Смедереву – преноси Веселиновић информације руских колега.
“Блиц” је покушао да контактира “Урал вагон завод”, али се до закључења овог броја та фирма
није огласила.
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је јуче да ће следеће недеље
руководство и синдикати Железере изложити план за покретање тог предузећа, а до тада
очекује да ће се руска компанија изјаснити да ли ће ући у стратешко партнерство.
- Спремили смо и другу варијанту, коју ћемо објавити после разговора са синдикатима и
пословодством Железаре - поручио је Динкић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/368292/Dinkic-Spremna-i-druga-varijanta-za-pokretanje-Zelezare

Динкић: Спремна и друга варијанта за
покретање Железаре
Бета
Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић најавио је данас да ће следеће
седмице представити резервни план за покретање производње у Железари Смедерево.
"У свакој опцији ми ћемо следеће недеља да позовемо представнике руководства и синдиката
Железаре и да изнесемо свој план за покретање производње", казао је Динкић приликом
обиласка фабрике Фијат аутомобили Србија у Крагујевцу.
До тада, истакао је Динкић, руски Уралвагонзавод треба да се изјасни о стратешком
партнерству у Железари Смедерево, на основу тендера.
"Спремили смо и другу варијанту. То ћемо објавити након разговора са синдикатима,
радницима и пословодствм Железаре. У сваком случају имамо спреман план", казао је он.
Динкић је на питање новинара да ли би Железара могла да сарађује са фабриком у Крагујевцу,
казао да смедеревска железара никада није производила лимове за каросерије и да је то велика
инвестиција од преко 100 милиона евра.
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Uce-za-zanimanja-koja-niko-ne-trazi.sr.html

Уче за занимања која нико не тражи
Од 307 профила у средњим школама – за око 40 не постоји никакво интересовање ђака

Према најновијим подацима просветних власти, у Србији је од 307 образованих профила
активно 267. То значи да у школама и даље постоји око 40 профила за које се сваке године
расписује конкурс, али се за упис пријави један или два ученика. С друге стране, постоје и они
профили који уписују много ђака који су веома атрактивни за будуће средњошколце, попут
економских техничара, али за које нема посла.
Како ускладити оно што привреда тражи, а ђаци желе, зачарано је коло из којег деценијама
покушавају да изађу просветне власти.
– У овом тренутку можемо рећи да имамо 40 профила које неће нико да упише, јер нису
атрактивни. Ми знамо да су они пасивни, али не можемо одмах да их угасимо, јер не знамо, на
пример, да ли ће негде затребати рудар у подземној експлоатацији. Велике разлике су и од
средине до средине, па је у једној школи попуњен смер техничар за заштиту животне средине, а
у другој школи се пријави за упис само један ђак – каже за наш лист помоћник министра
просвете др Зоран Костић, који је на челу Сектора за школске управе, стручно-педагошки
надзор и средње образовање и васпитање.
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Зато су, објашњава даље, направљена секторска већа, која треба да сагледају непотребне
профиле и да предложе шта је то што треба да уђе у план па да се ти неактивни профили
замене атрактивним.
Костић каже да се приликом планирања уписа укључују сви социјални партнери, попут
Националне службе за запошљавање (НСЗ), Удружења послодаваца, локалне самоуправе,
гранских синдиката...
– Они кажу, на пример, потребан нам је трговац и ми дозволимо упис 30 ђака, а пријави се
четворо. Или кажу – потребан је полагач облога или машинбравар, а пријави се за упис само
двоје. Ево, када се погледа списак, имамо много профила у којима се пријавио само по један
ђак: цвећар, вртлар, машински техничар за компјутерско конструисање, пекар... – наводи наш
саговорник.
Он истиче да просветне власти увек скрећу пажњу када школа направи неку погрешну процену
и у том случају не дозвољавају да се отвори нешто ново.
– Када кренемо на терен, имамо сву ту документацију и лепо им кажемо: прошле године сте
тражили 20 техничара за заштиту животне средине, а пријавио се један. Немојте то опет да
тражите. Или, зашто тражите економске техничаре када имате 300 на бироу? Одговор који
добијамо је: боље писмен на бироу, него неписмен, да увек постоји могућност да се запосле код
приватника или да наставе даље школовање – каже Костић.
У школама у којима се налазе неактивни профили према проценама министарства, ипак тврде
да интересовања има и да се увек рачуна на могућност да привреда „проради”.
– Интересовање ђака је сваке године велико, ми примамо 30 рударских техничара и 60
руковалаца механизацијом у површинској експлоатацији и увек се попуне клупе у првом кругу
– каже Радослав Сретковић, директор Техничке школе „Колубара” у Лазаревцу.
На наше питање шта се догађа после школовања, директор признаје да млади чекају на посао,
пуно је радника у „Колубари”, али да су ђаци приликом уписа свесни и да велики број старијих
одлази у пензију, тако да се надају радној књижици.
Према подацима Националне службе за запошљавање, на бироу су са трећим степеном стручне
спреме најбројнији продавци (15.160), аутомеханичари (13.670), продавци робе свакодневне
потрошње (11.272) бравари (9.425), металостругари (8.679) и кројачи и конфекционари (6.702).
Када је реч о четвртом степену стручне спреме, на посао чека највише економских техничара –
23.070, па матураната гимназије (17.364) и машинских (10.970), пољопривредних (8.318),
хемијско-технолошких (5.557) и прехрамбених техничара (5.342).
Током претходне две године, најмање потреба послодаваца било је и за занимања која се могу
сврстати у групу старих заната који полако изумиру, попут јорганџија, кишобранџија, абаџија,
помоћник колара и колар, ужар, пресвлакач дугмади, бижутер, бачвар, бунарџија, котларказанџија, сновач, сарач ћилимар, а у ову групу НСЗ сврстава и дактилографе.
Сандра Гуцијан
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/traze-plate-i-prava-pred-vladom-srbije

