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Sindikat će se obratiti Ustavnom sudu zbog odluke
Vlade o ceni rada
Beta
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštio je danas da će se zbog odluke Vlade Srbije da
minimalna cena rada za 2016. ostane 121 dinar po radnom času, obratiti Ustavnom sudu, kako bi se
ocenila ustavnost i zakonitost te odluke, a koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu.
Kako se navodi, ovo nije prvi put da Vlada Srbije krši Zakon o radu, a posebno član kojim je
propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi od egzistencijalnih i socijalnih potreba
zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope
zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kao i
produktivnosti i prosečne zarade.
Dodaje se da je SSSS predložio povećanje minimalne cene rada sa 121 na 143,55 dinara imajući u
vidu planirano povećanje potrošačkih cena u 2016, povećanje produktivnosti rada od februara
2010. do danas za 30 odsto, smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7 odsto (od 2012. do 2015), ali i
povećanja stope zaposlenosti za 15,5 odsto u tom periodu.
"Povećanje minimalne cene rada je predloženo i zbog povećanja industrijske proizvodnje,
značajnog smanjenja budžetskog deficita prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest
meseci 2015, kao i zbog značajnog poboljšanja naplativost javnih prihoda, sve efikasnijeg
suzbijanja rada na crno i sive ekonomije, sve većeg priliva stranih investicija, povećanja izvoza i
smanjenje javnog duga", piše u saopštenju.
Naglašava se da predlog SSSS i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost o povećanju
minimalne cene rada na 143,5 dinara nisu prihvatili ministarstva finansija i za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja, ni Unija poslodavaca Srbije na Socijalno-ekonomskom savetu, pa je
Vlada donela jednostranu odluku koja je više političkog karaktera.
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"SSSS imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu
minimalna cena rada, ukoliko se pođe od predložene cene za 2015. ;od 137,9 dinara, za 2016.
godinu iznosila 143,55 dinara", piše u saopštenju.
Sindikat navodi i da se Vlada Srbije sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije dok s
druge strane ne dozvoljava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tri-minimalca-stanu-u-prosecnu-potrosacku-korpu

Три минималца стану у просечну потрошачку
корпу
Радници у Србији који зарађују минималац и наредне године ће примати исти износ јер се
висина минималне цене рада за 2016. годину неће мењати и износиће 121 динар по
радном сату.
Договора између синдиката, који су тражили да се цена рада увећа на 143,50 динара, и
послодаваца, који су истакли да се нису стекли услови за то, није било и Влада Србије је
донела одлуку, која је у складу с одговарајућим законима и процедуром, па ће минимална
зарада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, и наредне године бити око
21.000 динара.
Дакле, огроман број људи ће и наредне године зарађивати исто као и ове, и сваки месец у
новчаник сместити око 21.000 динара. Да је то износ који не покрива ни најосновније потребе
потпуно је јасно при сваком одласку у продавницу, на пијацу, при уласку у аутобус, куповини
ципела или панталона, показне карте за превоз... али су они који доносе одлуку израчунали да
се с тим износом може живети месец дана.
А подаци Републичког завода за статистику кажу да је за просечну потрошачку корпу у јуну
било потребно око 67.000 динара, односно више од три минималца. У том месецу је просечна
плата у Србији била 44.000 динара, или два минималца, а да би се напунила просечна
потрошачка корпа била је потребна 1,5 просечна плата.
Јасно је да и домаћинства у којима запослени зарађују просечну зараду тешко могу
задовољити све потребе те је онима који кући доносе минималац то практично немогуће.
Потпуно је сигурно да се потребе морају смањити, али је извесно да се у домаћинствима у
којима се зарађује минималац лишава готово свега. Наиме, у јунској просечној потрошачкој
корпи за храну и пиће требало је око 26.500 динара, што је око 5.000 динара више него што је
минимална зарада па нема никаве сумње да је оно што у корпу стављају они који зарађују
минималац далеко скормније, мање – а заправо недовољно.
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Пошто је минимална зарада три пута мања него просечна потрошачка корпа, то значи да би
толико мање требало да троше они који ту зараду имају. У бројкама то значи да би се, уместо
26.500 динара, колико у просечној потрошачкој корпи треба за храну и пиће, за те потребе
могло утрошити око 8.500 динара. С тим износом не само да трпеза није богата, него је готово
нема, посебно што ни оно што је у просечној потрошачкој корпи није много. Уместо килограма
пиринча, у корпу коју би требало да се напуни с минималцем стаје свега 300 грама те
намирнице, око осам килограма хлеба, килограм парадајза, пола килограма пасуља, око 4,5
килограма кромпира. На трпези би се месечно могло наћи по 1,2 килограм свињског и пилећег
меса, око 230 грама јунетине, занемарљива количина месних прерађевина и рибе, око 4,5
литара млека, две литре јогурта, двадесетак јаја и свега мрвица качкаваља. И воћа би било у
траговима, баш као и осталих прехрамебних производа, где су, рецимо, чоколада за кување,
која у просечној потрошачкој корпи тежи 100 грама, те би је у оној која се пуни минималцем
могла бити око 30 грама, док би се у корпу спустило око 65 грама млечне чоколаде...
Д. Млађеновић
Више за цигаре него за образовање
Трошкови становања, који су део просечне потрошачке корпе, износе око 13.000 динара, што
значи да за те намене они с минималном зарадом треба да одвоје око 4.500 динара. Трећину
би морали да се смање и трошкови за алкохолна пића и дуван, који су у просечној потрошачкој
корпи око 5.000 динара, а поразно је и што су трошкови за те намене већи од оних за одећу и
обућу, чак два пута виши од оних за здравство, а о томе да су трошкови за образовање испод
једног процента укупне просечне потрошачке корпе никакав коментар није потребан.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cena-rada-ide-na-sud

