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Послодавцима 15.000 по сваком новом
раднику
Сузана Лакић
За сваког новозапосленог од 1. јула послодавци ће бити ослобођени плаћања пореза и
доприноса и до 75 одсто.

Кликнути (+) за увећање
Закон о порезу на доходак грађана, о чијим изменама је јуче почела расправа у Скупштини,
примењиваће се до јуна 2016. Послодавци који до тада запосле до девет радника биће
ослобођени 65 одсто пореза и доприноса. Веће олакшице имаће власници фирми који запосле
од 10 до 99 радника. На сваких 10 новозапослених они дажбине не би плаћали за седам нових
радника. Уштеду изнад милион динара месечно имале би газде које повећају платни списак за
најмање сто људи.
У Влади процењују да би се овом мером могло запослити и до 30.000 радника, а половина од
тога били би људи који су радили на црно, а којих има и по 30 одсто у грађевинарству,
угоститељству и трговини.
Министар финансија Лазар Крстић оценио је да овакве олакшице представљају увод у смањење
незапослености и борбу против сиве економије.
- Пружамо прилику онима који су запошљавали на црно да прихвате ову меру пре него што се
агресивно крене са сузбијањем сиве економије - поручио је Крстић осврћући се на примедбе
Фискалног савета да се овако неће решити проблем незапослености.
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Миодраг М., власник пекаре на Видиковцу, каже да ће сада пријавити мајку која као продавац
годинама ради на црно.
- Нисам је пријавио јер би ме доприноси коштали више од половине њене зараде.
Истовремено, радити и запошљавати на црно значи и свакодневни страх од инспекције чије су
казне од 400.000 до милион динара. А толико ми пекара заради за пола године - каже наш
саговорник.
Директор „Енергопројекта“ Владимир Миловановић процењује да у Србији свака друга
грађевинска фирма не пријављује све раднике, те да би у овом сектору нове мере сигурно
смањиле сиву економију.
- Олакшице би стимулисале послодавце да запошљавају нове људе. Нама би то била огромна
уштеда јер смо прошле године запослили 170 радника, а запошљаваћемо и ове - каже
Миловановић.
У „Делта холдингу“ ове године планирају да запосле 500 радника, па кажу да би им пореске
олакшице добродошле. У „Викторија групи“ објашњавају да су најављене мере велики
допринос смањењу незапослености и да ће бити додатни подстицај и њиховој, али и другим
фирмама.
Спорне само минималне зараде
Зоран Михајловић
На седници Социјално-економског савета, којој је
присуствовао и премијер Александар Вучић, рок Радној
групи за израду коначне верзије Нацрта закона о раду
померен је до краја следеће недеље. Синдикати и
послодавци до тада ће морати да усагласе ставове о раду на
одређено време, отказима, отпремнинама, колективном
уговору и минималној заради. Секретар Савеза
самосталних синдиката Зоран Михајловић каже да су се
синдикати и послодавци сагласили да рад на одређено
траје две године.
- Отпремнине неће моћи да се наплаћују два пута за исти
стаж. Остале су спорне минималне зараде. Синдикати
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траже да минималац не буде мањи од потрошачке корпе каже он. С.Л.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468843/Radnici-AMSS-cekaju-Vucica-ispred-Vlade

Радници АМСС чекају Вучића испред Владе
ФоНет
Више од 400 радника Ауто мото савеза Србије (АМСС), чланова Синдиката Слога АМСС који
траже смену секратара Савеза Александра Никачевића, наставиће протест испред зграде Владе
Србије и сачекаће повратак са пута премијера Александра Вучића с којим желе да разговарају о
решавању проблема функционисања АМСС.
Они траже хитно решавање проблема са функционисањем у АМСС, с обзиром да Александар
Никачевић, доскорашњи секретар Савеза не жели да испоштује одлуку Скупштине о његовој
смени и да им омогући да се врате на посао и на своја радна места, наводи се у саопштењу.
