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Тешко живе и они који имају редовну плату
По статистичким подацима, 628.000 људи има приходе који су испод границе
сиромаштва, стопа ризика од сиромаштва је 43,2 одсто, реална вредност зарада прошле
године мања је 3,3 одсто
у односу на 2014, минимална зарада је ове године иста као претходне и износи 121 динар по
радном часу. Просечна пензија је прошле године смањењна 6,4 одсто, а на крају 2015. године
дошло је до повећаног броја захтева за пензионисање, што неминовно води ка смањењу броја
запослених.
Запошљавање и укључивање на тржиште рада представља један од важних предуслова
економске самосталности и преузимања одговорности на нивоу појединаца и привредог раста
у целини. Сиромаштво код незапослених у Србији, којих је, по статистичким подацима, лане
било мање него 2014, и даље је знатно веће у односу на запослене јер свако ко је на
евиденцији НСЗ-а сматра се сиромашним, с тим што су неки изнад линије сиромаштва, а део
испод ње. Но, велики проблем представља то што су и запослени међу сиромашнима, односно
што се, и поред радног места, сврставају у сиромашне јер су им примања недовољна да пређу
праг сиромаштва.
У анализи Библиотеке Народне скупштине Србије „Запосленост и ризик од сиромаштва”
наводи се да је анкета о стопи запослености за четврти квартал 2014. године, коју је спровео
Републички завод за статистику, показала да је у Србији запосленост износила 50,4 одсто,
односно број запослених је био 2.322.201. Раст запослености 2014. године довео је до
повећања броја запослених за 53.451 у односу на октобар 2013. Лане је, по статистици, број
запослених повећан пре свега због појачаних контрола Инспекције рада и превођења радника
из илегалне зоне рада у легалну, али је у исто време повећан и број пензионера.
Међутим, ни запослени ни пензионери чија су примања редовна нису поштеђени сиромаштва.
Линија ризика од сиромаштва за 2014. годину била је 13.408 динара, што значи да ни
четворочлане породице где је један запослен и има просечну републичку плату од 44.000
динара није поштеђена ризика од сиромаштва. Још у горем су положају оне породице где
запослени кући месечно доноси минималац од 23.000 динара. Чак и када оба родитеља имају
минималац, то није довољно да се четворочлана породица одмакне од ризика од сиромаштва.
У истом положају су и породице у којима има један пензионер јер његова пензија није
довољна за испуњавање услова за прелазак прага сиромаштва.
Пошто је најважније данас имати посао, без обзира на то колика је плата, основни циљ јесте
повећање броја запослених, у чему Србија знатно заостаје за другим европским земљама.
Наиме, са стопом запослености од 50,4 одсто Србија тешко да може да сервисира и има бољу
слику сиромаштва за око 700.000 незапослених и више од 1,7 милион пензионера и неколико
стотина хиљада оних који примају социјалну помоћ од државе. Просек запослености у ЕУ у
2014. гогодини износио је 69,2 одсто, а највећа је у Великој Британији – 76,2 одсто.
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Запосленост у Немачкој је 75,9 одсто, Аустрији 74,2, Белгији 67,3, Бугарској 65,5, Данској
75,9, Естонији 74,3, Финској 73,1, Чешкој 75 одсто. Најнижа стопа запослености је у Грчкој –
53,3 одсто, затим у Хрватској – 59,2 и Шпанији 59,9.
Љ. Малешевић
Пример Ирске
Ирска Влада, која од 2011. спроводи мере економског опоравка и отварања нових радних
места, за ову годину планирала је подршку за 100.000 новозапослених, а до 2018. године пуну
запосленост за 2,1 милиона људи. Она је 2014. године имала стопу запослености 67 одсто, а
2020. године имаће 71 одсто. Све то постизала је – а план је да тако и настави – кроз акциони
план запошљавања који садржи оживљавање домаће производње и отварање нових радних
места на локалном нивоу, изградњу кластера у кључним секторима и изградњи аутохтоне
политике раста и пораста извоза ирских компанија.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/milic-zarade-male-radnici-u-strahu-od-otkaza

Милић: Зараде мале, радници у страху од отказа
– Протекла година је за раднике у Србији била веома тешка, а нажалост, ни у години која
је пред нама не може се очекивати много боља ситуација – каже председник Савеза
самосталних синдиката Војводине Горан Милић. – Недостају радна места, незапосленост је
велика јер је без посла око 730.000 радно способних људи, а биће их још више пошто ће
велики број радника у јавном сектору остати без посла. Наиме, до фебруара се очекује да
14.500 радника у јавном сектору престане да ради, а до краја године би без посла требало да
их остане укупно око 35.000.
