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REKORDER Njemu duguju 145 plata
Gorica Avalić
Rade Stoković i još dvadesetak radnika “Komgrap Makiša” nisu primili platu 12 godina.
Ne pomažu ni presude: Rade Stoković
Njima se duguje 145 zarada, već godinama im ne uplaćuju staž, nemaju zdravstvenu knjižicu.
Petoro ih je umrlo ne dočekavši novac koji im firma duguje.
- Od 2002. godine nismo dobili ni dinar. Doprinosi su nam uplaćivani do juna 2007, a otad niti nam
ide staž, niti dobijamo plate, iako imamo dve pravosnažne presude kojima sud nalaže “Komgrapu”
da nam isplati sve što nam duguje. Ljudi nemaju od čega da žive, a o penziji mogu samo da
sanjaju. Na kraju biološkog i radnog veka, istrošenog zdravlja, prinuđeni su da čiste septičke jame i
da na grobljima kopaju rake kako bi zaradili za koru hleba - priča Rade Stoković.
Šta je sve imao „Komgrap“
- U vlasništvu ove firme bile su dve upravne zgrade na Terazijama i u Kosovskoj, po jedna na
Severnom bulevaru i Banovom brdu, tri hale ukupne površine 7.200 kvadratnih metara u Železniku,
Kijevu i Rakovici, šest fabrika betona, dva restorana, hoteli u Sokobanji i na Bežanijskoj kosi,
apartmani na Kopaoniku - navodi Stoković.
Najveći građevinski gigant u bivšoj Jugoslaviji, korporacija “Komgrap” nekada je zapošljavala
14.000 radnika u okviru 11 zavisnih preduzeća. Onda je 2007. godine usledila privatizacija. Procene
stručnjaka bile su da ovo preduzeće vredi oko 200 miliona evra, a prodato je firmi Slobodana
Stankovića “Integral inžinjering” iz Laktaša u Republici Srpskoj za 4,3 miliona.
- Ova firma, na čelu sa direktorom Draškom Pašićem, trebalo je da uloži 4,5 miliona evra u
proizvodnju, ali su umesto toga isekli sve mašine ogromne vrednosti i prodali ih kao staro gvožđe
kako bi nam, navodno, isplatili zarade. Samo u Makišu je isečeno više od 100 mašina, među kojima
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je bila i presa za proizvodnju vratnih krila vredna šest miliona evra. Opet ni dinara nismo videli objašnjava Stoković.
Rade Stoković je dve godine pred penziju premešten u preduzeće “Komgrap zanat” koje je, kako
kaže, neposredno pre njegovog premeštanja bilo ugašeno. Kao tehnološki višak, automatski je
dobio otkaz, iako kao predsednik Sindikata “Nezavisnost“ nije smeo da bude otpušten zbog
sindikalnog delovanja, što je potom potvrđeno i sudskom presudom.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kako-preziveti-sa-10-odsto-nizim-penzijama.sr.html

Како преживети са 10 одсто нижим пензијама
Рачуница показује да се наговештеним кресањем пензионерских чекова линеарно може
годишње уштедети око пола милијарде евра
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Душан Вујовић, в.д. министра финансија остао је недоречен у својој изјави да би пензије и
плате од јесени могле бити мање за 10 одсто. Он није објаснио да ли ће ово смањење бити
линеарно за све запослене у јавном сектору и пензионере или ће бар они најугроженији, њих
око 148.000 с пензијама мањим од 13.288 динара, ипак бити поштеђени.
То с једне стране може да значи да министар ни сам још није начисто шта ће бити, те да све
оставља за 11. август, када би, како је потврдио, требало да буду познати сви параметри
ребаланса буџета.
До тада, како каже за наш лист, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине,
пензионерима ништа друго не преостаје него да верују најавама премијера Вучића да је ово
„последња мера”, те да ће се све учинити да се овај сценарио можда и прескочи.
Било како било, пензионерима се ништа не пише добро. Учешће њихових примања већ сада је
на око 55 одсто у просечним зарадама, а пољопривредних на око 23 процента. Они толико већ
тешко живе, да Ненадић пита, од чега влада мисли да им узме и тих 10 одсто.
– Посезање за овако драстичним мерама последица је лошег вођења финансија свих
претходних влада и свих стручњака који су довођени из белог света, а који су пензионере
довели до просјачког штапа. Србија богата природним ресурсима уместо да има развијену
привреду, узима од најсиромашнијих да би попунила рупе у буџету, каже он и додаје да они
који доносе овакве мере сасвим сигурно не знају шта значи живети од 13.000 или 15.000
динара, јер иначе овако нешто не би могли да предложе, истиче Ненадић.
Упитан да ли мисли да је влада на овај начин заправо пристала да спроведе захтеве ММФ-а још
од лане, да се учешће пензија у просечној заради сведе на око 43 одсто, Ненадић каже, да не
мисли да је то у питању, него да нема пара.
