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SSSS protestuje zbog poskupljenja struje
Savez samostalnih sindikata Srbije najoštrije protestuje zbog najavljenog poskupljenja struje i
dosadašnjeg urušavanja teškog materijalnog i socijalnog poloţaja građana Srbije.
Poskupljenje struje neminovno će dovesti do rasta cena, u prvom redu osnovnih ţivotnih namirnica,
prevoza, komunalnih usluga, energenata i drugih proizvoda široke potrošnje, što će dovesti do
dodatnog osiromašenja najširih slojeva stanovništvam, saopštio je SSSS, prenosi Tanjug.
"Očito je da kreatorima ekonomske politike nije dovoljno da se samo smanje plate i penzije, već da
se građani dodatno udare po dţepu najavljenim poskupljenjem struje za 12 odsto", ističu u SSSS.
Taj sindikat zahteva od Vlade Srbije da hitno preispita najavljeno poskupljenje struje i preduzme
mere za zaštitu socijalno ugroţenih građana.
Argument da je cena struje u Srbiji među najniţim u ovom delu Evrope je neprihvatljiv, imajući u
vidu niske zarade zaposlenih i njihovo neredovno isplaćivanje, smatraju u SSSS.
Takođe, kada se predlaţe povećanje cena struje trebalo bi imati u vidu i neophodnost donošenja
mera za povećanje energetske efikasnosti koja je neprihvatljivo niska, navedeno je u saopštenju.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=12&nav_id=1003535

SSSS: Preispitajte poskupljenje struje
Savez samostalnih sindikata Srbije zatraţio je od Vlade Srbije da hitno preispita najavljeno
poskupljenje struje i preduzme mere za zaštitu socijalno ugroţenih.
IZVOR: BETA
Hrvati u neverici, imaju pravo bogatstvo
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Kako se ističe u saopštenju najveće domaće sindikalne centrale, vladin argument da je cena struje
u Srbiji među najniţim u ovom delu Evrope neprihvatljiv je, imajući u vidu niske zarade zaposlenih
i njihovo neredovno isplaćivanje.
Prema SSSS, poskupljenje struje neminovno će dovesti do rasta i ostalih cena, u prvom redu cena
osnovnih ţivotnih namirnica, prevoza, komunalnih usluga, energenata i drugih proizvoda široke
potrošnje, a što će dovesti do dodatnog osiromašenja najširih slojeva stanovništva.
"Najoštrije protestujemo zbog dosadašnjeg urušavanja ionako teškog materijalnog i socijalnog
poloţaja zaposlenih i ostalih građana Srbije, nastavljenog i tokom 2015. godine. Očito je da
kreatorima ekonomske politike nije dovoljno da se samo smanje plate i penzije, već da se građani
dodatno udare po dţepu najavljenim poskupljenjem struje za 12 odsto", navodi se u saopštenju
SSSS.
Dodaje se da bi Vlada Srbije kada predlaţe povećanje cena struje trebalo da ima u vidu i
neophodnost donošenja mera za povećanje energetske efikasnosti koja je neprihvatljivo niska.
Vlada Srbije je juče najavila da će struja od 1. avgusta poskupeti za 12 odsto za domaćinstva.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je, obtazlaţući tu odluku, istakao da će i posle
poskupljenja "struja Srbiji i dalje biti ubedljivo najjeftinija u Evropi".

