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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605890/Sindikati-podrzavaju-povecanje-plata-zaposlenima

Синдикати подржавају повећање плата
запосленима
Тањуг
Синдикати запослених у социјалној заштити похвалили су напоре Владе Србије да се плате
запослених у тој области повећају и да имају исти третман као запослени у другим областима.
"Подржавамо иницијативу председника Владе Александра Вучића и ресорног министра
Александра Вулина за повећањем плата запослених у социјалној заштити Републике Србије.
Ценимо напоре да се плате повећају у нашој области и да будемо равноправни са осталима
(здравство и школство) са напоменом да нисмо задовољни са процентом повећања", наводи се
у саопштењу Синдиката запослених у социјланој заштити.
Представници тог синдиката очекују да ће њихове плате расти брже и у већем проценту.
Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије такође је подржало
иницијативу за повећање плата запосленима у социјалној заштити.
Удружење послодаваца у свом чланству окупља установе социјалне заштите на територији
Републике Србије са близу 8.000 запослених, од чега неколико хиљада запослених остварује
месечна примања од око 25.000 динара.
Најављено повећане плата, запослени у социјалној заштити прихватају са уважавањем, као
гест добре воље да се наставе заједнички напори за изградњу бољег сутра, наводи се у
саопштењу.
"Удружење се у име својих чланова и свих запослених у установама социјалне заштите
захваљује председнику Владе, Александру Вучићу и Министру за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Александру Вулину што су сагледали тешке услове рада запослених у
социјалној заштити и изборили се за повећања плата и да се сачува свако радно место у
систему социјалне заштите", наводи се у саопштењу.
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Представници Асоцијације ЦСР Србије оценили су такође да су Влада Републике Србије и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, препознали значајну улогу
социјалне заштите у друштву и одговорном поступању запослених у систему.
"Социјална заштита је заслужено добила исти третман као и просвета, здравство и други
значајни системи. Захваљујемо Влади Републике Србије и Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања на уважавању струке и области којом се бавимо", наводи се у
саопштењу.
Запослени у систему социјалне заштите ће увек одговорити на све изазове у друштву и
одговорно обављати поверене послове, поручују из те асоцијације.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/605817/Gasic-Namenska-nikad-bolje-1000-novih-radnika-u-2015

Гашић: Наменска никад боље, 1.000 нових
радника у 2015.
Министар одбране Братислав Гашић изјавио је данас да наменска индустрија никада није
имала тако добре резултате као што је то случај сада, а посебно у односу на период од 2000.
до 2012. године, и подвукао да је само у овој години у тој индустрији запослено 1.000 нових
радника.
Гашић је на састанку са представницима шест синдиката наменске рекао да те фабрике први
пут уредно плаћају порезе и доприносе, да уредно измирују плате.
Он је навео и да се полако руше рекорди који су остварени у претходном периоду и у том
смислу изнео податак да је добијен још један нови уговор, вредан 100 милиона долара.
Како је рекао, било је и примедби од неких синдиката када су плате у питању и прецизирао да
све фабрике наменске имају повећање плата и изнео пример "Прве Искре" Барич, у којој је
просечна плата сада 59. 495, а у 2014. је била 57.809, и 2013. 53.797 динара.
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Такође на табели на којој је приказан износ плата у наменској приказано је и да је у фабрици
"Крушик" Ваљево била 30.145 динара а сада 45.084 динара, док је у "Застави Оружје" у
Крагујевцу просечна плата пре шест година била 32.805 динара, а данас 49.927 динара.
Он је навео и да ће са менаџментом фабрика наменске у понедељак бити потписани нови
уговори са војском, да фабрике измирују дуговања али и да ће добити нове авансе за рад.
У том правцу, министар је рекао и да је Српска банка добила дозволу за рад, уз оцену да је
сачувана банка коју су тајкуни уништили потпуно и додао да је то Српска банка са српским
капиталом, а која је задужена за рад са наменском индустријом.
Говорећи о новим могућностима и пословима, Гашић је рекао да су у посети представници
"Татре" који обилазе фабрике, ићи ће у ФАП-у, обићи "Слободу" Чачак, "Прву Петолетку",
"14.октобар"...
Како је рекао, након тога ће разговарати са премијером, са њим као министром одбране, као и
са министром привреде.
- За ову владу је наменска индустрија покретач свега и желимо то да искористимо. Желимо
да у 2016. години минимум још 1.000 радних места отворимо у наменској индистрији закључио је Гашић.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-Ko-smatra-da-pomoc-nije-fer-neka-je-vrati.sr.html