– Уколико оваква мера буде на крају прихваћена, готово 90 одсто
пензионера, који примају просечну пензију од око 26.327 динара, биће још сиромашније, што
ће се одразити и на пад тражње. Питање је колико ће пензионера, који су најредовније
платише свих комуналних услуга и струје, убудуће моћи да измирује своје обавезе на време,
што ће се свакако осетити и при пуњењу буџета,и да ли ће влада оваквим мерама више добити
или изгубити, каже он.
Није му, каже јасно, ни како влада мисли да опорави српску привреду ако су референте
каматне стопе у банкама и даље енормно високе, осам и девет одсто, и зашто се ту нешто не
поради да се помогне привреди.
Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србије, јуче није могао да каже да ли ће
смањење пензија, уколико их буде, бити линеарно или ће неке категорије пензионера бити
тога ипак поштеђене.
– Нисмо против реформских мера, али ћемо наредних дана разговарати о свим могућим
уштедама, смањењу сиве економије, наплати пореза, видети шта ће донети нови закон о
стечају и приватизацији, колике ће укупне уштеде ту бити, па тек онда одлучити да ли ће се
пензије и плате смањивати. И премијер је рекао да је то последња мера, каже он.
Уколико до смањења ипак дође, ПУПС ће покушати да заштити најсиромашније, односно оне с
најнижим пензијама до 13.288 динара.
Већина економиста, међутим, тврди да поштеђених не може бити, те ако се рачуна на уштеде
да оно мора бити линеарно за све пензионере и запослене у јавном сектору.
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Рачуница показује да би смањење пензија за 10 одсто донело уштеду буџету од око пола
милијарде евра годишње. За пензије је у државној каси издвојено 256 милијарди динара,
односно 2,2 милијарде евра.
С обзиром на то да се каса Фонда ПИО пуни половином од уплате доприноса, а друга половина
дотира новцем из буџета, то практично значи да би се буџетска издвајања за пензије смањила
за
20
одсто,
што
је
уштеда
од
око
446
милиона
евра.
Да је усвојен предлог бившег министра финансија Лазара Крстића, који је предлагао смањење
пензија за око 20 одсто, то би смањило дефицит у буџету за око 892 милиона евра годишње,
док би трошкови за плате били мањи за 354 милиона евра.
Иначе, према подацима ПИО фонда за исплату мајских пензија требало је обезбедити 37,8
милијарди динара, од чега је 24,2 милијарде за исплату старосних пензија, седам милијарди
за инвалидске и 6,4 за породичне пензије. Пуно пара за одавно полупразну касу Фонда.
-----------------------------------------------------------------------------Реформе опет преко леђа пензионера
Поводом најаве премијера „меког срца” да ће се од септембра 2014. пензије умањити за 10
процената, иако су поруке пензионерима са предизборног скупа у „Пинкију” биле сасвим
другачије – Удружење синдиката пензионера Србијенајенергичније протестује што се
такозване реформе преламају преко леђа најсиромашнијих слојева грађана Србије које српске
власти више од две деценије пљачкају како стигну.
Сви „економски и финансијски стручњаци” у досадашњим владама дошли су из белог света да
са дигитроном „спасавају” Србију,а и врапцима је јасно да њихове менторе – Светску банку и
ММФ – није брига за грађане Србије, јер да је другачије, ти „експерти” би размишљали како
да повећају приходну страну буџета, како да изврше реиндустријализацију и како да се повећа
запосленост у производњи, јер је то једини критеријум стварног опоравка.
Предлагачи ових „мера”заборавили су на чињеницу да је децембра 2013. већ донет закон
којим су пензије ограничене – готово замрзнуте до 2017. и да је питање пензија својинско
питање и стечено право, чијим се умањењем повређује Устав Србије.
Нису криви пензионери што је држава са Пензионим фондом радила шта је хтела, а ради и
данас променом структуре чланова Управног одбора ПИО фонда, што у Фонд није улагано 10
одсто од приватизација како је закон налагао, што питање пензија никада није системски
решено, нити су криви што су приходи буџета све мањи. Понајмање су криви што је држава
уништила Службу платног промета и дозволила многим несавесним послодавцима да не
уплаћују доприносе, порезе, али ни зараде радницима, наводи се у саопштењу овог удружења.
Јасна Петровић-Стојановић
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ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
http://www.glaszapadnesrbije.rs/vest764124.html

Ивањица – Како Глас западне Србије сазнаје,
радници ивањичке Конфекције „Јавор“
данас су обуставили рад, због неисплаћених личних доходака. Према информацијама којима
располажемо, они су одбили сваку комуникацију са синдикатима, јер немају поверењеа у
синдикалне вође, за које кажу да су у служби директорке.
Такође, како наши извори наводе, запослени су незадовољни радним временом и
распоредом смена, који је исцрпљујућ по њих.
„Радим трећу смену, па одлазим у прву, а затим у другу и тако месецима. Потпуно сам
исцрпљена, а уз то месецима не примам плату, а радни стаж ми није повезан више година“,
јада се једна од радница, која није желела да јој откривамо име.
Запослени су посебно огорчени тиме што је на поправку службених кола, која је, истичу,
директорка оштетила возећи под дејством алкохола, утрошен знатан износ новца.
„Аутомобил је данас дошао са сервиса, који је коштао неколико хиљада евра. Ко је то
платио, и како се има пара за то, а за наше бедне радничке плате нема?“, питају радници.