Данас око 11 часова, радницима испред Владе понуђен је пријем делагације синдиката код
шефа Кабинета премијера или секретара, али је то одбијено, јер траже да их лично прими
премијер Александар Вучић.
Према информацијама које су добили, премијер је на путу, али су радници у протесту одлучили
да се неће померати са платоа испред Немањине до његовог повратка.
Радницима подршку пружају председник Удружених синдиката Србије Слога Жељко
Веселиновић и посланик Милан Петрић који ће на наредном заседању поставити питање зашто
држава о проблему у АМС ћути и зашто се радници вољом појединаца терају на улицу уместо
да то решавају институције система, наводи се у саопштењу.
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АМСС: Било је вишеструко мање учесника протеста
Поводом неких изјава које су данас објављене у електронским медијима и агенцијским
сервисима, скрећемо пажњу на чињенице које су изостављене, саопштио је АМСС.
„Према подацима и фотографијама (у прилогу) којима располаже АМСС, на скупу испред
Владе Републике Србије било је вишеструко мање учесника у протесту од 400, колико се
помиње у неким извештајима“, наводи се.
„Од укупно 1.300 запослених у систему АМСС, према свему што се могло видети на том скупу,
било је присутно свега четрдесетак некадашњих запослених са тридесетак чланова родбине и
неколико пензионера. Према свему што се тамо могло чути, циљ је био да се изношењем
неистина привуче пажња медија и изврши ванинституционални притисак на државне органе
ради испуњења већ познатих захтева за смену руководства. Подсећамо и на то да у АМСС
руководство бирају чланови удружења а не радници“, истиче се у саопштењу.
„У данашњем, поновљеном покушају да се нелегалним средствима испуне ти циљеви,
препознатљива је и политичка нота. Окупљенима, синдикат ″Слога″, већ раније декларисани
″политички привезак″ ДС-а на изборима 16. маја, даје подршку, предвођен представником
опозиционе странке, некадашњим запосленим у АМСС, Миланом Петрићем“, кажу из АМСС.
„Истичемо да руководиоци предузећа из система АМСС никога нису спречавали да раде.
Напротив, поједини који управо представљају данашњи скуп, сами су одбили да раде и
испуњавају своје радне обавезе, и према њима су предузете законске мере“, наводи се у
саопштењу.
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Мањи порези не лече незапосленост
Привредници и економисти сматрају да прерасподела дела доприноса није реформа пословног
амбијента и да не смањује трошкове рада
Владине мере за борбу против сиве економије неће довести до већег запошљавања. Штавише,
мере које су у законској форми у скупштинској процедури јесу дискриминаторске, јер су услови
пословања неједнаки за привредне субјекте. Привремено ослобађање послодаваца од плаћања
дела пореза и доприноса на зараде новозапослених радника нису ни у складу са добром
пореском праксом.
Ово су оцене Фискалног савета које су јуче достављене скупштинском одбору за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Иначе, изменама Закона о порезу на
5

доходак грађана, предвиђено је ослобађање послодавца од обавезе уплате дела пореза и
доприноса, од 65 до 75 одсто за новозапослене раднике од јуна 2014. до јуна 2016. године.
– Идеја законодавца је да олакшице за новозапослене раднике стимулишу легализовање
постојећих радника који раде у сивој зони и подстакну стране инвестиције. Међутим, изабрани
механизам није у складу са добром пореском праксом, јер ће створити разлике у пореском
третману тренутно запослених и новозапослених радника у наредне две године – наводе у
Фискалном савету.
У овом телу за контролу јавних финансија додају и да предложене пореске олакшице неће
осетније помоћи у решавању проблема високе незапослености. Подсећања ради, и Млађан
Динкић, када је био министар финансија, имао је сличне мере за борбу против сиве економије,
али од већег запошљавања на крају није било ништа.
– Висока стопа незапослености у Србији, као и у већини земаља региона, структурне је природе
и захтева адекватне мере реформе попут унапређења радног законодавства, побољшања услова
пословања и повећања конкурентности домаће привреде – кажу у савету.