Вербић: Ко сматра да помоћ није фер, нека је
врати
БЕОГРАД – Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да
они представници синдиката који сматрају да помоћ од 7.000 динара није фер, могу то да
врате у републички буџет.
„Влада је одлучила да уплати једнократну помоћ свим запосленима у просвети и то није помоћ
за синдикате, већ за просветне раднике”, рекао је Вербић новинарима.
Он је навео да представници синдиката који су тиме незадовољни могу да врате ту помоћ.
На питање да и то значи нови штрајк, он је рекао да не значи.
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„Сигуран сам да ово није глас свих представника синдиката”, рекао је Вербић.
Наводећи да су синдикати били веома конструктивни последњих месеци и да су имали добар
дијалог, он је рекао да може да се примети да ове године по први пут нисмо имали 1.
септембра штрајк упозорења.
''Мислим да смо сви свесни ситуације да је 7.000 динара просто реално и да су једино
просветни радници добили било какву помоћ. Да је то много, није, то је скромна помоћ, али у
овом тренутку једина могућа. Мислим да је свакако боље дати ову помоћ, просветним
радницима је она потребна'', рекао је Вербић понављајући да то није помоћ за представнике
синдиката.
Када је реч о повећању плата, министар је навео да ниједног тренутка док је трајао штрајк
није било приче о томе да ли ће бити повећање и колико ће бити повећање плата.
''Када је престао штрајк тада смо причали о нечем другом, а причали смо пре свега о систему
плата односно закону о платама и платним групама. То је проблем који је и даље нерешен и
тај проблем треба системски да решавамо. Ниједног тренутка док је трајао штрајк ми нисмо
причали о томе да ли ће бити повећање и колико ће бити повећање плата'', рекао је Вербић.
Он је истакао да мора да се констатује да је најављено повећање плата за просветне раднике
највеће од свих сектора.
Међутим, како каже, не треба очекивати да било ко буде задовољан било којом помоћи и било
каквим повећањем плата.
''Бићемо задовољни када плате почну стабилно да расту, али у овом тренутку оно што је
реално и оно што можемо то је управо ово'', закључио је Вербић.
Скупштина Србије разматра данас допуне Закона о буџету за 2015. годину којима је
предвиђена једнократна помоћ за запослене у просвети од 7.000 динара.
Танјуг

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ustedeli_100_milijardu_na_plate_podelili_deset.4.html?news_id=311120

После разговора са ММФ-ом решена енигма о повишицама пензија и зарада у јавном сектору

