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Српска предузећа дугују иностранству 9,3
милијарде евра
С. Моравчевић
Према подацима Народне банке Србије, домаћа предузећа су задужена и ван
наших граница. Чак 2.012 приватних фирми је су узимало позајмице из земаља
Европске уније
ДОМАЋА предузећа годинама су се задуживала у иностранству, јер су добијала повољније
услове. Кредити су били знатно јефтинији него у земљи. Према подацима Народне банке
Србије с краја прошле године, 2.012 домаћих приватних фирми позајмило се ван граница
Србије, у износу од 9,3 милијарде евра. За разлику од великог процента ненаплативих кредита
у земљи, података да ли и колико наше компаније касне или не враћају узете кредите ван
Србије нема.
Према званичним подацима, наше фирме нису у стању да врате око 400 милијарди динара
узетих позајмица или нешто више од 20 одсто. Банкари тврде да је износ лоших кредита
предузећа дупло већи. Да би дошле до свог новца, банке могу у крајњем случају, када исцрпе
све мере реструктурирања дугова, да посегну за активирањем хипотека. Али, шта се догађа ако
наша компанија није у стању да врати узети кредит у иностранству?
Како наводе у НБС, приватна фирма може да се у иностранству задужи на основу уговора о
кредиту, који је са страним кредитором закључила у складу са Законом о девизном пословању.
- Према том пропису, приватна компанија може да увози робу или услугу из иностранства на
кредит (комерцијални зајам) као и да на основу позајмице прима девизе на свој девизни рачун
код домаће банке (финансијски кредит) - наводе у централној банци. - Кредит који се не
користи за плаћање увоза робе и услуга, приватна фирма може отплатити тек по истеку годину
дана од дана коришћења. Изузетак су финансијски кредити за финансирање пољопривреде и
извоза који се могу отплатити када истекну три месеца.
ГАРАНЦИЈЕ И ПЛАЋАЊА- У случају неизмиривања или неблаговременог отплаћивања
кредита, долази до последица које су предвиђене уговором о кредиту - кажу у НБС.
- Тако, на пример, активирају се средства обезбеђења, раскида се уговор, обрачунавају се
затезне камате, покреће се спор пред надлежним судом...
Према подацима којима располаже НБС, домаће приватне компаније су се углавном задужиле
кроз финансијске кредите који су највећим делом били намењени за измиривање обавеза у
земљи. Дугови наших фирми углавном су дугорочни са просечним роком отплате од седам
година и 11 месеци, и са почеком од две године и 10 месеци, уз просечну камату од око 3,93
одсто. Више од трећине кредита (39 %) домаће приватне компаније узеле су од страног
оснивача или од повезаних лица у оквиру исте групе у иностранству.
- Према расположивим подацима, домаће банке гарантовале су за нешто више од трећине дуга
наших приватних фирми за кредите ван земље - кажу у НБС. - Такође, постоје и зајмови који су
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обезбеђени гаранцијом других домаћих предузећа или страних оснивача наших приватних
предузећа, као и кредити за које није уговорено средство обезбеђења.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482244-Sindikat-Novosti-pise-Vladi-Resiti-odnose-saStamparijom

Синдикат Новости пише Влади: Решити односе
са Штампаријом
Синдикат новинара „Новости” упутио је писмо Влади Србије и занхтева да се реше
спорна питања са Штампаријом Борба и заустави финансијско урушавање
Компаније Новости
Синдикат новинара „Новости“ упутио је отворено писмо Влади Србије, у коме захтева да Влада
одмах заустави даље финансијско урушавање и спречи гашење Компаније „Новости“, у којој је
запослено 460 радника.
Према ставу Синдиката, то је обавеза Владе, јер држава има већинска управљачка права у
Компанији Новости и својим нечињењем директно је и искључиво одговорна за изузетно
тешку финансијску ситуацију у којој се налазе и фирма и запослени.