По њима, правовремено откривање и примерено кажњавање пореских утаја нема алтернативу
када је у питању сузбијање сиве економије, која се процењује на више од 30 одсто бруто
домаћег производа. – Предложене пореске олакшице за новозапослене раднике произвешће
маргинално смањење јавних прихода, јер није реалистично очекивати да ће олакшице саме по
себи довести до осетнијег преласка радника из сиве зоне у легалне токове, нити до повећања
јавних прихода по том основу – оценио је Фискални савет.
Када су у питању измене и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,
савет наводи да је реч о краткорочном решењу које ће омогућити смањење дефицита на
републичком нивоу. – Савет сугерише да се проблем финансирања здравствене заштите, као и
организације система здравственог осигурања у целини, реши на системски и предвидљив
начин у наредном периоду, уместо промена у стопи доприноса – став је Савета.
Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета,
потврђује да најављене релативно високе пореске олакшице за ново запошљавање неће
знатније утицати на раст запослености. Овакве мере биле су популарне у свету и пре неколико
деценија, али се нису показале делотворне, па је већина земаља одустала од примене ове врсте
подстицаја.
– Наше фискално оптерећење рада је високо за земљу на нашем нивоу развијености, али то је
карактеристика скоро свих бивших социјалистичких земља у Европи – објашњава Арсић. –
Парадоксално је да знатно ниже оптерећење рада имају Бугарска и Румунија, а то су земље у
којим је сива економија чак већа него у Србији. Мада привредници, нарочито они који раде у
радно интензивним делатностима, као што је текстилна индустрија, траже ниже порезе на рад,
висина пореза није кључна препрека за пословање, већ високи макроекономски ризици, лоша
саобраћајна инфраструктура и не баш повољно међународно окружење.
Милан Кнежевић, председник Привредне коморе малих и средњих предузећа и власник модне
конфекције „Модус”, каже да неко ко до сада није ништа плаћао држави, јер није морао, неће
ни убудуће плаћати ни 30 одсто. Питање је, каже, зашто држава то дозвољава.
– Нажалост, привредници који су пословали легално плаћаће део доприноса онима који су и до
сада радили нелегално. Треба подстицати и субвенционисати оне који раде добро и легално, а
не оне који послују незаконито – каже овај привредник.
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Предложене измене Закона о доприносима за социјално осигурање предвиђају повећање
пензијских доприноса са 24 на 26 одсто и смањење стопе доприноса за здравство са 12,3 на 10,3
одсто. И Арсић и Кнежевић сматрају да предложена прерасподела дела доприноса са
здравственог на пензионо осигурање није никаква реформа пословног амбијента и да не
смањује ризик и трошкове пословања.
Олакшице уз оштрије мере
– Привремене пореске олакшице, са становништва сиве економије, у одређеној мери би се
могле оправдати само ако представљају увод у оштру, неселективну и трајну борбу државе на
сузбијању рада на црно. Отварање могућности да се под повољним условима легализује рад на
црно могло би да послужи влади као оправдање за примену оштрих казни према послодавцима
који и даље наставе да запошљавају раднике на црно. Међутим, привремене пореске олакшице
отварају и могућности за различите врсте превара од стране пореских обвезника, – каже
Арсић.
Ј. Рабреновић, А. Микавица

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-penzije-za-jednu-potrosacku-korpu.sr.html

Три пензије за једну потрошачку корпу
Учешће просечних пензија у просечним зарадама пало на 52,7одсто
Ако је четворочланој породици за покриће просечне потрошачке корпеу марту, која је вредела
65.463 динара, била је потребна 1,51 просечна зарада од 45.847 динара, пензионерима са
просечном пензијом су била потребна безмало три просека, а онима с најнижим примањима,
од 13.223 динара, чак пет пензија да би напунили ту корпу.