То што нас очекује, указао је Милић, поптуно се уклапа у оно што се дешавало претходне
године јер је много неиспуњених обећања, социјални дијалог готово да не постоји, Закон о
раду пао је већ на правом испиту – при утврђивању минималне зараде – пошто нису поштовани
параметри који су тим законом прописани, а тај документ је углавном наклоњен
послодавцима, док су радници су скрајнути и имају све мање права.
– Социјалног дијалога готово да нема, веома се тешко живи, пад животног стандарда је
свакодневан, зараде су мале, а запослени савладани страхом од губитка посла. Минимална
зарада није се мењала прошле године, и радници којима се исплаћује и ове године ће радити
за 121 динар по сату, за трошкове просечне потрошачке корпе потребно је 1,5 просечна
плата... Животни стандард грађана Србије биће још нижи, а линију сиромаштва, на којој је
сада сваки четрти грађанин Србије, прекорачиће, сигурно је, још многи – истакао је Милић.
По његовим речима, већ на самом почетку године грађани су суочени с новим издацима,
уведена је телевизјска претплата, повећане акцизе на низ производа.
– Већ сада је много грађана који са својим примањима не могу да задовоље ни основне
потребе и зато су потребне промене које ће допринети томе да зараде запослених буду младих
из земље. Нажалост, то неће бити лако јер је много енергије потрошено и биће веома тешко
пронаћи је пошто је страх од губитка радног места огорман и влада апатија.Д. Млађеновић
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толике да се од рада може пристојно живети, да се отворе нова радна места, заустави одлазак
Србија зона јефтиног рада
– Долазак страних инвеститора јесте важан, али није добро што се, приликом потраге за њима,
о Србији говори као о зони јефтиног рада. Потенцијалним страним инвеститорима, као
предност, нуди се квалитетна, квалификована и јефтина радна снага – указао је Горан Милић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-dva-novozaposlena-olaksice-75-odsto

За два новозапослена олакшице 75 одсто
Од почетка ове године, кроз измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и
доприносима на обавезно социјално осигурање уведени су подстицаји за запошљавање
нових радника и важе и за мала и микропредузећа и предузетнике. Максималну олакшицу од
75 одсто раније су имале само фирме које запосле 100 радника, а сада на толико пореско
растерећење могу рачунати и мала и микропредузећа ако запосле само два радника.
За остале фирме, средње и велике, подстицаји запошљавању нових радника у овој години па
све до краја наредне, припадају сваком газди који одлучи да отвори нова радна места. Тако ће
65 одсто повраћаја новца добити послодавци који упосле од једног до девет радника, 70 одсто
ако запосле од десет до 99, а 75 одсто ако упосле најмање 100 радника.
Очекује се да ће по основу олакшица уређених овим законом ефекат предложених решења на
буyет Србије износити око пола милијарде на сваких 10.000 новозапослених, што се сматра
оправданим с обзиром на ефекте које ће имати у смислу подстицања запошљавања.
Да би остварили услове да поврате 75 одсто пореза и доприноса, мала, миркопредузећа и
предузетници морају да повећају број радника у односу на стање 31. октобра 2015. године.
Уколико прво запосле само једног радника, а тек онда другог, подстицаји ће важити од
тренутка упошљавања другог. У случају да су отпуштали раднике, на подстицаје могу рачунати
тек када надмаше број запослених који су имали на крају октобра 2015. године.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић сматра да је стимулативна мера за
послодавце требало да буде донета и раније јер би то спречило велики број непријављених
радника.
– У Србији велики број радника ради непријављено и на такве послодавце би таква мера могла
деловати – сматра Атанацковић. – Треба очекивати да ће запосленост статистички порасти. Да
би се, међутим, и физички повећао број радника, логика је другачија. Послодавац запошљава
само оног ко му треба. Колико год да му држава плати, он неће ангажовати непотребне
раднике. Да би запосленост и реално расла, мора да напредује привреда.
За Драгољуба Рајића из Мреже за пословну подршку мере државних подстицаја за предузећа и
привреднике су добре, али се код малих фирми може појавити проблем око административног
посла за захтев за враћање новца јер оне, по правилу, немају правнике који би то могли
урадити.