Синдикат од Владе Србије захтева да реши спорна питања са Штампаријом Борба, која
оптерећују пословање „Новости“ и угрожавају материјални положај запослених.
- Тражимо, такође, да јавност коначно буде обавештена ко је стварни власник „Вечерњих
новости“ - наводи синдикат.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449009/Gradjevinska-komora-pokrece-gradjevinarstvo

Грађевинска комора покреће
грађевинарство
Танјуг
Привредна комора грађевинске индустрије Србије (ПКГИС) усвојила је данас планска и
финансијска документа за рад у 2014. години, у циљу оживљавања српског грађевинарства.
- ПКГИС има амбиције да у наредним годинама са институцијама државе и друштвене
заједнице помогне грађевинској индустрији да се консолидује, али и да крене према позицији
коју су неимари имали у домаћој привреди и међународном плану - рекао је председник
скупштине коморе Анђелко Ковачевић.
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Према његовим речима, то ће бити изузетно тешко, јер се према свим анализама домаће
грађевинарство налази у никад тежим условима.
- Зато ћемо одмах после избора код надлежних инсистирати да и у новој влади буде
Министарство грађевине, а да на његовом челу буде стручњак од знања и ауторитета односно
личност која иза себе има значајне резултате у овој бранши - истакао је Ковачевић.
Оснивачка Скупштина ПКГИС одржана је 20. јуна 2013. године којој је присуствовало 32
привредна субјекта.
Према Закону о коморама, донетом почетком прошле године, за регистрацију је потребно
најмање 100 фирми да своју сагласност, па је неопходан број чланова обезбеђен у новембру, а
комора је регистрована 3. јануара 2014.
ПКГИС тренутно броји 126 чланова.
Друга редова седница скупштине одржана је данас у Енергопројекту, највећем и најбројнијем
члану са више од 2.000 запослених.
Потпредседник коморе Горан Родић је изјавио да је грађевинска комора основана како би се
обновила та важна привредна грана, која треба поново да буде главни покретач српске
привреде.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448953/Zahteve-zdravstvenih-radnika-razmatrace-nova-Vlada-Srbije

Захтеве здравствених радника разматраће
нова Влада Србије
Бета
Прокупље - Наредна Влада Србије ће одмах након избора анализирати проблеме у здравству,
који су разлог штрајка здравствених радника, изјавио је данас у Прокупљу државни секретар
Министарства здравља Берислав Векић.
Он је нагласио да се захтеви штрајкача превасходно односе на солидарни порез, који ће морати
да обухвати и лекарску приправност и дежурства.
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Такође је додао да је штрајк упозорења иницирала једна група лекара из Клиничко болничког
центра у Нишу, као и да он неће угрозити здравствени систем Србије.
Државни секретар са сарадницима посетио је данас Апотекарску установу у Прокупљу, која је
према његовим речима једна од најбољих и најуспешнијих у Србији јер је успела током прошле
године да оствари профит од 19 милиона динара.
Векић је истакао да ће се заложити да Дом здравља у том месту након 25 година коначно буде
завршен, како би се у њега пребацила поједина одељења Болнице "др Алекса Савић" и
прокупачка Медицинска школа.
- Овде постоји комплетна опрему за рентген кабинет, али нема лекара специјалисте, радиолога
који би овде радио и вршио прегледе - казао је Векић и истакао да би локална самоуправа под
хитно морала да издвоји средства за специјализацију бар два лекара те медицинске струке.
Векић је казао да ће Министарство здравља тој установи "веома брзо" донирати савремено
теренско стоматолошко возило које ће омогућити да се стоматолошке услуге пружају и
становницима на сеоском подручју ове општине, где нема таквих амбуланти.