Траже плате и права пред Владом Србије
Запослени у АД "Новитет" који већ четврту седмицу не раде, планирају да
радикализују протест пред Владом Србије, тако што намеравају да поставе шаторе
пред зградом у Немањиној 11 у Београду, и чекају крај њиховог случаја.
На плату за октобар чекају већ неколико месеци и немају оверене здравствене књижице.У
протекле две године скоро сваког месеца су штрајком изнудили плату, више пута су у
протестној шетњи од седишта фирме до Градске куће и Бановине, покушавали надлежне да
упознају са незавидним материјалним положајем. Представници радника и синдикат
"Солидарност" састаће се данас са градоначелником Милошем Вучевићем, који нема
ингеренције да им помогне, осим што их може да повеже са министарствима у престоници.
Председница синдиката "Солидарност" Гордана Којић казала је да код градоначелника иду, јер
Вучевић мора да зна шта се у фирми догађа, без обзира на то, што је "Новитет"приватно
предузеће.
Већински власник "Новитета" је земунско предузеће "Зекстра" у поседу Драгана Ђурића широј
јавности познатог као председника Фудбалског клуба "Партизан". Пре ове обуставе рада у
"Новитету" се радило свега недељу дана, а пре тога опет је било нерадно скоро месец дана.
Претежно женска радна снага на посао се вратила да би дала шансу већинском власнику,
пошто је обећао измирење обавеза, али и зато што је Ђурић најавио селидбу "Новитета",
односно затварање фирма ако се не крене са послом.
У међувремену је на сајту предузећа постављен оглас да се даје у закуп целокупан простор
"Новитета", мада пословодстово тврди да је оглас одавно постављен, али само за део простора.
У току приватизације новосадских фирми "Новитет" је био најбољи у односу на друге фирме,
без динара губитка, а на залихама је имао робе у вредност од од око милион евра.
Ђурић је предузеће купио 2004. године на тендеру за око два милиона евра и имао је обавезу
да инвестира у висини од око 1,2 млиона евра. Сада је рачун фирме у блокади дуже од месец
дана, а у реду за плату чека око 170 радника, док је својевремено на платном списку "Новитет"
имао око шест стотина запослених.
З. Делић
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnike-pritiskaju-gazde-bedne-plate-i-blanko-otkazi