Ништа боља ситуација није ни када је реч о минималној корпи, чија је цена 33.975 динара. За
њу је довољно 0,78 просечне зараде, то јест једна и по просечна од око 24.170 динара и две и по
најниже пензије.
Ништа боља слика за пензионере није ни када је реч о најновијој статистици која показује да је
просечна нето зарада у априлу 2014. године износила је 45.847 динара, те да је у поређењу са
просечном зарадом исплаћеном у марту номинално већа за 5,5 одсто, а реално за 4,9
процената.
Априлска просечна нето зарада је, међутим, и номинално и реално мања у поређењу са истим
месецом прошле године, и то 1,5, односно 3,5 одсто.
Коментаришући најновију статистику, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера
Војводине, каже да су пензије наставиле реално да падају и да је њихово учешће сада у
просечној заради 52,7, одсто, док су на крају прошле године у просечној плати учествовале с
око 57,5 процената. За само четири месеца пензије су пале за око 4,8 процентних поена, с
тенденцијом даљег пада.
– Када се има у виду овако црна статистика, јасно је да нема више простора да се пензије
смањују, те да без обзира на свеукупну ситуацију у земљи, пензионери очекују да ће се пензије
од 1. октобра повећати за најављених један одсто. Непримерено је доводити у везу
усклађивање пензија с утврђивањем нових платних разреда запослених у државној управи (јер
пензије треба да прате зараде). А то је све одложено за јесен – каже Ненадић.
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Било како било, 1. октобар ће по свој прилици бити проблематичан за око 1,7 милиона
пензионера у Србији, јер је до даљег остало отворено питање њиховог усклађивања. Приликом
усаглашавања последњег буџета (за време претходне владе), обећано је да ће се пензије од 1.
октобра увећати за један одсто плус оно што донесе нови Закон о платним разредима.
Премијер Вучић је ову врућу тему, међутим, оставио за јесен. Министар финансија Лазар
Крстић се у неким изјавама прибојавао од евентуалног смањења, на чему, између осталог,
инсистира и ММФ, који предлаже да просечна пензија у просечној заради падне на 43,3 одсто.
Једино што у овом часу иде пензионерима наруку, тврди Ненадић, јесте што је инфлација у
границама планираног и што од почетка године износи око 2,2 одсто. Иначе би пензије биле
додатно обезвређене.
Ненадић каже да су се пензионери од доласка нове владе обраћали премијеру у жељи да га
упознају с заиста безазленом ситуацијом у којој су се нашли, тим пре што се последње две
године пензије увећавају само за по пола процента, с тенденцијом да тако остане до 2016.
До сада нису, каже он, добили никакав одговор, али без обзира на то, пензионери очекују
минимално повећање од један одсто од 1. октобра.
Иначе, укупна издвајања за исплату априлских пензија за око 1,7 милиона пензионера
износила су око 38 милијарди динара, или око 48 одсто буџета, док је остало прикупљено
наплатом доприноса.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-vise-penzionera-nego-zaposlenih

У Србији више пензионера него запослених
Да је запошљавање рак-рана српске привреде ништа не показује боље него
последњи подаци Министарства финансија о броју запослених у Србији, а они
кажу да радно место тренутно има 1.698.000 људи, што је 17.000 мање него на
почетку ове године.
Да ствар буде економски још тежа, ти подаци кажу и да се у Србији десило оно чега су се сви
плашили: да тренутно има 28.611 више пензионера него запослених.
Када се то зна, постаје јасно да ће исплата пензија бити све тежа, да ће издржавање јавног
сектора бити прескупо, а када се томе придода и тешка ситуација настала као последица
катастрофалних поплава, слика наше кризе постаје много јаснија.
Број запослених у Србији је на крају марта износио 1.698.000 људи, што је око 190.000 мање
него што их је било у 2009. години, показали су најновији подаци Министарства финансија.
Само у овој години, закључно с мартом, без посла је остало око 17.000 грађана.