Уштедели 100 милијарду, на плате поделили
десет

Повишицу од 1,25 одсто за 1,7 милиона пензионера, кошта око 50 милиона евра годишње *
Економисти кажу да ова "повишица" јесте скромна, али да је добар потез у оваквим
привредним околностима
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд Епилог вишемесечних најава о томе да ли ће, колико и коме бити повећане плате и пензије,
коначно је дошао завршетком преговора ММФ-а и Владе Србије. Просветари у основним и
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средњим школама добиће четири одсто, запослени у здравству три, војска и полиција два
одсто, а пензионери - убедљиво најбројнија групација - 1,25 одсто. И док држава покушава да
грађанима објасни како је и ово било претешко постићи и да су преговори били на корак од
распада, пензионери који ће у просеку добити по 290 динара, а многи и само 100 до 150
динара, на добијену "повишицу" углавном реагују озлојеђено.
То што у Србији има 1,7 милиона пензионера, чијих 1,25 одсто кошта око 50 милиона евра
годишње, тешко да им може представљати утеху. Нарочито не онима којима су пензије
претходно пале за много више од поменутих 1,25 одсто и онима који се сећају најаве о
изградњи националног фудбалског стадиона од 250 милиона евра и сличних потеза државе.
Управо овакве опаске доминирају небројеним коментарима на медијским порталима.
Запослени су, чини се, најнезадовољнији, јер им је држава на овај начин само делимично
"смањила смањење" зараде, а не повећала плату, како се најчешће наводи.
Економисти кажу да ова "повишица" јесте скромна, али да је добар потез у оваквим
привредним околностима, нарочито с обзиром на противљење Међународног монетарног
фонда. Како за Данас каже Иван Николић, сарадник Економског института, укупан трошак свих
повећања не би требало да пређе 10 милијарди динара годишње (око 83 милиона евра).
- Очигледно је да је ММФ био прилично упоран да повећања уопште не буде, па су на крају
ипак пристали на релативно скроман раст. Тих десет милијарди динара треба посматрати у
контексту укупног ефекта уштеда које је држава постигла ове године, а које износе од 90 до
100 милијарди динара. Тако да је ово један мали помак, од око 10 одсто уштеђеног новца каже Николић.
Према његовим речима, ипак је добро што је "држава прекинула један ригорозни режим
штедње", јер ће домаћа тражња бити кључна за економски опоравак "у ситуацији када је
спољна тражња ниска и када нема опоравка у еврозони".
Иако је током преговора са ММФ-ом преовлађујуће мишљење било да војска и полиција неће
добити никакве повишице, те да ће пензионери добити два одсто, догодило се обратно.
"Повишица" за најстарије грађане је спала на само 1,25 одсто, али су безбедносне снаге
добиле два процента. Николић, међутим, не сматра да је пензионерима смањен проценат да
би било новца за војску и полицију, и подсећа да је одлучено да новац добију и они
пензионери којима примања нису ни била смањивана.
- А та група људи са пензијама мањим од 25.000 динара је најбројнија - додаје Николић.
Кад се лепо замоли
Осим трајног повећања плате, са ММФ-ом је договорено и да просветари добију по 7.000
динара једнократне помоћи ове године. Како је рекао премијер, "ја сам тражио 5.000, некако
смо измолили ММФ да то повећање буде 6.000 динара, а на крају смо прихватили захтев
синдиката да то ипак буде 7.000".
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Договор Владе Србије и Међународног монетарног фонда о повећању плата и пензија

Просвети четири одсто, здравству три, војсци и
полицији по два, пензионерима 1,25 одсто
Акциза на гориво расте са 137 на 139 динара * ТВ претплата неће бити већа од 150 динара
АУТОР: А. М.
Премијер Србије Александар Вучић рекао је јуче да ће највеће повећање плата добити
просветари у основним и средњим школама - четири одсто. Запослени у здравству и
социјалним установама ће добити три одсто, војска и полиција по два процента, а на толико
могу да рачунају и универзитетски професори.
Примања ће бити повећана и свим пензионерима, укључујући и оне којима пензије нису
смањиване, и то за 1,25 одсто. То је договор који је постигнут са Међународним монетарним
фондом, а примењиваће се од јануара 2016. године.
Како је нагласио Вучић, највише проблема у преговорима било је око универзитетских
професора, пошто у ММФ-у сматрају да они и овако имају превелика примања, а исти став у
Фонду су имали и око полицајаца. ММФ је сматрао и да војска има одговарајуће зараде.
Премијер је подсетио да око 60 одсто пензионера није имало никаква смањења, а да ће сада
имати повишицу и као пример навео да ће онај ко прима пензију од 20.000 динара са
повишицом добијати 20.250 динара. "Додатак" на пензију од 40.000 динара је 500 динара, а на
пензију од 80.000 динара - 1.000 динара.
Пошто у Србији има 1,7 милиона пензионера, чак и ово мало повећање од 1,25 одсто
оптерећује буџет више него сва повећања плата која ће бити уведена, додао је премијер. Због
тога је, како је рекао, ММФ тражио да пензионери добију мањи "скок" примања од овог, али је
на крају постигнут договор да цифра ипак буде 1,25 одсто. Према подацима ПИО фонда,
просечна пензија у Србији у августу је износила 23.162 динара, што значи да ће држава
месечно само за ових 1,25 одсто издвајати 502 милиона динара више, што је на годишњем
нивоу око 50 милиона евра.
Како је рекао Вучић, једини уступак који је Србија морала да начини да би ММФ пристао на ове
повишице је био да се акциза на гориво повећа са 137 на 139 динара. Премијер је додао и да
ће новац који ће бити добијен повећањем акцизе бити мањи од износа који ће држава
издвојити за суфинансирање јавних сервиса у 2016. години како претплата за јавни сервис,
која ће се плаћати од јануара, не би била виша од 150 динара. За ове намене држава ће
издвојити четири милијарде динара.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-bez-povecanja-plata-za-centralnu-administraciju