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=12&nav_id=1003570

Inspekcija tvrdi: Piloti rade koliko treba
Vanredna inspekcijska kontrola Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije pokazuje da nema
nepravilnosti u planiranju posada Er Srbije, saopštio je Direktorat.
IZVOR: TANJUG
Na osnovu prijave koju je 4. juna uputio Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije, Direktorat
je 8. i 9. juna 2015. godine obavio inspekciju Er Srbije i tom prilikom izvršio proveru po navodima
iz prijave, koje su u nadleţnosti vazduhoplovnih inspektora.
Prema nalazu inspekcije, aviokompanija Er Srbija za planiranje posada i vođenje evidencije o
vremenima koristi AIMS program, navedneo je u saopštenju.
Biranjem slučajnih uzoraka članova posade i kontrolom vremena koja su članovi posade ostvarili u
proteklom periodu, a kontrolisani su meseci u kojima operater ima najveći obim saobraćaja - u
periodu od 01.05.2014. do 01.06.2015, nisu utvrđena odstupanja od propisanih ograničenja odnosno
nisu uočene neravnomernosti u planiranju posada.
Vazduhoplovni inspektori Direktorata će u narednom periodu ponoviti vanrednu kontrolu planiranja
posada u Er Srbiji.
Er Srbija je 4. juna odbacila tvrdnje Samostalnog sindikata saobracajnih pilota Srbije kojima se,
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kako je navedeno, nesnovano dovode u pitanje standardi bezbednosti putnika i zaposlenih koje
srpska nacionala aviokompanija primenjuje.
"Bezbednost je najvaţniji element našeg svakodnevnog poslovanja i naš najznačajniji prioritet.
Radno vreme pilota, kao i predviđeni raspored vremena provedenog na letu, u Er Srbiji su u
potpunosti i bez izuzetka usklađeni sa vaţećim zakonodavstvom u Srbiji, kao i regulativom EU i u
tom smislu se ne razlikuje od bilo koje druge aviokompanije", navela je Er Srbija u pisanom
odgovoru.
Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije je uputio Direktoratu zahtev za obavljanje
inspekcijskog nadzora u Er Srbiji zbog planiranja posada za letove koji, kako tvrde, mogu uticati na
bezbednost vazdušnog saobraćaja.

AKTER
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-130582-sindikat-preispitati-poskupljenje-struje.html

SINDIKAT: PREISPITATI POSKUPLJENJE STRUJE
Beta
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) zatraţio je danas od Vlade Srbije da hitno preispita
najavljeno poskupljenje struje i preduzme mere za zaštitu socijalno ugroţenih građana
Kako se ističe u saopštenju najveće dpmaće sindikalne centrale, Vladin argument da je cena struje
u Srbiji među najniţim u ovom delu Evrope neprihvatljiv je, imajući u vidu niske zarade zaposlenih
i njihovo neredovno isplaćivanje.
Prema SSSS, poskupljenje struje neminovno će dovesti do rasta i ostalih cena, u prvom redu cena
osnovnih ţivotnih namirnica, prevoza, komunalnih usluga, energenata i drugih proizvoda široke
potrošnje, a što će dovesti do dodatnog osiromašenja najširih slojeva stanovništva.
"Najoštrije protestujemo zbog dosadašnjeg urušavanja ionako teškog materijalnog i socijalnog
poloţaja zaposlenih i ostalih građana Srbije, nastavljenog i tokom 2015. godine. Očito je da
kreatorima ekonomske politike nije dovoljno da se samo smanje plate i penzije, već da se građani
dodatno udare po dţepu najavljenim poskupljenjem struje za 12 odsto", navodi se u saopštenju
SSSS.
dodaje se da bi Vlada Srbije kada predlaţe povećanje cena struje trebalo da ima u vidu i
neophodnost donošenja mera za povećanje energetske efikasnosti koja je neprihvatljivo niska.
Vlada Srbije je juče najavila da će struja od 1. avgusta poskupeti za 12 odsto za domaćinstva.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je, obtazlaţući tu odluku, istakao da će i posle
poskupljenja "struja Srbiji i dalje biti ubedljivo najjeftinija u Evropi".
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Čak svaki peti privrednik posluje u sivoj zoni
Zlatica Radović
Borba protiv nelegalne trgovine daje prve rezultate u državama na prostoru zapadnog Balkana
NE postoje precizni podaci koliki je udeo sive ekonomije u privredi Srbije, ali on nije veći od 20
odsto. To je izjavila v. d. direktora Poreske uprave Dragana Marković, na Samitu ministara finansija
i guvernera u Bečićima, na panelu posvećenom reformi poreske uprave i borbi protiv sive
ekonomije. Ona je istakla da je u toku reforma ove institucije i da Radna grupa, koju je imenovao
ministar finansija Dušan Vujović, ima šansu da stvori modernu i efikasnu ustanovu i tu priliku ne bi
smela da propusti.
Markovićeva je najavila da će Poreska uprava iduće godine uvesti elektronski servis za akcize. Ona
je istakla da će posle njegovog aktiviranja, u Srbiji 95 odsto poreskih prihoda biti pokriveno
elektronskim servisima.
- Oni će doprineti smanjenju troškova - rekla je Markovićeva. - Radimo i na jedinstvenom
softverskom sistemu, koji će objediniti sve informacije i time doprineti efikasnijem radu Poreske
uprave.
Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija u "Japan Tobako internešnal" (JTI) za
zapadni Balkan, napomenuo je da je borba protiv nelegalne trgovine rezanim duvanom i cigaretama
dala prve vidljive rezultate u regionu, jer je za prvih pet meseci ove godine zaplenjeno devet puta
više rezanog duvana nego za celu prošlu godinu. Na kraju maja skor je bio 1.446 tona, dok je lane
zaplenjeno svega 162 tone za 12 meseci.
NEDOSTATAK KADRA
KAO i ostale kolege iz regiona, Poresku upravu Srbije muči nedostatak stručnog kadra, a pokušaj da
se taj problem reši je i edukacija zaposlenih u ovoj ustanovi. Markovićeva je rekla da je u toku
obuka 300 kontrolora i napomenula da je stručnjake u ovoj oblasti teško zadrţati, zbog čega PU
Srbije razmatra da se onima koji se odluče da rade u ovoj ustanovi pre obuke potpiše obavezujuće
ugovore da će određeno vreme morati da provedu u PU.
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ZIMSKI UDAR Poskupljenje struje ovog leta neće biti
veliko, ali pravi šok tek sledi
Gorica Avalić
Struja za domaćinstva poskupeće 1. avgusta za 12 odsto, najavili su ministri Dušan Vujović i
Aleksandar Antić potvrdivši pisanje „Blica“.