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Подаци Министарства показују да је број запослених на крају децембра 2013. износио
1.715.000, док је на крају марта тај број спао на 1.689.000. Подаци Министарства су показали и
да је просечна плата у прва три месеца ове године износила 41.841 динар.
По последњим подацима Министарства финансија, запосленост је у марту 2014. смањена у
свим секторима привреде: грађевинарству (–7,3 одсто), пољопривреди (–3,8 одсто), индустрији
(–2,7 одсто) и услугама (–1,1 одсто).
По облику својине, запосленост је у јавном сектору смањена 0,1 одсто, а у приватном 2,3.
С друге стране, подаци Фонда пензијско-инвалидског осигурања за март кажу да у Србији има
1.726.611 пензионера. Од тога је 1,44 милион статус стекло из радног односа, 212.000 је
пољопривредних пензионера, а 73.000 из такозваних самосталних делатности.
Слика постаје још суморнија ако се види колико људи ради у јавном сектору а колико у
приватном. По последњим подацима, у државним фирмама и институцијама запослено је
нешто мање од 780.000 људи, што значи да у приватним компанијама има око 910.000
радника. Све у свему, испада да око милион људи – јер и у државном сектору јавна предузећа
попут ЕПС-а дају допринос бруто домаћем производу – треба да издржава 1,69 милион
пензионера, готово 800.000 незапослених и велики део државних, градских и општинских
фирми и институција.
– Последњи подаци не говоре ништа друго него да су нам потребне хитне реформе и у
економији и у пензионом систему те да је постојеће стање неодрживо – каже за „Дневник” др
Милојко Арсић. – Свугде у Европи нарушава се однос између пензионера и радника, али
ситуација готово нигде није као код нас. Такође, нас су сустигла два негативна тренда: због
економске кризе смањује се број радних места, а повећава се број пензионера и стигли смо ту
где јесмо.
Арсић каже да је потребна хитна реформа пензионог система и повећање старосне границе, да
би људи што дуже радили а што краће живели од пензије јер таква привреда, па чак ни много
јача од садашње, не би могла издржати оволико људи у пензији.
Д. Урошевић
Мало је и три милиона
Колико је ситуација озбиљна др Арсић илуструје чињеницом да је за одржив пензиони систем
потребно да 3,5 људи ради и издржава једног пензионера. Код нас чак и да се запосле сви који
су на евиденцији Службе за запошљавање, па и они који из разних разлога неће да се пријаве
на Биро, број радника једва би премашио три милиона. То значи да би однос запослених и
пензионера био мањи од 2 према 1, а то значи недовољно да одржавање система ПИО јер
пензионера има 1,72 милион.
– Све то показује колике су размере кризе, као и да су нам потребе свеобухватне и темељне
реформе – поручио је Арсић.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/olaksice-nisu-dovoljne

Олакшице нису довољне
Пореске олакшице на новозапослене саме по себи неће погурати запошљавање,
тврде домаћи економисти, али додају да би у пакету с другим мерама, те олакшице
могле мотивисати послодавце да ангажују нове људе.
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је, наиме, у парламенту да најављене олакшице, у
виду ослобађања послодаваца плаћања дела пореза и доприноса, представљају само увод у
агресивну борбу против „сиве” економије.
– То је стимулативна мера да се у наредни месец дана сви који су запослени „на црно” уз ту
олакшицу уведу у књиге – изјавио је Крстић, прецизирајући да је то само једна од неколико
мера које Влада предузима да би смањила незапосленост и сузбила „сиву” економију.
Економиста Љубомир Маџар сматра да те пореске олакшице саме по себи нису довољне за
већи учинак, али јесу добар сигнал Владе.
– Та ствар је неутрална јер ће прозивести мали ефекат, али није негативна – умерено је
позитивна. То може бити сигнал послодавцима да ће бити и неких нових подстрека који су на
путу да буду донети – рекао је Маџар Танјугу.
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zajedno-spasavati-fabriku

Заједно спасавати фабрику
ЖИТИШТЕ: Део радника компаније „Агрожив” дошао је у зграду Општине
Житиште да би обавестио општинске челнике о тренутној пословној ситуацији у
фабрици која упошљава око 1.250 радника.