Вујовић: Без повећања плата за централну
администрацију
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да централна администрација неће
имати право на повећање плата од 1. јануара.
"Министарство образовања нема повећање, МУП нема повећање, Министарство одбране нема
повећање, ниједно министарство нема повећање. Нико у управи нема повећање", рекао је
Вујовић у Скупштини Србије, где брани предложене допуне Закона о буџету за 2015. годину,
којима ће бити омогућена исплата 7.000 динара једнократне помоћи просветарима.
Министар је, на питање Марка Ђуришића из СДС да ли ће најављено повећање од два одсто
односити само на припаднике Војске Србије и полиције или и на запослене у министарствима
одбране и унутрашњих послова, прецизирао да нико из јавне, такозване државне
администрације, неће добити ни динар повећања.
"Ова повећања, цела централна администрација 33.000 људи номинално, по систематизацији
28.000 реално, плус ови привремени, нема право на повећање", рекао је Вујовић.
Говорећи о предложеним допунама, министар је прецизирао да ће једнократну помоћ добити
тачно 135.021 запослених у просвети, и то 75.361 лице у основном образовању, 33.608 у
средњем, 1.392 у ученичком стандарду, 22.392 у вишем и високом образовању и 2.268 у
студентском стандарду.
За те сврхе ће из овогодишњег буџета бити издвојено, према његовим речима, 1,6 милијарди
динара.
Предлог буџета у скупштини најкасније до11. децембра
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да очекује да Влада Србије Предлог
буџета за 2016. годину усвоји 23. новембра, а да би посланици о њему могли да се
изјашњавају најкасније 11. децембра.
"Налазимо се у стању сталног припремања цифара, сутра имамо разговор са премијером на
основу договора са ММФ-ом око кључних параметара које шаљемо сутра крајем дана свим
министарствима и очекујемо да влада 23. новембра усвоји предлог буждета и да он буде у
скупштини разматран најкасније 9. или 11. децембра, раније него прошле године", рекао је
Вујовић за РТС.
Упитан како ће се решити проблем кредита у свајцарцима и има ли држава решење, Вујовић је
казао да ресорно министарство, односно влада има одговоре на нека од питања која
постављају грађани.
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"Због свих обавеза закључици још увек нису обелодањени, мислим да ћемо то урадити сутра
или најкасније у понедељак. Наш предлог је да упутимо апел банкама да у оном делу где су
људи социјално угрожени, односно где је позиција породице нарушена да покушају
билатералним односима да нађу решење", рекао је Вујовић.
Он је казао да министарство не може да се меша у регулисање односа између банака и
појединаца.
"То не можемо да радимо, али можемо да апелујемо да банке преиспитају своје одлуке,
појединачне уговоре и нађу решење", рекао је Вујовић.
Говорећи о једнократној помоћи од 7.000 динара коју ће добити сви запослени у основним и
средњим школама, он је казао да та цифра одговара ономе што су били захтеви синдиката.
"Трошкови штрајка су били велики, желимо да се држимо у оним габаритима које смо
планирали, а то је максимум 7.000 динара једнократне помоћи коју можемо себи да
дозволимо сада. То је само први корак у повећању, биће и четири одсто од јануара у следећем
буџету, то смо договорили и то ће бити саставни део предлога за буџета за 2016. годину",
рекао је Вујовић.
(Танјуг)

АКТЕР
http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-145642-sindikat-zaboravljeni-u-vrti-ima.html

СИНДИКАТ: ЗАБОРАВЉЕНИ У ВРТИЋИМА
ФоНет
Запослени у предшколским установама не треба да буду заборављени приликом повећања
плата и исплати једнократне помоћи, јер су и њихове плате биле умањене зарад општег
економског интереса
Грански синдикат просветних радника Србије "Независност" затражио је у отвореном писму
премијеру Србије Александру Вучићу да запослени у предшколским установама не буду
заборављени приликом повећања плата и исплати једнократне помоћи, јер су и њихове плате
биле умањене зарад општег економског интереса.
Ради се о 23.000 запослених у предшколским установама, о којима се не прича у јавности и
чији се проблеми остављају "на душу локалним самоправама" и Министарству задуженом за
локалне самоуправе, додаје се у саопштењу.
Писмо сличне садржине упућено је и министрима Душану Вујовићу, Срђану Вербићу и Кори
Удовички
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