(+) Kliknite za uvećanje
Ministar finansija Vujović pokušao je da umiri građane objašnjenjem da će prosečan račun od 2.500
dinara biti uvećan za simboličnih 300 dinara. Međutim, ozbiljniji udar na kućne budţete osetićemo
na zimu, kada će račun porodice koja se greje na struju u proseku biti veći za 780 dinara.
Naime, račun koji je Vujović spomenuo porodice plaćaju u letnjim mesecima. S druge strane,
domaćinstvo koje ţivi u stanu od šezdesetak kvadrata i koje se greje na TA peći, pritom vodeći
računa da ih puni samo noću, u zimskim mesecima je dosad plaćalo oko 6.500 dinara. Ove zime pak
njihov trošak za struju iznosiće oko 7.280 dinara, čak 780 dinara više.
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- U ovih 12 procenata 4,5 odsto je poskupljenje struje, a 7,5 odsto je akciza. Znamo da će to biti
dodatni udar na budţet građana, ali i pored poskupljenja, cena struje u Srbiji je manja nego u
okruţenju i Evropi, i to 15 odsto niţa nego u Makedoniji, 50 odsto niţa nego u Crnoj Gori, 60 nego u
Albaniji, a čak upola niţa nego u Hrvatskoj. Borili smo se dugo da povećanje bude što manje i da
počne da se primenjuje što kasnije - rekao je ministar energetike Aleksandar Antić i dodao da „ova
vlast nije jedina koja je povećavala cenu struje, jer ju je ona od 2001. do 2008. godine povećala za
726 odsto“.
Dušan Vujović: Proizvodi i namirnice neće poskupeti, jer je struja poskupela samo za građane, ali
nije za industriju
- Ovaj odnos akcize i poskupljenja kilovata neće se svideti ljudima u EPS, jer su i traţili i očekivali
veće poskupljenje. Sada će morati efikasnije da upravljaju ovim resursom - kaţe Antić.
On je napomenuo da će poskupljenje struje i uvođenje akciza u budţet uliti 14,1 milijardu dinara
na godišnjem nivou, a Vujović je dodao da se akciza neće povećavati iz godine u godinu.
Ministar finansija je naglasio i da povećanje cene električne energije neće dovesti do lanca
poskupljenja proizvoda i namirnica u prodavnicama, jer je u pitanju povećanje cene za građane, a
ne za industriju.
„Sistem stariji i od Vujovića“
Govoreći o potrebi ulaganja u Elektroprivredu i izgradnju novih postrojenja, ministar energetike
Aleksandar Antić naglasio je da 25 godina nije izgrađen nijedan energetski objekat.
- Imamo delove sistema koji su stariji od mene, pa čak i od kolege Vujovića - našalio se Antić
- Naš je cilj da se manje troši struja za grejanje, jer smo u tom segmentu među najvećim
potrošačima u Evropi, i da se potrošnja električne energije preusmeri na industrijsku potrošnju kaţe Vujović.
Sa njim se slaţe i Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne
banke Srbije.
- To će sigurno imati efekte koji nisu veliki, jer verujem da je NBS uključila ovo povećanje cene
električne energije u svoje projekcije. Sada bi prioritet trebalo da bude racionalizacija u javnim
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preduzećima, sprovođenje reformi i uvođenje profesionalnog menadţmenta u upravljanju - smatra
Šoškić.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/567450/NIN-FOKUS-Vlada-Srbije-usvojila-program-reforme-Poreske-uprave