- Ова покретна зубна амбуланта дар је једне италијанске куће и у Министарству смо одлучили
да га поклонимо Прокупљу како би се превазишао проблем великог терена од 70 километара у
пречнику који покрива Дома здравља у овом месту - истакао је Векић.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448832/Predsednik-Sindikata-radnika-policije-nastavio-strajk-gladju

Председник Синдиката радника полиције
наставио штрајк глађу
Бета
Испред зграде Председништва Србије у Београду данас су дошли представници још два
полицијска синдиката како би пружили подршку свом колеги, председнику Синдиката
радника полиције Милосаву Васићу, који већ два дана штрајкује глађу због лоших услова за
рад полицајаца.
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Васића још нико није позвао на разговор у Председништво Србије, а подршку му пружају
чланови и председници Незавинског синдиката полиције и Београдског синдиката полиције.
Већ два дана не узимам ништа осим воде и осећам се добро", рекао је Васић за агенцију Бета и
додао да је добио информацију да је почео да се испуњава један од његових захтева.

"Исплаћени су путни трошкови за три месеца од прошле године, остало је да се исплати за још
осам месеци, али битно је да је нешто почело да се испуњава. Вероватно ћу свој штрајк
наставити на неком другом месту, пошто не видим намеру да нас неко прими из
Председништва", рекао је Васић.
Он је казао да је Председништво, последња институција којој се обраћа за решавање хитних
проблема полиције, пошто је пре штрајка глађу своје синдикалне захтеве представио
надлежном министарству, амбасадама, као и Савету Европе.
Синдикат радника полиције захтева од Владе Србије хитну исплату заосталих дугова
полицајцима, исплату 10.000 динара социјалне помоћи с фебруарском платом, и повећање
плате за 30 одсто до краја године, лустрацију неадекватних кадрова и деполитизација у
полицији.
Председник Независног синдиката полиције Момчило Видојевић казао је да његов синдикат у
потпуности подржава Васићеве захтеве и нагласио да се проблеми могу решити једино
реформом полиције.
"Стање у полицији није добро, неопходна је тешка и болна реформа. Ми морамо да
преговарамо са неким, а страшно је што немамо са ким да разговарамо, видите да су сви у
предизборној кампањи", рекао је Видојевић за агенцију Бета.
Васић очкује током дана подршку и других полицијских синдиката којих у Србији има
двадесет.
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jednodnevi-strajk-lekara-odlazu-se-operacije.sr.html

Штрајк лекара због солидарног пореза
Неке установе обуставиле рад на један сат, неке на цео дан, али су хитне службе
функционисале. – Плате специјалиста око 75.000 динара, плус дежурства и ноћни рад
Штрајк лекара незадовољних што им је због солидарног пореза плата смањена за 5.000 до
15.000 динара, у виду једночасовне или једнодневне обуставе рада, одржан је јуче у већини
клиничких центара и у већим здравственим установама у Србији. Они траже да се укине
солидарни порез за лекаре, као и забрана запошљавања у здравственим установама у наредне
две године.
Ове захтеве представници синдиката јуче су изнели и надлежнима у Министарству здравља,
али они нису прихваћени потврдио је „Политици” Зоран Илић, председник Гранског
синдиката запослених у здравству и социјалној заштити „Независност”, који је један од два
репрезентативна синдиката који су организовали штрајк.
– Добили смо објашњење да је одлука о солидарном порезу скупштинска одлука и да за њену
евентуалну измену морамо да сачекамо нови парламентарни сазив. За сада не одустајемо од
штрајка – казао је Илић.
Иначе,, нису сви пацијенти осетили јучерашњи прекид рада у здравству, јер су све хитне службе
функционисале, а строго је поштовано и правило о минимуму процеса рада, па деца, труднице,
старији грађани, као и пацијенти којима је преглед био заказан раније нису враћани
незбринути.
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС), др Драган Цветић изјавио је да је
у штрајку више од 130 здравствених установа у којима тај синдикат има чланове. Ово
је превасходно штрајк лекара, јер од око 120.000 запослених у здравству, солидарни порез
погађа око 17.000 лекара, чије плате прелазе лимит од 60.000 динара. Плата специјалиста у
клиничким центрима и општим болницама је око 75.000 динара, а на то се додају дежурства и
прековремени рад. Обично се одбија од 5.000 до 15.000 динара, а то зависи од броја
дежурстава. Највише су погођени лекари, који раде и на факултету и на клиници, они који
имају већи коефицијент обрачуна плата, већи минули рад и више дежурстава.