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– Пореска политика на нивоу државе мора бити прилагођена реалној платежној могућности
привреде, привредних субјеката, тако да би, ако се буде ишло у даље растерећење
парафискалних намета и побољшање могућности за кредит, та мера могла бити значајна –
рекао је Рајић.
Љ. Малешевић
Колико се штеди
Олакшице које помнеутим изменама држава даје послодавцима нису мале, али се сматрају
добром мером за смањење сиве економије и прелазак радника из илегалне радне зоне у
легалну. Ако раднику исплате нето плату од 25.000 динара, на то треба да плате на име пореза
и доприноса 15.124 динара. Од тог износа, држава им тим олакшицама враћа 11.908 динара,
тако да је њихова обавеза према држави заправо само 3.216. Или, ако је зарада радника
40.000 динара нето, на то треба да плате порез и доприносе од 24.114. Од тог износа држава
им на име подстицаја враћа 18.975 динара, што значи да плаћају само 4.114.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/livci-ocekuju-pomoc-drzave

Ливци очекују помоћ државе
ЗРЕЊАНИН: Представници два синдиката зрењанинске фабрике „Радијатор” и менаџмент
те фирме, позвани су да данас дођу на разговоре у Београд у Министарство привреде.
- Оба синдиката у „Радијатору” добила су позив да пошаљу представника на разговоре у
Министарство привреде, а очекујемо да нас тамо прими министар Жељко Сертић и да га
упознамо са проблемима са којима смо суочени - каже председник Самосталног синдиката у
„Радијатору” Жељко Шојић, који ће се, као и Драган Милошевић, председник синдиката
„Независност” у тој фирми, одазвати позиву из министарства.
Састанку у министарству требало би да присуствује и генерални директор „Радијатора”
Недељко Грубеша, или неко други из управљачке структуре фирме.
- У петак није било окупљања радника пред Градском кућом, већ смо их у телефонским
контактима информисали о свим дешавањима и развоју ситуације - напомиње челник
Самосталног синдиката.
Подсетимо, Самостални синдикат „Радијатора” организовао је 3. јануара окупљање радника
пред Градском кућом, тражећи подршку од локалне самоуправе. Из синдиката је одаслат
допис државном врху, са захтевом за хитан пријем, због катастрофалног стања у
„Радијатору”. У захтеву је наведено да послодавац у дужем времену касни са исплатама
зарада и других примања и да се исплата обавља у деловима и селективно.
Синдикати се жале и да послодавац дуже време не уплаћује доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање и да су запослени остали без оверених здравствених књижица.
Производња у фабрици је обустављена, струја је искључена 7. децембра прошле године, а
одуговлачи се и са усвајањем унапред припремљеног плана реорганизације. Из свих тих
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разлога 500 радника је у штрајку од 11. децембра прошле године, али су истрајни у захтевима
да послодавац измири обавезе према њима и покрене производњу.
Ж. Б.

ОК РАДИО
http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/strajk-upozorenja-u-vranjskim-sudovima-_53276.html

Штрајк упозорења у врањским судовима
Запослени у Вишем и Основном суду у Врању најавили су за понедељак штрајк
упозорења, који ће почети тачно у подне, потврђено је у овим институцијама.
Штрајк упозорења у правосуђу најавио је Синдикат правосуђа Србије, а разлог су отпуштања
запослених на одређено време, које је предложила Влада Србије.
По речима Ненада Ђелића, председника Синдиката Вишег суда у Врању, разлог штрајка је
одлука Владе о смањењу броја запослених у правосуђу, као и актуелне плате и зараде
запослених у правосуђу.
- У Вишем суду у Врању је према најавама из Владе вишак четворо запослених.
Због овога ћемо у понедељак одржати штрајк упозорења, којји није планииран и за наредне
дане - каже Ђелић.
Иако је синдикат најавио штрајк упозорења и у тужилаштвима у Србији, у Вишем и Основном
тужилаштву у Врању неће обвустављати рад, потврдила је Лепосава Јовчић, портпарол Вишег
тужилаштва.