NIN FOKUS Vlada Srbije usvojila program reforme
Poreske uprave
Slađana Vukašinović
Nema konsolidacije javnih finansija bez reforme poreske uprave i efikasne borbe protiv sive
ekonomije, rekla je v.d. direktor Poreske uprave Srbije Dragana Marković, u Bečićima na
regionalnom Samitu ministra finansija i guvernera u organizaciji nedeljnika NIN.
- Upravo zbog toga Ministarstvo finansija formiralo je radnu grupu koja je uradila program
transformacije Poreske uprave koju je Vlada Srbije usvojila 8. juna. Cilj ovih reformi je
unapređenje

efikasnosti

naplate

i

kvaliteta

usluge,

smanjenje

troškova,

modernizacija

informacionog sistema i definisanje sistemskih rešenja za naplatu poreza - rekla je Markovićeva,
kojoj je ovo bilo prvo javno obraćanje nakon imenovanja na ovu funkciji.
Ona je dodala da je rak rana javnih finansija i siva ekonomija i da bez dobre međunarodne saradnje
neće biti rezultata u ovoj oblasti.
- To je veliki problem svih ekonomija u regionu i neće biti efekata u smanjenju nelegalnih tokova
novca bez razmene informacija poreskih uprava u regionu. To je ključ da se smanji procenat učešća
sive ekonomije, a i naš uslov za uspešne evropske integracije - rekla je Markovićeva, koja je
dodala da je procenat sive ekonomije u Srbiji oko 20 odsto.
Sa njom se sloţio i Milan Lakićević, direktor Poreske uprave Crne Gore. On je posebno istakao
značaj borbe protiv sive ekonomije za koju je rekao da funkcioniše po principu spojenih sudova i da
za nju ne postoje granice.
- Moraju se reformisati poreske uprave svih zemalja u regionu i da se uspostavi bolji sistem
razmene informacija o poreskim obveznicima. Crna Gora je 2013. godine započela borbu protiv ove
bolesti i rezultati su već vidljivi. U drţavnoj kasi novac od naplate poreskih prihoda znatno
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povećan, a poreska disciplina uspostavljena. To moţete videti na našim ulicama, u kafićima i u
svim sverama javnog i društvenog ţivota - rekao je Lakićević.
Jasna Kropf, direktroka Porezne uprave Hrvatske naglasila je da buduće evropske integracije
zemalja u regionu zahtevaju hitnu reformu poreskih uprava ali i poreskog sistema.
"Mi smo to morali da uradimo. Evropski standardi to nalaţu i to je jedan od najvaţniih uslova za
finansijsku konsolidaciju svake drţave. Efekti primene evropskih standarda kod nas su vidljivi, a
poslovanje u zoni sive ekonomije smanjeno. Značaj ovog skupa je i u tome što smo se dogovorili da
mora da postoji povezanost poreskih uprava, jer bez toga neće biti uspešne borbe protiv sive
ekonomije na ovim prostorima", rekla je Kropf.
Nahit Sharku, zamenik direktorra Poreske uprave Kosova smatra da integrisanjem regiona u
evropsku porodicu moţe da zanačajnoj meri smanji nelegalne tokove novca.
"Moramo da suzimo prostor našim međusobnim komunikacijama za ilegalne biznise u ovom regionu.
Za to su potrebne odgovarajuće zajedničke procedure kako bi se uspostavio odgovarajući sistem
koji moţemo da vidimo ko i kako pokušava da izigra legalne tokove novca i zakonske procedure,
kaţe Sharku.
Siva ekonomija u Bosni i hercegovini je poprimila enormne razmere, rekao je Midhat Arifović,
direktor Poreske uprave ove drţave.
"To je dobilo takve razmere da 50 odsto plata se isplaćuje na ruke. Radnici pristaju na to i
prijavljuju to tek nakon što dobiju otkaz", rekao je Arifović.
Inače, danas se završava četvrti regionalni Samit minista finansija i guvernera u organizaciji
nedeljnika NIN u Bečićima čija je centralna tema bila finansijska budućnost regiona.
Pored ministara finansija i guvernera, po prvi put su učestvovali i direktori poreskih uprava, a
najavljeno je da će naredne godine kao učesnici biti pozvani i predstavnici carina, jer i oni
predstavljaju značajnu kariku u suzbijanju sive ekonomije.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_o_platama_sa_mmfom_u_avgustu.4.html?news_id=303204