У Клиничком центру Србије (КЦС), нашој највећој здравственој установи, по речима пи-ара ове
установе Александре Берић, штрајк је одржан од 12 до 13 часова, али су лекари били на својим
радним местима, а у штрајку није учествовала ниједна хитна служба.
– Пацијенти нису ни осетили штрајк, никога нисмо вратили – казала је Берићева.
Да штрајка нема и да се ради редовно и нормално, тако да су „сви пацијенти који су дошли
били збринути, а операције рађене по плану”, казала је и Јелена Јуришин, пи-ар КЦ Војводине
у Новом Саду. У Клиничком центру у Нишу, међутим, ситуација је била другачија: лекари су
били на улици, а штрајк се одвијао у току целог дана.
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– Ниједан хитан пацијент није штрајком доведен у непосредну опасност. Нисмо примали
такозване хладне случајеви који се могу одложити и пацијенте који су дошли на контролне
прегледи. Нека се порез обрачунава на основну плату, а не да нам опорезују дежурства и ноћни
рад – казао нам је др Миодраг Алексић, неурохирург КЦ Ниш.
Др Татјана Радосављевић, директорка Лекарске коморе Србије каже да је штрајк делатност на
коју синдикати, као радно правне организације имају право.
– ЛКС подржава све активности својих чланова које су усмерене на изузимање лекарске
професије из закона о солидарном опорезивању. Не можете нас питати шта је то 10.000
динара за једног лекара! Када лекар има плату од 65.000, а има децу и породицу, то је за њега
много – одговара др Радосављевић.
Протест пред изборе није добар тренутак
У домовима здравља штрајк је био симболичан. Како је објаснила др Невенка Димитријевић,
председница Извршног одбора Синдиката лекара и фармацеута, у овим установама нема
услова да се штрајкује, када се узме у обзир да по закону морају да збрину све заказане
пацијенте, труднице, породиље, децу и хитне случајеве. Плате лекара у домовима здравља су
опорезоване у просеку са око 3.500 динара. Др Димитријевић сматра да предизборно време
није добар тренутак да се штрајкује, јер нека политичка странка из овог потеза добија поене.
Оливера Поповић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tehnicki-razgovori-o-reformi-penzijskog-sistema.sr.html

Технички разговори о реформи пензијског
система
Представници Министарства рада састаће се данас с мисијом ММФ-а, али ће сви конкретни
предлози сачекати формирање нове владе
Пооштравање услова за одлазак жена у пензију, пенали за превремено пензионисање и измена
услова под којим ће се убудуће пензионисати лица са бенефицираним радним стажом, теме су
које ће сачекати нову владу и нове преговоре с Међународним монетарним фондом. Данашњи
састанак мисије ММФ с представницима Министарства рада, биће, како се сазнаје, у правом
смислу речи техничке природе.
Будући да су избори пред вратима нереално је очекивати да ће било ко договарати детаље даље
реформе пензијског система, односно давати смернице за пооштравање услова за
пензионисање, када се зна да су то за сваку владу биле непопуларне мере које су се као врућ
кромпир пребацивале у руке неког другог.
Предлог даље реформе пензијског система је завршен. На дневи ред дошло је оно главно – од
када ће почети њихова примена. Од наредне, 2015. или ће сачекати 2016. годину, као и како ће
се обрачунати пенали за оне који оду у пензију само с годинама старости, али не и пуним
радним стажом, каже извор „Политике” из радне групе за реформу ПИО при Министарству
рада.
Србија хтела то или не, каже исти извор, мора да пристане на све услове које поставља ММФ-а
и додаје да то што је прво затражено повећање старосне границе на 65 година за мушкарце и 63
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за жене својеврстан уступак Србији, јер се инсистирало да се горња граница одмах подигне на
65, а касније и на 67 година за оба пола.