Са запосленима, који су изразили незадовољство због кашњења у исплати зарада, разговарали
су председник општине Митар Вучуревић и председник локалног парламента Драган
Миленковић. Лидер фабричког синдиката „Независност” Јовица Катић рекао је да радници
нису дошли у зграду Општине да би тражили плату, јер је тамо нису ни зарадили, већ да
заједно са челним људима локалне самоуправе покушају да нађу решење за спас фабрике која
је посебно важна за Житиште.
-У понедељак сам разговарао са директором компаније Предрагом Амижићем који је рекао да
тренутно нема комуникацију са власником „Агрожива”, Јавним предузећем „Србијагас”.
Менаyмент је на том састанку синдикалцима рекао да је један у низу проблема, са којима се
компанија суочава, велики број запослених – пренео је Катић детаље разговора и додао да је у
плану да се наредних дана оде у Нови Сад и организује протест испред „Србијагаса”, како би
власнику била скренута пажња на проблеме.
Председник општине Житиште Митар Вучуревић казао је окупљеним радницима да је први
задатак локалне самоуправе да покуша да нађе решење за садашње стање и помогне у
проналажењу стратешког партнера. Вучуревић је додао да ће општинска делегација већ данас
имати пријем у Министарству рударства и енергетике, где ће министру и секретарима изнети
проблеме у „Агроживу”.
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-Јавно предузеће „Србијагас” је под ингеренцијом овог министарства и мислимо да је то права
адреса са које може брзо да се делује – напоменуо је Вучуревић.
Председник Скупштине општине Драган Миленковић нагласио је да је у „Агроживу” и раније
било много проблема који су решени заједничким снагама. Али, упозорио је Миленковић, сада
је ситуација изузетно тешка и прети гашење фабрике.

АКТЕР
http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/print-90441-neizvesna-sudbina-konfekcije-aha-mura-prvi-maj.html

НЕИЗВЕСНА СУДБИНА КОНФЕКЦИЈЕ "АХА
МУРА ПРВИ МАЈ"
Тањуг
Одлуком Окружног суда у Мурској Соботи о проглашењу стечаја компаније "АХА Мура",
судбина пиротске компаније потала је неизвесна
Колегијум пиротске фабрике саопштио је данас да фабрика у Пироту наставља да ради,
апеловао на раднике да озбиљним приступом према радним обавезама дају свој допринос да се
фабрика и радна места сачувају.
У исто време, руководство и синдикати раде на изради плана који ће бити презентован
Министарству привреде са циљем очувања фабрике.
Председник општине Пирот Владан Васић казао је да ова ситуација не мора неминовно да
значи да ће пиротска конфекција престати да ради.
"Пиротска фабрика је део стечајне масе, али то не значи да ће она престати да ради. Стечајни
управник "АХА Мура" би могао да нађе инвеститора. Држава је такође на потезу, јер би она
могла да наплати гаранције које је дала компанија "АХА Мура" како би добила подстицаје за
упошљавање радника у износу од око шест милиона евра, тако да држава неће бити на губитку.
Људи из пиротске фабрике раде на изради плана реорганизације са којим ће упознати
Министарство привреде и у координацији са државом ће се тражити решење", казао је Васић.
Јавности се обратио и колегијум компаније "АХА Мура Први мај" у чијем саопштењу се наводи
да пиротска фабрика наставља са радом.
"Колегијум "АХА Мура Први мај" моли све раднике да својим озбиљним односом према
радним обавезама дају свој пуни допринос у решавању новонастале ситуације, а пре свега на
очувању купаца као гаранције да ће се само тако сачувати радна места и фабрика", каже се у
саопштењу.
Руководство компаније и представници репрезентативних синдиката, како се додаје, заједно
раде на плану који ће, чим буде завршен, бити презентован надлежним министарствима како
би се заједничким напорима свих нашло најбоље решење и сачувало 1.300 радних места у
пиротској фабрици.