Раднике притискају газде, бедне плате и
бланко откази
Проценат незапослених у нашој земљи премашио је 20 одсто, и добро је познато
да се на посао чека дуго, а да се може изгубити лако. Уз то, све је више и оних који
раде, а зараде добијају нередовно, док се послодаваци који поштују све прописе из
области радног законодавства, практично могу поименце набројати.
Насупрот протестима који су у окружењу све чешћи, код нас организованих протеста радника
нема, и по свему судећи неће их ни бити јер су они који раде забринути да ли ће и сутра имати
посао па су спремни да раде и ако на плату коју су зарадили чекају дуже него што би требало,
чак иако раде и дуже од радног времена... И да ћуте и надају се да ће се ситуација променити,
без обзира на то да ли су запослени у домаћим или страним компанијама, малим или средњим
предузећима.
По речима директора Инспектората за рад Драгољуба Пеураче, Инспекција рада добија далеко
мање притужби запослених на стране компаније које радницима углавном редовно исплаћују
зараде. Он је указао на то стране компаније и те како поступају по налозима Инспекције и
отклањају евентуалне недостатке.
Радници, који су запоселни у страним компанијама, често се жале на мале плате, а Пеурача је
истакао да Инспекција рада може само да провери да ли су исплаћене све зараде и да ли су оне
изнад законом прописаног минимума. Он каже да стране компаније углавном редовно
исплаћују зараде, које јесу некада на граници минималца, односно нешто изнад ње, али да
запослени имају могућност напредовања.
Како је нагласио, сви привредни субјекти у Србији, укључујући и компаније са страним
капиталом, морају да послују и раде у складу с важећим прописима, укључујући и оне који се
односе на рад, радне односе и безбедност и здравље на раду. По његовим речима, стране
компаније, за разлику од неких домаћих, велики значај придају сегменту безбедности и
здравља на раду јер схватају шта значи имати здравог, способног радника, који није изложен
могућности повреде, професионалним обољењима, или, уколико су у питању радна места с
повећаним ризиком, обезбеђују им периодичне специјалистичке лекарске прегледе.
Говорећи о раду Инспекције рада, Пеурача је навео да се жалбе радника у Србији често односе
на неисплаћене зараде, евентуалне отказе који нису у складу са законом, мобинг, положај
трудница...
Председник Савеза самосталних синидката Војводине Горан Милић истиче да се радници
најчешће жале на висину плате, (не)редовност исплате, као и на то да послодавци не поштују
одредбе Закона о раду.
– Озбиљни послодавци, наравно, нису предмет жалби јер они поштују Закон о раду,
колективни уговор и човека, али има и оних који су то само називом – каже Милић. – Много је
послодаваца који не поштују тај закон, колективни уговор, а познат је и феномен бланко
отказа. Такође, много је и оних који не плаћају порезе, доприносе, здравствено осигурање, а
многима се и гледа кроз прсте.
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Милић указује на то да има низ компанија које су класичан пример увезаности свих структура
па се због неизвршавања обавеза послодавца – плаћања пореза и доприноса, здравственог
осигурања, неповезаности стажа, вишемесечног чекања на исплату зарада – све ломи пореко
леђа запослених.
– Има и радника који се жале на мобинг на радном месту, али је реч о малом броју пријава
пошто су људи уплашени да ће остати без посла. Разлог је јасан: радно место је веома важно па
су запослени, у страху да ће остати без њега, принуђени да трпе непримерена понашања.
Синдикат, и уз све ингеренције које има, не може много учинити јер је отежавајућа околност
што се мобинг, најчешће, пријављаје када радник већ добије отказ и када је врло тешко
доказати да је неправилности било – каже Милић.
Он истиче да се мора наћи решење које ће бити примерено садашњем времену, али да ће све
док стање буде као сада – много незпослених и борба за очување радног места примарна –
могућност послодаваца да манипулишу запосленима бити већа. За једно радно место, каже
Милић, често се јави и више стотина незапослених и то послодавци добро знају.
Д. Млађеновић
Прекршаји и казне
По речима директора Инспектората за рад Драгољуба Пеураче , уколико се увиде да постоје
недостаци, инспектори решењима налажу да се отклоне.
Ако послодавац не поступи по том решењу, предузимају и друге мере које се, пре свега, односе
на покретање прекршајног поступка, а казне предвиђене у прекршајном поступку крећу се од
600.000 динара до милион.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samo-u-novom-sadu-zrenjaninu-pancevu-i-beogradu-plate-preskocile-prosek