Разлог таквог пооштравања услова су подаци који потврђују да у Србији 70 одсто мушкараца и
50 одсто жена оде у пензију пре времена. Просечна старост свих корисника пензија је око 70
година за мушкарце и 66 за жене, док је просечан стаж и жена и мушкараца око 33 године.
Реформом ПИО прецизирано је да би оном ко оде у превремену пензију требало увести пенале
и то умањење од шест одсто за сваку годину радног стажа, а оног ко је дуже радио наградити
тако што би му се свака година увећала за око седам процената.
Предлог ММФ-а да пензије падну испод 50 одсто, односно на ниво од 43,3 одсто просечне
зараде јесте начин да се смањи учешће пензија у бруто домаћем производу са садашњих 13 на
планираних 10 процената, али то може да заживи у земљама где су зараде од по 1.500 и 2.000
евра, али не и у Србији где је просек плате за јануар био 37.966 динара, око 300 евра.
Уместо оваквих најава ММФ-а они би морали да преиспитају зашто се из пензијског фонда
исплаћују и бенефициране и војне пензије и сва друга давања, туђа нега и помоћ, за шта се из
буџета издваја око 47 одсто укупних републичких пара. Озбиљно „чешљање” радних места с
бенефицијама највећим делом је завршено, будући да се одавно калкулише како да се на овим
пословима уштеди.
Сужавање бенефиција, каже наш извор, тим пре је хитније јер их је уживао велики број људи
који уопштенераде ниопаснимниризичнимпословима. То је случај с администрацијом у војсци
или полицији, па се поставило питање зашто би радници у униформи имали веће привилегије
од запослених у пореској управи или пошти.
Радна места, као и степени увећања осигурања, подлежу ревизији најкасније по истеку десет
година од дана утврђивања ових привилегија, закључује овај извор.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=11&nav_category=12&nav_id=822411

Порез само на износ основне зараде
ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ
Београд, Прокупље -- Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити
тражи да се запосленима у здравству опорезује само износ основне зараде.
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити затражио је од министра финансија
Лазара Крстића да по хитном поступку измени Правилник о начину умањивања нето прихода
запослених у јавном сектору тако да се запосленима у здравству опорезује само износ основне
зараде.
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"Синдикат захтева да се при измени Правилника запослени у здравству третирају равноправно
са осталим запосленим у јавном сектору, односно да се опорезује само износ основне зараде",
наводи синдикат у саопштењу.
Синдикат подсећа да је више пута указивао и образлагао неопходност измене Правилника и
додаје да је омбудсман Министарству финансија упутио превентивну перпоруку и потврдио
наводе сидниката у вези са солидарним порезом и да се његовом применом крше права
грађана.
"Уважавајући чињеницу да је Народна скупштина распуштена, те да нема ко да стави ван снаге
закон, Синдикат захтева да министар финансија по хитном поступку измени Правилник, а све
до потпуног укидања закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору", наводи синдикат.
“Наредна влада решаваће проблеме у здравству”
Наредна Влада Србије ће одмах након избора анализирати проблеме у здравству, који су
разлог штрајка здравствених радника, изјавио је у Прокупљу државни секретар Министарства
здравља Берислав Векић.
Он је нагласио да се захтеви штрајкача превасходно односе на солидарни порез, који ће морати
да обухвати и лекарску приправност и дежурства.
Такође је додао да је штрајк упозорења иницирала једна група лекара из Клиничко болничког
центра у Нишу, као и да он неће угрозити здравствени систем Србије.
Државни секретар са сарадницима посетио је данас Апотекарску установу у Прокупљу, која је
према његовим речима једна од најбољих и најуспешнијих у Србији јер је успела током прошле
године да оствари профит од 19 милиона динара.