Стечај у компанији "АХА Мура" Окружни суд у Мурској Соботи, како јављају словеначки
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медији, прогласио је након захтева Пореске управе Словеније, с обзиром да ова компанија има
велика дуговања за неуплаћене порезе и доприносе радницима који премашују шест милиона
евра.
СНС: Раскинути уговор о приватизацији Првог маја
Повереништво СНС-а у Пироту иницирало је данас да се испита могућност раскида
приватизације предузећа Први мај, након апела радника АХА Мура Први мај у вези са
проглашењем стечаја словеначке компанија АХА Мура.
Повереништво је затражило од начелника Управног округа Пирот да се обрати надлежним
министарствима за помоћ и стицање увида у праву ситуацију у фабрици у Пироту.
Како је саопштио пиротски СНС, недопустиво је да се у оваквој ситуацији пети дан од
проглашења стечаја "АХА Муре" нико из локалне власти у Пироту, која је заслужна за овакву
приватизацију, не оглашава како би појаснио ситуацију у којој се нашло 1.300 радника и
њихове породице.
СНС захтева од одговорних у локалној самоуправи да се придруже овим апелима и
иницијативи код надлежних министарстава.
"Од некадашњег министра финансија, локалне самоуправе и председника општине коме је
приватизација "Првог маја" била главни адут у предизборној кампањи пре само три месеца
када је себи приписивао заслуге за "успешну" приватизацију "Првог маја" тражимо одговоре на
следећа питања, а све са циљем да 1.300 радника не остане на улици а да 6,6 милиона евра
грађана Пирота и Србије са колико је СИЕПА субвенционисала нова запошљавања у овој
фабрици, не буде бачено и украдено", наведено је у саопштењу.
Пиротски СНС пита какве обавезе има "АХА Мура" према купопородајном уговору, под којим
условима је могућ раскид приватизације како би се избегао улазак пиротске фабрике у стечајну
масу и како се десило да словеначки инвеститор и поред великих субвенција има огромна
дуговања за неплаћене порезе и доприносе.
Како се десило да менаџмент "АХА Мура Први мај" буде истовремено и менаџмент "Првог
маја" ад", наводи се између осталог у саопштењу пиротског СНС-а и апелује да се МУП и
тужилаштво што пре позабаве овим случајем.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-novca-nema-a-sada-ce-ga-biti-jos-manje_489911.html

Синдикат: Новца нема, а сада ће га бити још
мање
БЕОГРАД
Намера Владе Србије да, у оквиру економских мера за стабилизацију економије,
смањи доприносе за здравствено и социјално осигурање за два одсто, а да на рачун
тога повећа за исти проценат издвајања за фонд ПИО, подсећа на народну изреку,
сипање из шупљег у празно, саопштио је данас Синдикат лекара и фармацеута
Србије.
Покушај прерасподеле, која у фонду ПИО неће побољшати стање, али ће се свакако одразити
на средства Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), ништа суштински неће
променити. У крајњем, укупна маса средстава, којима ће држава располагати за сервисирање
својих потреба, ће и даље остати иста, наводи синдикат.
"Зна се да су средства РФЗО недовољна и да је сума којом Србија располаже за лечење по глави
становника свега око 260 евра. Такође се зна да се РФЗО, неодговорношћу државе, недовољно
пуни", истакао је синдикат.
Синдикат указује да су стално најављиване реформе и неорганизован здравствени систем, који
две године узастопно заузима последње место у Европи, наша стварност.
"У таквој ситуацији се размишља о смањењу и онако недовољних материјалних средстава за
здравство", упозорио је синдикат.
Ако новца, нема довољно, а у здравству га нема, да ли може бити исто или чак боље ако тог
новца буде још мање, пита Синдикат лекара и фармацеута у саопштењу.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=27&nav_id=853389

Србијагас и не пита за Агрожив
ИЗВОР: БЕТА
Зрењанин -- Радници "Агрожива" који су у штрајку, данас су челницима Општине
Житиште указали на изузетно лошу систуацију у тој компанији.