Само у Новом Саду, Зрењанину, Панчеву и
Београду плате прескочиле просек
Просечна потрошачка корпа у Србији у децембру прошле године вредела је
63.761,88 динара, док је минимална износила 33.609,59 динара, објавило је
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.
Просечна нето зарада у децембру износила је 46.923 динара па је за покриће просечне
потрошачке корпе била потребна 1,36 зарада, док је за минималну било довољно 0,72 просечне
плате. У структури децембарске просечне потрошачке корпе на храну и безалкохолна пића
одлазило је 40,51 одсто вредности те корпе, а на трошкове становања, воде и струје 18,6 одсто. У
минималној потрошачкој корпи за храну и пиће ваљало је издвојити 47,14 одсто, док су
трошкови становања односили 17,85 одсто вредности те корпе. Потрошачке цене производа и
услуга у децембру 2012. године, у односу на новембар, биле су у просеку ниже 0,4 одсто. Пад
цена забележен је код хране и безалкохолних пића – 1,5 одсто и транспорта – 0,6 одсто.
Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у децембру 2012. године статистика је
регистровала у Новом Саду – 59.142 динара, Београду – 56.609 динара, Панчеву – 56.234
динара и Зрењанину – 47.604 динара.
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Међутим, треба подсетити и на то да децембарске зараде нису прави показатељ куповне моћи
јер су оне обично веће од просечних током године. Скок стиже због такозване тринаесте плате
и других бонуса који се исплаћују крајем године. Елем, просечна нето зарада у Србији,
исплаћена у новембру, износила је 42.395 динара, а октобарска је била 41.558.. Мада података
још нема, очекује се да ће и јануарска зарада свакако бити нижа од децембарског просека.
Месечна зарада испод просека забележена је у Сремској Митровици – 46.237 динара, Краљеву
– 45.513 динара, Крагујевцу – 44.755 динара, Зајечару – 44.327 динара, Ужицу – 43.922 динара,
Ваљеву – 43.271 динара, Суботици – 42.140 динара, Шапцу – 40.993 динара, Нишу – 40.664
динара, Смедереву – 38.989 динара и Лесковцу – 38.517 динара.
У децембру 2012. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Нови Сад, Београд,
Панчево, Краљево, Крагујевац и Зајечар. У свим градовима који се статистички прате, просечна
месечна нето зарада покрила је минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће
просечне потрошачке корпе, објављено је на сајту Министарства
С. Г.

РАДИО 021
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Radnicima-Noviteta-prekipelo-zbog-uricevih-laznih-obecanja.html

Радницима "Новитета" прекипело због
Ђурићевих лажних обећања
Радници новосадске фабрике "Новитет" планирају радикализацију штрајка, будући да газда
фирме, београдски бизнисмен Драган Ђурић, није испоштовао ниједну ставку од онога што је
обећао радницима, који нису добили плату од октобра.
Председница синдиката "Солидарност" Гордана Којић каже за Радио 021 да са Ђурићем више
не преговарају, док се не појави и исплати оно што дугује гладним текстилцима.
"Нисмо га контактирали, јер не знамо више шта да кажемо радницима, јер му више не верујемо
ништа. Саслушаћемо га оног момента када се појави, и каже да је исплатио све што дугује
запосленима", каже она.
Како сазнаје 021, сви објекти "Новитета" су под хипотеком Ђурићевих зависних предузећа, због
чега он ни у случају гашења предузећа неће бити на губитку. У питању је опробан модел
приватизације, у ком су радници колатерална штета тајкуна, што потврђује и Гордана Којић.
"Када знате како су рађене приватизације у Србији, онда знате да овакав сценарио неизбежно
води ка ликвидацији предузећа", наводи ова синдикалка.
Радници "Новитета" наводе да ће, уколико се њихова агонија настави, протест из Новог Сада
преселити у Београд. Они кажу да ће раширити шаторе испред Владе Србије, све док неко од
властодржаца не обрати пажњу на чињеницу да су већ пет месеци без зарада и здравствених
књижица. (М.Совиљ - миордаг@021.рс)
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КОЛЕКТИВ
http://kolektiv.co.rs/prvi-covek-borskih-samostalnih-dragisa-trujkic-poceo-strajk-gladju/