Векић је истакао да ће се заложити да Дом здравља у том месту након 25 година коначно буде
завршен, како би се у њега пребацила поједина одељења Болнице "др Алекса Савић" и
прокупачка Медицинска школа.
"Овде постоји комплетна опрему за рентген кабинет, али нема лекара специјалисте, радиолога
који би овде радио и вршио прегледе", казао је Векић и истакао да би локална самоуправа под
хитно морала да издвоји средства за специјализацију бар два лекара те медицинске струке.
Векић је казао да ће Министарство здравља тој установи "веома брзо" донирати савремено
теренско стоматолошко возило које ће омогућити да се стоматолошке услуге пружају и
становницима на сеоском подручју ове општине, где нема таквих амбуланти.
"Ова покретна зубна амбуланта дар је једне италијанске куће и у Министарству смо одлучили
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да га поклонимо Прокупљу како би се превазишао проблем великог терена од 70 километара у
пречнику који покрива Дома здравља у овом месту", истакао је Векић.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=11&nav_id=822377

Радници 14 октобра на улицама
ИЗВОР: БЕТА
Крушевац -- Око 80 радника крушевачке индустрије машина и компоненти (ИМК)
"14. октобар", прошетало је улицама Крушевца.
Радници су незадовољани што нема системског решења за здравствене књижице и што им се
дугује 15 плата.
"Незадовољни смо јер нема системског решења око повезивања радног стажа, неисплаћених
15 зарада, као и за неоверене здравствене књижице иако ће оне сада бити оверене до 30. јуна.
Решења се траже само од избора до избора или дочека неког председника", казао је
председник Самосталног синдиката тог предузећа Љубиша Велимировић.
Он је агенцији Бета казао да није реализован ни социјални програм, за који се пријавило 617
радника од укупно 1.500.
Велимировић је навео да је јутрос у фабрици ИМК био и градоначелник Крушевца, Братислав
Гашић, који је радницима пренео да ће сутра до 11.00 највероватније бити исплаћена
минимална зарада за март, по 20 хиљада динара.
Он је подсетио да су радници "14.октобра" до сада примили четири минималца, последњи за
фебруар пре неколико дана, а да им се дугује 15 плата, потом боловања, обуставе, превоз,
посмртнине, нагласивши да је реч о вишемилионским цифрама.
Према његовим речима Самостални синдикат ће позвати раднике да због свих наведених
проблема сутра поново изађу у протестну шетњу, без обзира на то да ли ће им бити уплаћен
поменути новац.
Велимировић је истакао да у њиховом протесту нема никакве политике, и подсетио да је
синдикат још пре месец и по дана, пре почетка кампање од свих надлежзних тражио
успостављање социјалног дијалога како би се превазишли поменути проблеми.
Он је навео и да предузеће током јануара уопште није радило, што се није десило последњих 25
година, те да су након доласка на посао сви обавештени да могу да искористе све врсте
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одсуства, што је резултирало да данас у фабрици, према његовој процени, нема више од 600
људи.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1545361/Kru%C5%A1evac%2C+protest+radnika+IMK.html

Крушевац, протест радника ИМК
Радници крушевачке фабрике ИМК "14. октобар", прошетали су улицама тог града
незадовољани што нема системског решења за здравствене књижице и што им се
дугује 15 зарада. Руководство фабрике демантује наводе о неисплаћеним зарадама
и разлозима протеста.
Радници ИМК "14.октобар" протестовали су у центру Крушевца због 15 неисплаћених зарада,
неповезаног радног стажа, неоверених књижица и социјалног програма за 617 радника, а
најавили су да ће и сутра изаћи на улицу.
Председник самосталног синдиката тог предузећа Љубиша Велимировић рекао је да је
незадовољство радника велико и да им ништа не значи то што ће им здравствене књижице
бити
оверене до 30. јуна.
"Ако сада немају пара и могућности да кажу исплатићемо социјални програм јер је то битно за
617 људи који одлазе, нека то буде у априлу, документ који обавезује нову Владу", рекао је
Велимировић.