Borba protiv nelegalne trgovine daje prve rezultate, ocenjeno na Samitu ministara finansija i
guvernera zemalja Zapadnog Balkana

Vujović: O platama sa MMF-om u avgustu
AUTOR: M. N. S.
Bečići - Plan finansijske konsolidacije ima za cilj da se napravi zdrava osnova za povećanje plata i
penzija, izjavio je juče ministar finansija Srbije Dušan Vujović, na otvaranju Samita ministara
finansija i guvernera "Finansijska budućnost regiona" koji je u organizaciji nedeljnika NIN, u
Bečićima okupio predstavnike svih zemalja regiona. Vujović je rekao da u junu očekuje deficit od
49 milijardi dinara, dok će do kraja godine iznositi 114 milijardi dinara, umesto planiranih 190
milijardi. On je najavio da bi o eventualnom povećanju plata i penzija bilo moguće da se razgovara
sa Međunarodnim monetarnim fondom već krajem avgusta, i ponovio da drţava ne sme da bude
najznačajniji izvor zapošljavanja, već da to mora da bude privatni sektor.
Crnogorski ministar finansija Radoje Ţugić je na Samitu u Bečićima izjavio da Crna Gora mora
staviti sve svoje resurse u funkciju kako bi uspela da poboljša svoje fiskalne parametre.
- Crna Gora je planirala rast BDP na 3,8 odsto, dok je MMF ovaj pokazatelj procenio na 4,7
procenata. Najvaţnije nam je da tekuću potrošnju ne finansiramo iz novog zaduţivanja - rekao je
Ţugić.
Zoran Tegeltija, ministar finansija Republike Srpske, rekao je da nema finansijske konsolidacije BiH
i RS dok se ne sredi situacija u javnim preduzećima i dok se ne smanje troškovi drţave.
- RS će u 2015. više zaraditi nego što će potrošiti, ali ona je samo deo federacije. Naš javni dug je
46 odsto BDP, ali i to je za nas previsoko. Sve dok ne padne ispod 40 odsto teškoća će biti. Zbog
toga nam je aranţman sa MMF značajan i on je na nivou federacije već obezbeđen - ocenio je
Tegeltija.
Na skupu je bilo reči i o ogromnim štetama po drţavne budţete zbog nelegalne trgovine rezanim
duvanom i cigaretama, ali je istaknuto da borba protiv toga daje prve rezultate, budući da je samo
u regionu Zapadnog Balkana za prvih pet meseci ove godine zaplenjeno devet puta više rezanog
duvana nego za celu prošlu godinu - 1.446 tona na kraju maja ove u odnosu na 162 tone na kraju
prošle godine. Najviše ilegalnih tokova rezanog duvana je prekinuto u Srbiji i Hrvatskoj, koje čine
99 odsto zaplena na trţištima regiona.
- Jasno su vidljivi rezultati drţavnih organa u zajedničkoj borbi protiv ilegalne trgovine duvanskim
proizvodima, pogotovo rezanim duvanom, i kompanija Japan Tobako International snaţno podrţava
takav pristup. Izazov će biti da se odrţi ovakav trend u narednom periodu u Srbiji i Hrvatskoj.
Štaviše, neophodna je odlučnija borba protiv šverca duvanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini,
10