Глас западне Србије

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=30&nav_id=882792

"Teško će kontrolisati poslodavce"
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Zakonsko rešenje o kontroli poslodavaca koji ne isplaćuju mesečne zarade na vreme
teško će biti sprovedeno u praksi, kažu stručnjaci.
Zbog toga je potrebno doneti neki podzakonski akt kojim bi bila predviđena krivična odgovornost i
automatski stečaj za takvog poslodavca, izjavili su predstavnici Samostalnog sindikata i Unije
poslodavaca Srbije (UPS).
Generalni sekretar UPS-a Dušan Korunoski je izneo poražavajući podatak UPS-a iz ankete
poslodavaca da je u prvom tromesečju ove godine samo oko 40 odsto poslodavaca isplaćivalo
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mesečne zarade na vreme.
Korunoski je Tanjugu rekao da zakonsku mogućnost kontrole poslodavaca vidi kao "lepu populističku
meru", za koju je izrazio bojazan da neće dati rezultate.
"Imate tu više razloga, a jedan je taj što neće svi radnici da tuže poslodavca koji im duguje platu u
strahu da ne izgube svoj posao", objasnio je Korunoski i podsetio da je predlog UPS bio prilično
jednostavniji, a podrazumevao bi automatski stečajni postupak za preduzeće koje mesec, dva ili
tri, ne uspeva da isplati plate.
Kada bi svakom vlasniku nad glavom bio taj stečajni postupak, kao pretnja za neisplaćivanje plata,
uverenje UPS-a je da bi te plate bile mnogo ranije i mnogo brže isplaćivane, naglasio je Korunoski.
Generalni sekretar UPS-a je napomenuo da takvo rešenje i dalje može da se ugradi u neki drugi
pravni ili podzakonski akt, "tako da borba UPS-a za to zakonsko rešenje tek predstoji".
"Ja mislim, da ta kontrola ne može da se propiše Zakonom o radu nego mora da se propiše novim
zakonom i inspekcijom koja se upravo pravi. Međutim, i tu smo skeptični, jer ako se kompletno
poslovanje ili skoro svo poslovanje preduzeća ne prebaci on-lajn, te inspekcije će biti jednostavno
nemoguće, zato što je nemguće obezbediti dovoljan broj inspektora koji bi proverili sva preduzeća
koja postoje", objasnio je Korunoski.
Komentarišući podatak da je u prvom tromesečju ove godine samo oko 40 odsto poslodavaca
isplaćivalo mesečne zarade na vreme, Korunoski je reako da je u pitanju opšta nelikvidnost u
zemlji, gde svako svakom duguje.
"Vi ćete naći preduzeća koja duguju 20 plata svojim radnicima, ali neko drugi njima duguje novac
adekvatno za tih 20 plata, mada su retki takvi slučajevi", objasnio je sagovornik Tanjuga i
napomenuo da je vrlo često generator nelikvidnosti država ili razna preduzeća, bilo da su u
restruktuiranju, javna, komunalna ili nisu državna, ali su "zaštićena".
Korunoski je rekao da se UPS zalaže za ponovno uspostavljanje multilateralnih kompenzacija, kao
rešenje za smanjenje velikih međusobnih dugovanja firmi, ali su i za to, dodao je, potrebna neka
nova zakonska rešenja.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović rekao je Tanjugu da je
činjenica da novi Zakon o radu apsolutno neće doneti promene u delu koji se odnosi na redovnost u
isplati plata zaposlenima.
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"Mi smo i dalje u začaranom krugu, više ne postoji način da se poslodavac iskontroliše i da se on
sankcioniše zato što on ne isplaćuje zaradu", ocenio je Mihajlović i podsetio da je taj sindikat tražio
da se u novi Zakon o radu unese odredba kojom bi se neisplaćivanje zarada poslodavaca cenilo kao
krivično delo.
"Na žalost, poslodavcima je kroz ovaj zakon povećana mandatna kazna od nekih 100.000 na nekih
200.000 dinara i ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se on kontrliše", predočio je
Mihajlović.
To što je u zakonu data mogućnost da zaposleni može sa platnom listom preko suda naplati to što
mu poslodavac duguje, jednostavno je nezamislivo u našoj zemlji, jer u Srbiji ne postoje sudovi
rada koji se bave, da to zaposleni reše na brz i efikasan način, kazao je Mihajlović.
Potpredsednik SSSS je izrazio sumnju da će zaposleni u Srbiji to stvarno dočekati, već će se i dalje
povlačiti po sudovima sa platnom listom pokušavati da "isteraju" pravdu, podsećajući da sudski
procesi akve vrste u našoj zemlji traju, na žalost, po nekoliko godina.
"Novi Zakon o radu apsolutno to neće rešiti", istakao je Mihajlović i dodao da SSSS i dalje insistira
da se u zakon ugradi krivična kaznena odredba, a na prekršajna prijava za poslodavca koji ne
isplaćuje zarade redovno, kao što je to rešeno u razvijenim zemljama Zapadne Evrope i Severne
Amerike.
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