Он је рекао да је градоначелник Крушевца Братислав Гашић дошао јутрос у фабрику и заказао
збор на коме је саопштио да ће сутра до 11 сати највероватније бити исплаћена минимална
зарада за март, односно по 20.000 динара.
Ми мислимо да ово није минимална зарада, већ исплата помоћи запосленима у висини
минималне зараде, рекао је Велимировић.
Предузеће ИМК "14. Октобар" је у поступку реструктурирања, фабрика тренутно има 1.500
радника и у већинском је државном власништву.
Демант руководства фабрике
Руководство фабрике је демантовао наводе два репрезентатива синдиката комбината о
разлозима протеста радника и оценило да су они политички.
У саопштењу се наводи да је нетачан податак о неисплаћених 15 зарада јер је од априла 2013. до
марта 2014. исплаћено шест зарада и четири минималца, а сутра ће бити исплаћен и инималац
за март.
У демантију се каже да је и податак о оверама здравствених књижица нетачан, јер су у истом
периоду овераване књижице из сопствених средстава по потреби а у тренутку доношења одлуке
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за кретање у протесте - 7. марта, књижице су биле оверене свим запосленим радницима за
период до 30. јуна. 2014.
Повезивање стажа и исплата заосталих плата ће бити дефинисани кроз законе који треба да
буду усвојени, али су враћени на усаглашавање Социјално економском савету, каже се у
саопштењу.
Кад је реч о социјалном програму за који се, како се наводи у саопштењу, изјаснило 617
радника постоји Одлука Министарства привреде упућена Министарству за запошљавање и
социјалну политику, у којој је јасно сугерисана неопходност што хитнијег разматрања
могућности за одобравање овог програма и извршење исплата.
Кад је реч о кредитној подршци неопходној за функционисање процеса производње, тражи се
могућност да се обезбеди кредитна подршка из Фонда за развој, истиче руководство "14.
октобра".
У саопштењу се констатује да је део захтева синдиката испуњен и да се улажу напори за
испуњење осталих.
Наводи се такође да су примедбе синдикалних председника о непостојању могућности за
социјални дијалог и да генерални директор одбија да прими Одборе синдиката на разговор,
нетачни.
Истиче се да су председници оба репрезентативна синдиката укључени у решавање свих
проблема и присуствовали сун свим састанцима у Министарствима која су од значаја за ИМК
"14.октобар".

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=99307

СИНОС: Влада да спречи гашење компаније
"Новости" »
Извор : Студио Б
Синдикат новинара "Новости" захтева од Владе Републике Србије да одмах
заустави даље финансијско урушавање и спречи гашење Компаније "Новости" у
којој је запослено 460 радника.
То је обавеза Владе, јер држава има већинска управљачка права у Компанији "Новости" и
својим нечињењем директно је и искључиво одговорна за изузетно тешку финансијску
ситуацију у којој се наша фирма и ми запослени налазимо.
Сигурни смо да својим радом можемо да обезбедимо опстанак наше Компаније, то смо
показали генерацијама - деценијама уназад. Од Владе Србије захтевамо да реши спорна
питања са Штампаријом "Борба" која оптерећују пословање "Новости" и угрожавају
материјални положај запослених. Тражимо, такође, да јавност коначно буде обавештена ко је
стварни власник "Вечерњих Новости"
Подсећамо да је Синдикат новинара "Новости" о алармантном стању у Компанији у више
наврата информисао председника и првог потпредседника Владе Србије али да одговоре,
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нажалост, нисмо добили.