Цена рада иде на суд
Савез самосталних синдиката Србије обратиће се Уставном суду Србије због одлуке Владе
Србије да минимална цена рада за наредну годину остане 121 динар по радном часу.
Синдикалци ће
тражити од УСС-а да оцени уставност и законитост те одлуке, за коју сматрају да је у
супротности са Законом о раду.
У саопштењу СССС-а наводи се да то није први пут да Влада Србије крши Закон о раду, а
посебно члан којим је прописано да се при утврђивању минималне цене рада полази од
егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице изражених кроз
вредност минималне потрошачке корпе, кретање стопе запослености на тржишту рада, стопе
раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, као и продуктивности и просечне
зараде.
Подсећају на то да су самосталци и „Независност” предложили повећање минималне цене
рада са 121 динар на 143,55 имајући у виду планирано повећање потрошачких цена у 2016.
години, повећање продуктивности рада од фебруара 2010. до данас од 30 одсто, смањење
стопе незапослености од 19,7 одсто од 2012. до 2015.одине, али и повећање стопе
запослености од 15,5 одсто у истом периоду.Љ. М.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=16&nav_id=1040111

Sindikati traže pomoć suda zbog minimalca
Savez samostalnih sindikata Srbije saopštio je da će se zbog odluke Vlade da minimalna cena rada
ostane 121 dinar po radnom času, obratiti Ustavnom sudu.
IZVOR: BETA SREDA
Amerikanci predviđaju pad BDP Rusije od 2,6%
Sindikati žele da se oceni ustavnost i zakonitost te odluke, koja je navode, u suprotnosti sa
Zakonom o radu.
Kako se navodi, ovo nije prvi put da Vlada Srbije krši Zakon o radu, a posebno član kojim je
propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi od egzistencijalnih i socijalnih potreba
zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope
zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kao i
produktivnosti i prosečne zarade.
Dodaje se da je SSSS predložio povećanje minimalne cene rada sa 121 na 143,55 dinara imajući u
vidu planirano povećanje potrošačkih cena u 2016, povećanje produktivnosti rada od februara
2010. do danas za 30 odsto, smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7 odsto (od 2012. do 2015), ali i
povećanja stope zaposlenosti za 15,5 odsto u tom periodu.
"Povećanje minimalne cene rada je predloženo i zbog povećanja industrijske proizvodnje,
značajnog smanjenja budžetskog deficita prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest
meseci 2015, kao i zbog značajnog poboljšanja naplativost javnih prihoda, sve efikasnijeg
suzbijanja rada na crno i sive ekonomije, sve većeg priliva stranih investicija, povećanja izvoza i
smanjenje javnog duga", piše u saopštenju.
Naglašava se da predlog SSSS i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost o povećanju
minimalne cene rada na 143,5 dinara nisu prihvatili ministarstva finansija i za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja, ni Unija poslodavaca Srbije na Socijalno-ekonomskom savetu, pa je
Vlada donela jednostranu odluku koja je više političkog karaktera.
"SSSS imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu
minimalna cena rada, ukoliko se pođe od predložene cene za 2015. od 137,9 dinara, za 2016.
godinu iznosila 143,55 dinara", piše u saopštenju.
Sindikat navodi i da se Vlada Srbije sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije dok s
druge strane ne dozvoljava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.
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Konačno: Staklara platila dug za gas
Srpska fabrika stakla Paraćin, u prolongiranom roku do 15. septembra, uplatila je dug za gas u
iznosu 260 miliona dinara.
IZVOR: TANJUG SREDA
Očekuje se da joj se preostali deo duga za gas i dug za struju reprogramiraju, izjavio je danas
Tanjugu predsednik Samostalnog sindikata "Staklare" Živojin Matejić.
"Za nas iz Sindikata i 850 zaposlenih u 'Staklari' važno je da radimo i da za svoj rad primamo
plate", dodao je Matejić i izrazio nadu u povoljno rešenje problema dugovanja za energente, koji
iznose oko 950 miliona dinara.
Plaćen je utuženi iznos od 260 miliona dinara, čime su se stekli uslovi za deblokadu računa fabrike,
"ali do deblokade još neće doći zbog nekih drugih poverilaca", objasnio je novinarima direktor
"Staklare" Borislav Vuković.
U Srpskoj fabrici stakla, očekuju "pozitivne signale" sa zajedničke sednice, poslovodstva i sindikata
"Staklare" sa prestavnicima Ministarstva privrede, energetike i rudarstva i čelnim ljudima
"Srbijagasa" i EPS - snabdevanje.
U pozitivno rešenje problema uveren je i predsednik opštine Paraćin Saša Paunović, koji je ocenio
da je "Vlada angažovana na rešavanju problema Fabrike stakla oko dugovanja za energente", u
uverenju da će to biti "uspešno rešeno narednih dana".
On je ponovio da "problemi postoje, ali se oni ne mogu rešiti zatvaranjem fabrike već isključivo
pronalaženjem načina da se dugovi naplate".