Kosovu i Albaniji, jer se beleţe zabrinjavajući poremećaji legalnog trţišta. Podrţavamo Crnu Goru u
daljem sprečavanju tranzita duvanskih proizvoda bez legalnog porekla, dok je za Makedoniju
pohvalno uvođenje elektronske evidencije farmera, budući da je reč o drţavi koja ima veliku
sopstvenu proizvodnju duvana - izjavio je Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i
komunikacija u kompaniji JTI za Zapadni Balkan.
Pekez je dodao da je neophodno postojanje akciznih kalendara koji predviđaju postepeno i
predvidljivo povećanje akciza u svim zemljama regiona na duţi rok. Naime, nelegalna trgovina po
pravilu procveta kao posledica preteranog povećanja akciznog opterećenja pošto potrošači uvek
traţe alternativu u jeftinijim proizvodima.
U regionu Zapadnog Balkana učešće akciza i PDV-a na duvanske proizvode iznosi i do 12 odsto
ukupnih budţetskih prihoda, pa je tako u 2014. duvanska industrija doprinela sa oko 2,3 milijarde
evra u budţete zemalja ovog regiona.
- Nelegalna trgovina je, naţalost, među najvećim igračima na trţištu, budući da se procenjuje da
učestvuje sa 15 odsto u ukupnoj potrošnji duvanskih proizvoda na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je
neophodno da vlade svih zemalja regiona zadrţe fokus na borbi protiv šverca i sive ekonomije kao
jedne od ključnih poluga za popravljanje javnih finansija. Takođe, neophodna je regionalna
saradnja, budući da se sve vlade suočavaju sa istim problemima i istim kriminalnim grupama",
zaključio je Pekez.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bolje-besplatno-sedeti-kod-kuce-nego-raditi-bez-plate