Синдикат новинара "Новости" најавио је са још четири синдиката за 11.март 2014. Шетњу
упозорења до Владе Србије али после одустајања Самосталног синдиката Штампарије "Борба",
Синдиката "Независност" Компаније "Борба", Јединственог синдиката Компаније "Новости" и
Синдиката "Новости", остала нам је као једина могућност да се Влади Србије и јавности
обратимо - Отвореним писмом.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucicu_ispuni_obecanje.4.html?news_id=277792

Радници Аутосаобраћаја који штрајкују
глађу упутили отворено писмо првом
потпредседнику Владе
Вучићу, испуни обећање
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Радници Аутосаобраћаја који већ трећи дан штрајкују глађу обратили су се јуче,
отвореним писмом, првом потпредседнику Владе Александру Вучићу, у коме га обавештавају
да су они и чланови њихових породица „доведени на руб егзистенције“. Они подсећају да је
групи радника Аутосаобраћаја Вучић у децембру прошле године обећао да ће да пронађе
стратешког партнера за то предузеће, реши статус фирме и сачува линије које држи у
међумесном и међуградском превозу.
Такође, део пакета било је и обећање да ће запосленима бити повезан радни стаж, да ниједан
радник неће да буде отпуштен у наредних шест година, да ће добијати по један минималац
месечно и социјални програм за прекобројне, као и да ће бити обезбеђено 20 аутобуса
потребних за функционисање предузећа.
- Од свих ваших обећања, реализовано је само оно везано за социјални програм. Како је пре два
дана започела и распродаја имовине предузећа, група радника ступила је у штрајк глађу, који
ће бити прекинут тек када се испуни то шта сте обећали. Уколико нисте у могућности да нам на
било који начин помогнете, немојте више да нас држите у неизвесности. Ако нисте знали,
обавештавамо вас да се имовина Аутосаобраћаја из дана у дан отуђује и разноси на све стране, а
директор предузећа није у могућности да организује чуварску службу, наводи се у писму
радника Аутосаобраћаја вицепремијеру Вучићу и додаје да они „само желе да почну да раде и
зарађују плате за себе и своје породице“.
Непосредан повод за ово обраћање радника и за ступање у штрајк глађу била је организована
лицитација једног аутобуса по извршном решењу Основног суда у Крагујевцу, а по тужби
четворице радника који су добили спор јер им Аутосаобраћај није исплатио заостале зараде.
Продају аутобуса на главној крагујевачкој станици успело је да спречи тридесетак радника тог
предузећа, али је потом јавно надметање организовано у Извршном одељењу Основног суда.
Почетна цена возила била је два милиона динара, колико износи и дуг према четворици
радника, а продајна је достигла 4,5 милиона. Аутобус је купио бивши радник АС-а Влатко
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Милатовић, али у синдикату тврде да је то било нерегуларно, јер је суд дозволио да се
излицитирани износ не уплати одмах, већ у року од пет дана. Председник Самосталног
синдиката у Аутосаобраћају Срђан Илић за наш лист каже да је потом у штрајк глађу ступило
15 радника. Они су позвали и остале колеге да им се придруже у протесту не би ли натерали
државу, која је већински власник предузећа, да исплати заостале принадлежности
запосленима, и тиме спречи даљу распродају имовине АС-а, јер се тако доводи у питање
опстанак фирме и егзистенција њених 157 радника, колико их је, након недавне реализације
социјалног програма, још остало.
Подсетимо, радници Аутосаобраћаја, у организацији Слободног синдиката, још 16. октобра
прошле године ступили су у генерални штрајк и блокирали крагујевачку аутобуску станицу.
Део запослених је од 22. октобра до 4. децембра даноноћно блокирао железничку пругу и
магистрални пут Крагујевац - Краљево, а та блокада је скинута након разговора са
вицепремијером.
Кап која је прелила чашу
- Незадовољни смо укупном ситуацијом у предузећу и односом државе, као већинског
власника, док је продаја аутобуса кап која је прелила чашу. Људи су огорчени и збуњени, јер је
Вучић обећао да ће, поред новог менаџмента и решеног статуса фирме, Аутосаобраћај до
средине фебруара добити и 20 аутобуса, како би почео да ради. Сада видимо не само да од
обећаног ништа није испуњено него и да се кренуло са распродајом аутобуса - каже Срђан
Илић и најављује да ће се радници поново обратити Вучићу.
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