Први човек борских „самосталних“ Драгиша
Трујкић почео штрајк глађу
Аутор: Јасмина Станојевић
„Заштитимо нашу организацију“

Д. Трујкић: Поводом писма које смо послали првом потпредседнику Владе Србије
господину Александру Вучићу, добио сам допис од директора РББ-а у коме ми је
потврдио да је све урађено у складу са законом, прописима и уз одговарајућу
документацију. Немам разлога да му не верујем и, видећи да су и колеге из других
синдиката које су имале своје наводе у том писму то учиниле, и ја „повлачим“
своје
БОР. – Драгиша Трујкић, председник Већа Самосталног синдиката општине Бор, почео је
18. фебруара, симболично у пет до дванаест, најављени штрајк глађу „као последње средство за
одбрану синдикалних права“. Бројним новинарима саопштио је да ће остати у сали Дома
културе док се не испуне услови за излазак из штрајка – престанак репресалија према
запосленима, враћање жиро-рачуна Самосталном синдикату са средствима на дан када је
регистрован Синдикат рудара Србије, приступница и комплетне документације, као и да се
Самосталном синдикату и његовим функционерима омогући да поново уђу у просторије који су
користили до августа минуле године.
- Поводом писма које смо послали првом потпредседнику Владе Србије господину
Александру Вучићу, добио сам допис од директора РББ-а у коме ми је потврдио да
је све урађено у складу са законом, прописима и уз одговарајућу документацију.
Немам разлога да му не верујем и, видећи да су и колеге из других синдиката које
су имале своје наводе у том писму то учиниле, и ја „повлачим“ своје. Као што је
рекао директор РББ-а, нека о томе воде рачуна органи који тиме треба да се баве –
нагласио је Трујкић.
Први човек борских „самосталних“ је потом поновио да почиње штрајк глађу борећи се
искључиво за синдикат и једино на чему ће заснивати борбу у будућем периоду биће
синдикално право, право на организовање и заштита Самосталног синдиката. – Жеља ми је
да се бавим синдикатом, да заједно са колегама радимо све оно што смо радили
досад и да то буде у складу са Уставом и Законом о раду. Све около ме не
интересује, нема везе са политиком, писањем појединаца, ово се тиче искључиво
синдиката у РББ-у, Бору и Србији. Ово је борба да заштитимо нашу организацију
и, уједно, позив свим синдикалним централама да се уозбиље – истакао је Трујкић.
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У знак подршке Трујкићу на конференцији за медије су се појавиле и његове колеге и
председници синдикалалних организација из Бора, као и „Мегапласта“ из Доњег Милановца.
Истим поводом у град бакра је дошао иЗоран Вујовић, председник Самосталног синдиката
металаца Србије. -Данас сам овде да у лично и име „металаца“ дамо подршку колеги
Трујкићу који је решио да се овим средством бори против неправди које се у
последње време све интензивније наносе радницима у Бору који хоће да остану
чланови Самосталног синдиката металаца Србије. Молим надлежне у Бору да
хитно предузму све мере како би се репресалија према нашим члановима
завршила, па да разговарамо о синдикалним и радничким темама – поручио је
Вујовић.
Челник српских „металаца“ је најавио да ће се 22. фебруара у граду бакра одржати седница
Управе овог синдиката (највиши орган после Конгреса).
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