Боље бесплатно седети код куће него радити без
плате
Прошле године српски радници су провели просечно дупло више дана на боловању него
2013. Не само да су радници који су боловали просечно на боловању били 72 дана већ је
знатно порастао
Ради ко мора или кога плаћају
и број радника који преко лекарских листа скраћују време проведено на радном месту.
По подацима Републичког фонда за здравствено осигурање, с посла је због болести дуже од
месец дана прошле године одуствовало 2.392 радника више него 2013, а боловало се у просеку
чак 24 дана дуже него преклане. Те 2013. године просечно су радници на боловању проводили
48 дана, а лане 72. Док лекари тврде да такви подаци потврђују да је оболелих све више, а и
болести су све теже, стручњаци процењују да је боловање постало спас за оне који раде а не
примају плату.
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Наиме, прошле године, као и претходних, радници су и болесни одлазили на посао јер су се
плашили да остану без радног места, али и без дела плате. Добро су сви били упознати с тиме
да одлазак на боловање значи чак 35 одсто мању плату и радије су болесни радили него
седели код куће. Прошле године, када је почело кашњење у исплати плата, чак ни та рачуница
није била довољан мотив да не отварају боловање, па чак и онда када би без њега могли.
Синдикати тврде да око 600.000 радника из приватног сектора у Србији прима плату са
закашњењем од месец, два или више, док чак 50.000 запослених уоште не добија ни динар.
Истраживање Уније послодаваца Србије показало је да само 40 одсто домаћих послодаваца на
време исплаћује зараду. Могућност да обрачунски лист искористе као извршни документ за
суд, такорећи као меницу, и тако дођу до неисплаћених плата користи мало радника из страха
од отказа па им је зато много једноставније да отворе боловање и раде нешто на црно.
Пре две године подаци су показивали да је у Србији због здравствених проблема с посла
одсуствовало 32.378 радника. Више од половине су жене које одлазе на одржавање трудноће,
а осим њих, на боловање су најчешће ишли радници старији од 50 година, а најређе
приправници и они на пробном раду. Но, и уз такве податке радник у Србији је због боловања
одуствовао у просеку 46 дана годишње, што је било дупло више дана од оног у Словачкој и чак
шест пута више од немачког.
Великим делом измењени начин обрачуна боловања и знатно умањење зараде јесу довели до
смањења броја радника који га користе, али очигледно у месецима када нема редовних плата
то није довољно. Поготово оног боловања до 30 дана, које плаћа директно послодавац. По
статистичким подацима, на боловање се најчешће одлази на три или више дана, с тим што се
бележи раст вишедневног боловања у време сезонских радова. Наиме, у време летњих
сезонских радова у појединим фирмама чак двадесет одсто радника оде на лажна боловања
дужа од петнаест дана а краћа од месеца.
Ипак, евиденетно је да се радници више одлучују на боловања дужа од месеца која плаћа
Републички фонд за здравствено осигурање. Тако је прошле године РФЗО забележио 5.906.176
дана боловања запослених у Србији па су накнаде за то, с порезима и доприносима,
премашиле девет милијарди динара. Просечно је прошле године из касе РФЗО-а сваком
запосленом исплаћено 112.616 динара, а 2013. тај износ је био 88.801. То је, признаће свако,
просек о којем сања већина запослених у Србији, и то оних који сваки дан раде и по 12 сати.
Љ. Малешевић
Стални стрес
Треба напоменути и то да не постоји јединствена статистика о томе колико је радника прошле
године користило боловање до месец дана, односно оно које иде на трошак послодавца.
Синдикалци тврде да би радници и даље радили и болесни само када би им послодаваци
редовно давали плате. Додатно на здравље раднике – јер нису сви лажно болесни – утиче и
депресија због сталног стреса и бриге због изостанка плате, немогућности да преживе месец.
У ситуацији тешке садашњости и неизвесне будућности пуца и здравље.
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24 SATA
http://www.24sata.rs/sindikati-zapanjeni-ponasanjem-kompanije-koja-ucenjuje-gradane-trazenje-stana-za-zaposlenjeje-skandal/12945