BETA
http://www.naslovi.net/2015-09-16/beta/sindikat-ce-se-obratiti-ustavnom-sudu-zbog-odluke-o-ceni-rada/16353975

Sindikat će se obratiti Ustavnom sudu zbog odluke o
ceni rada
Beta
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštio je danas da će se zbog odluke Vlade Srbije da
minimalna cena rada za 2016. ostane 121 dinar po radnom času, obratiti Ustavnom sudu,kako bi se
ocenila ustavnost i zakonitost te odluke, a koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu.
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Kako se navodi, ovo nije prvi put da Vlada Srbije krši Zakon o radu, a posebno član kojim je
propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi od egzistencijalnih i socijalnih potreba
zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope
zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kao i
produktivnosti i prosečne zarade.
Dodaje se da je SSSS predložio povećanje minimalne cene rada sa 121 na 143,55 dinara imajući u
vidu planirano povećanje potrošačkih cena u 2016, povećanje produktivnosti rada od februara
2010. do danas za 30 odsto, smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7 odsto (od 2012. do 2015), ali i
povećanja stope zaposlenosti za 15,5 odsto u tom periodu.
"Povećanje minimalne cene rada je predloženo i zbog povećanja industrijske proizvodnje,
značajnog smanjenja budžetskog deficita prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest
meseci 2015, kao i zbog značajnog poboljšanja naplativost javnih prihoda, sve efikasnijeg
suzbijanja rada na crno i sive ekonomije, sve većeg priliva stranih investicija, povećanja izvoza i
smanjenje javnog duga", piše u saopštenju.
Naglašava se da predlog SSSS i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost o povećanju
minimalne cene rada na 143,5 dinara nisu prihvatili ministarstva finansija i za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja, ni Unija poslodavaca Srbije na Socijalno-ekonomskom savetu, pa je
Vlada donela jednostranu odluku koja je više političkog karaktera.
"SSSS imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu
minimalna cena rada, ukoliko se pođe od predložene cene za 2015. od 137,9 dinara, za 2016.
godinu iznosila 143,55 dinara", piše u saopštenju.
Sindikat navodi i da se Vlada Srbije sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije dok s
druge strane ne dozvoljava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.
(Beta, 16.09.2015)

N1
http://rs.n1info.com/a93045/Vesti/SSSS-ce-traziti-ocenu-ustavnosti-Vladine-odluke-o-minimalcu.html

SSSS će tražiti ocenu ustavnosti Vladine odluke o
minimalcu
Izvor: N1
Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će se obratiti Ustavnom sudu, kako bi ocenio
ustavnost i zakonitost donete Vladine odluke o tome da minimalna cena rada za 2016. godinu
ostane ista, odnosno da iznosi 121 dinar po radnom času.
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U SSSS tvrde da je ta odluka jednostrano doneta i da je više političkog karaktera, kao i da je u
suprotnosti sa odredbama Zakona o radu.
Vulin: Nismo povećali minimalac jer nije bilo inflacije
Reprezentativne sindikalne centrale (SSSS i UGS "Nezavisnost") su argumentovano, u skladu sa
članom 112. stav 3. Zakona o radu, predložile da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje, za 2016. godinu iznosi 143,55 dinara ("neto" po radnom času),
podseća se u saopštenju SSSS.
Taj predlog na sednici Socijalno-ekonomskom savetu nisu prihvatili predstavnici Ministarstva
finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Unija poslodavaca
Srbije.
SSSS je pri predlaganju te cene rada, kako objašnjavaju, imao u vidu da je planirana inflacija za
2016. godinu u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu minimalna cena rada, ukoliko se pođe
od naše predložene cene za 2015. godinu (137,90 dinara), za 2016. godinu iznosila 143,55 dinara.
Predlog za povećanje minimalne cene rade po radnom času neto, sa sadašnjih 121 na 143,55
dinara, SSSS obrazlaže time što su u privredi i na tržištu rada ostvareni parametri na osnovu kojih bi
moglo da dođe do povećanja cene rada.
Vlada je odluku o minimalnoj ceni donela u ponedeljak, nakon što predstavnici poslodavaca i
sindikata nisu uspeli da se dogovore o iznosu cene rada za narednu godinu u roku od 15 dana od
dana početka pregovora.
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