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Председник синдиката "Независност" Јовица Катић рекао је да радници нису дошли у зграду
Општине да траже плату, јер су ту плату зарадили у фабрици, и да је исплата обавеза
менаџмента.
Он је навео да је јуче разговарао с директором компаније који, како му је речено, није у
комуникацији с власником "Агрожива", јавним предузећем "Србијагас".
Како је додао, менаџмент је на јучерашњем састанку са синдикалцима рекао да је поред низа
проблема с којима се компанија суочава један од највећих и велики број запослених у
компанији.
По речима Катића, у плану је да се наредних дана организује одлазак у Нови Сад, где би
радници "Агрожива" огранизовали протест испред "Србијагаса" и на тај начин скренули пажњу
власнику на проблеме компаније.
Председник Општине Житиште Митар Вучуревић рекао је окупљеним радницима да је први
задатак локалне самоуправе решење садашњег стања у компанији и помоћ у проналажењу
стратешког партнера.
Он је истакао да ће делегација Општине већ сутра у Београду о стању у "Агроживу" разговарати
с представницима Министарства рударства и енергетике, у чијој надлежности је "Србијагас".
"У 'Агроживу' је било много проблема које смо заједно успевали да решимо, али ово данас је
један од највећих који прети да угаси фабрику и на биро пошаље велики број људи. Уложићемо
велике напоре да и сада сачувамо 'Агрожив'", рекао је председник Скупштине општине
Житишта Драган Миленковић.
Радници "Агрожива", њих око 1.100, од почетка године не примају зараде.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=27&nav_id=853324

"За одмор и боловање нижа плата"
ИЗВОР: ДАНАС
Београд -- Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже да
послодавци не одустају од захтева да се за обрачун одмора користи основна а не
просечна плата.
Атанацковић каже да послодавци у преговорима са синдикатима о новом Закону о раду неће
одустати од тога да се при обрачуну годишњих одмора, боловања, плаћених одсустава и
отпремнина користи институт основне уместо институт просечне зараде.
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"Принципијелно то је наш став из разлога што послодавац треба да плаћа рад
а не онај период кад радник не ради. Код тога не мењамо став, а то су иначе ставови
које смо добили од Међународне организације рада и од међународних послодавачких
организације. Тако је и у другим земљама", тврди Атанацковић.
Он наводи да последња седница Социјално-економског савета није мање-више ништа
променила у досадашњим преговорима о изменама Закона о раду.
Шта ће на крају бити став синдиката, послодаваца и Министарства финансија односно
привреде знаћемо до следећег састанка СЕС који је бити подржан, претпостављам, за десетак
дана, наводи Атанацковић.
Са друге стране, Зоран Михајловић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије је разумео
да је Социјално-економски савет у суботу закључио да ће се преговори у радној групи о
изменама Закона о раду водити око пет раније договорених института у које, по мишљењу
синдиката, не спада основна зарада као инструмент обрачуна годишњих одмора,
боловања, отпремнина...
"О томе уопште нисмо преговарали. Тај институт нам није помињан пре три месеца.
Значи: о томе се не преговара", категоричан је Михајловић.
Сем тога, синдикат сматра да ће највише тешкоћа бити око усаглашавања минималне
зараде, односно око параметара за формирање минималне зараде.
Синдикат је, каже Михајловић, прихватио да се минимална зарада утврђује једном годишње,
али да не сме пасти испод 70 одсто потрошачке корпе. Министарство финансија, међутим,
сматра да би једном утврђена минимална зарада требало целе године да остане фиксирана на
истом нивоу без обзира на њен однос према потрошачкој корпи.
"Минимална зарада треба да покрива минималне егзистенцијалне потребе
четворочлане породице, тако сматра синдикат", каже Михајловић и додаје да
послодавци и Министарство финансија са тим нису сагласни.
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