Sindikati zapanjeni ponašanjem kompanije koja
ucenjuje građane: Traženje stana za zaposlenje je
skandal!
Bahato ponašanje kompanije "Agro - Mil" šokiralo je Srbiju nakon što je "24 sata" pisao o oglasu za
posao, u kojem se kao preduslov za konkurisanje od kandidata za radno mesto traţi stan u zalog.
Sindikati su burno reagovali na ovakav tretman građana, a nadleţni ga ocenjuju kao "nečuveno
ponašanje za svaku osudu".
Biro rada u Novom Sadu, Foto: N. Mihajlović
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja smatra da je ponašanje "Agro - Mila"
i njihov skandalozan oglas za svaku osudu i da nije legalno.
"Smatramo da ovakvi uslovi nisu u skladu sa Zakonom o u kom postoje mehanizmi za umanjenje
zarade za neostvarivanje rezultata rada i za otkaz ugovora o radu, kao i mogućnost naknade štete
koju zaposleni učini poslodavcu ili trećem licu na radu i u vezi sa radom namerno ili krajnjom
nepaţnjom. Takođe, Zakon sadrţi i odredbe o zaštiti zarade zaposlenog (da poslodavac ne moţe
novčano potraţivanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanje njegove zarade, bez pravnosnaţne
odluke suda ili bez pristanka zaposlenog)", preciziraju iz Ministarstva.
Pored toga što naglašavaju da ovakav vid poslovanja nije pravno ispravan oni su ga identifikovali i
kado vid diskriminacije.
"Garancije za dobro obavljanje posla uobičajene su u poslovnim odnosima u privredi između
privrednih subjekata, a ne u odnosima između poslodavca i zaposlenog i nisu u nadleţnosti
Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja", kaţu u Ministarstvu za rad.
Oni su ovakve uslove identifikovali kao vid diskriminacije.
"Kako je Zakonom o radu, između ostalog, zabranjena diskriminacija lica koja traţe zaposlenje s
obzirom na imovinsko stanje, u odnosu na uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje
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određenog posla, kandidati se mogu obratiti inspekciji rada, koja vrši nadzor nad primenom
odredaba Zakona o radu. Pored toga, moţe da se pokrene sudski postupak za naknadu štete zbog
diskriminacije pri zapošljavanju", objašnjavaju iz ove institucije.
Ipak, oni naglašavaju da zbog prirode ugovora ovakve nepravilnosti ne spadaju pod njihovu
nadleţnost.
"Garancije za dobro obavljanje posla uobičajene su u poslovnim odnosima u privredi između
privrednih subjekata, a ne u odnosima između poslodavca i zaposlenog i nisu u nadleţnosti
Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja", rekli su nam zvaničnici.
I sindikati u Srbiji reagovali su na ovako grubo nepoštovanje prava građana.
Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je za "24 sata" da se u svojoj
praksi svačega naslušao ali da je ponašanje "Agro-Mila" podiglo bezobrazluk nekih firmi na sasvim
novi nivo.
"Njihovo ponašanje je najblaţe rečeno neprimereno. U Srbiji su ljudi počeli da se navikavaju na
bezakonje ali ovako nešto je i za nas novitet, ne moţe čovek a da se ne sablazni. Poslodavci koriste
lošu materijalnu situaciju mnogih ljudi i to poprima razmere koje su poniţavajuće po radnike.
Dešavalo se da se ljudi ţale da su pri potpisivanju ugovora o radu odmah dobijali i drugi papir a to
je u stvari bio otkaz. Oni bi radili godinama a ne bi znali kada će taj papir poslodavac da izvuče",
kaţe Mihajlović.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikat-strujni-udar-na-osiromaseno-stanovnistvo_609609.html

Sindikat: Strujni udar na osiromašeno stanovništvo
BEOGRAD Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) danas je najoštrije protestvovao zbog najavljenog
poskupljenja struje i dosadašnjeg urušavanja ionako teškog materijalnog i socijalnog položaja
zaposlenih i ostalih građana Srbije koje je nastavljeno i tokom 2015. godine.
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Poskupljenje struje neminovno dovesti do rasta cena, u prvom redu osnovnih ţivotnih namirnica,
prevoza, komunalnih usluga, energenata i drugih proizvoda široke potrošnje, što će dovesti do
dodatnog osiromašenja najširih slojeva stanovništvam, saopštio je SSSS.
"Očito je da kreatorima ekonomske politike nije dovoljno da se samo smanje plate i penzije, već da
se građane dodatno udare po dţepu najavljenim poskupljenjem struje za 12 odsto", ističu u SSSS.
Taj sindikat zahteva od Vlade Srbije da hitno preispita najavljeno poskupljenje struje i preduzme
mere za zaštitu socijalno ugroţenih građana.
Argument da je cena struje u Srbiji među najniţim u ovom delu Evrope je neprihvatljiv je, imajući
u vidu niske zarade zaposlenih i njihovo neredovno isplaćivanje, smatraju u SSSS.
Takođe, kada se predlaţe povećanje cena struje trebalo bi imati u vidu i neophodnost donošenja
mera za povećanje energetske efikasnosti koja je neprihvatljivo niska, navedeno je u saopštenju.
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