- Ми смо добили обавештење о генералном штрајку, али не можемо да га подржимо јер са
малим бројем запослених, нисмо у могућности да обезбедимо минимум процеса рада који
предвиђа закон - каже Јовчићева.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vojni-sindikalci-i-ministarstvo-u-raskoraku_677904.html

Војни синдикалци и Министарство у раскораку
БЕОГРАД
Синдикат одбране Србије саопштио је данас да "не жели да учествује у политичким
играма, нити да ради мимо законом одређених прописа, већ да се избори да запослени у
Министарству одбране и Војсци Србије стекну права која сада немају и да се бори за
побољшање социјалног статуса запослених у Министарству одбране и Војсци Србије",
оптужујући при том Војни синдикат да се "користи у сврху отвореног политичког
агитовања, кршећи Законом о Војсци прописане норме, а кријући се иза става да желе
искључиво добробит припадницима Војске".
"Стање у Војсци Србије није ни изблиза такво каквим га представљају чланови једног од
једанаест који делују у МО и ВС", каже се у саопштењу Синдиката одбране.
Синдикат одбране истиче да је то директни напад на институцију од највећег поверења и да је
министар одбране једина мета напада.
Синдикат одбране истиче да није тачно да је неко вршио притисак, нити је одговарао за
синдикално деловање.
"Најновијим саопштењем Војни синдикат потврђује да је прекршио Закон о Војсци по ком је
свака политичка активност, изузев коришћења активног бирачког права, забрањена.
Придружујући се натписима таблоидних новина, Војни синдикат подлегао је утицају и ушао у
врзино коло из кога је тешко изаћи", наводи Синдикат одбране.
Тај синдикат истиче да је на састанцима са министром одбране и представницима
Генералштаба изнето више аргументованих чињеница које војни синдикат покушава да
оповргне.
На тим састанцима министар одбране аргументовао је зашто је стопирана набавка
медицинског материјала за ВМА, како је у магацинима пронађено више хиљада пари чизама,
као и ћелије за акумулаторе за авионе типа Миг, а између осталог и да је издато наређење да
првенство лечења на ВМА имају војна лица.
Нетачно је да лечење цивилних осигураника финансирају војни осигураници, а да приходе
убира буџет; напротив, сва лечења цивилних осигураника рефундира РФЗО, сем лечења која
цивилни осигураници сами плаћају, истиче се у саопштењу.
Након овог саопштења огласио се и Војни синдикат Србије, који тврди да је најбројнији и
једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, а не
политичка партија.
Војни синдикат:Министар и његови пулени политизују синдикалну борбу
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"Поводом покушаја министра одбране и његових пулена да полтронством и ''прљавом игром''
политизују синдикалну борбу запослених у Војсци Србије усмерену искључиво ка унапређењу
њиховог социјалног и радног положаја, обавештавамо јавност да никада, па ни овај пут нисмо
подржавали ни једну политичку опцију нити партију, али зато јесмо и увек ћемо подржати
свачије одлуке и потезе које сматрамо добрим и корисним за Војску Србије, њене припаднике
и грађане", каже се у саопштењу Војног синдиката.
Овај синдикат подсећа да је недавно подржао и самог министра Гашића, када је одлучио да
поводом Нове године новчаним наградама помогне припаднике који имају најниже зараде у
систему одбране.
Синдикат Одбране Србије, узвраћа Војни синдикат, "броји петнаестак чланова", а сви
"преостали 10 синдиката, које министар тако често помиње, заједно немају четвртину чланства
Војног синдиката Србије".
"Питамо лидера синдиката одбране да ли он и његови чланови имају чизме, када су последњи
пут добили униформе, имају ли грејање у касарнама, једу ли мед и мармеладу по 15 дана,
извршавају ли задатке у КЗБ по 75 дана непрекидно одвојени од породица и на нишану
терориста, пију ли сокове са истеклим роком трајања, возе ли се у исправним аутомобилима
са зимским гумама, да ли су им смањене дневнице и плате, имају ли неопходу заштитну
опрему, да ли могу обезбедити потребна документа за остваривање појединих накнада из
новодонетог правилника о путним и другим трошковима, имају ли по 500 сати прековременог
рада које не могу да наплате, колико чекају на прегледе у ВМА..."каже се у саопштењу Војни
синдикат Србије, који и даље оптужује одлазећег министра одбране Братислава Гашића за
нечињење.
Полемика између синдиката који делују при Војсци Србије и Министарства одбране, с друге
стране, отворена је пре неколико дана када је Војни синдикат Србије "подржао одлуку
председника Србије Томислава Николића о покретању поступка постављења појединих
официра на упражњена формацијска места, укључујући и место начелника ВМА, истовремено
критикујући министра одбране зато што није ништа по том питању предузео више до годину
дана".
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