ПРЕС КЛИПИНГ
2. фебруар 2016.

Паорима по хектару само 4.000 динара (стр.2)
Боловање ипак према просеку (стр.3)
НАЦРТ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Вучић: Синдикати
ће бити задовољни законом; СССС најављује штрајк (стр.4)
"Фијат" и даље највећи извозник из Србије (стр. 5)
Синдикати најавили штрајк упозорења за среду (стр.6)
"Синдикати ће бити задовољни законом о платама" (стр.6)
Синдикати најавили штрајк упозорења за 3. Фебруар (стр.7)
НЕЗАДОВОЉНИ ЗАКОНОМ О ПЛАТАМА: Синдикати најавили штрајк
упозорења за среду (стр.7)
Синдикати најавили штрајк упозорења (стр.8)
1.300 радника страхује шта ће бити с "Кабловима" (стр.8)
Угрожено пословање фабрике (стр.9)

1

Паорима по хектару само 4.000 динара
Аутор: М. Стакић
Субвенције по хектару за ову годину биће три пута мање него лане и износиће 4.000 динара по
хектару, одлучила је Влада Србије, која је у суботу усвојила Уредбу о субвенцијама или тзв.
кровну уредбу, чиме је потврђено писање „Дневника”.За гориво држава више неће давати
регрес, док субвенције за сточарство остају непромењене.
Како стоји у Уредби, за директна плаћања пољопривредницима ове године је обезбеђено
укупно око 16,9 милијарди динара. За премије за млеко издвојено је 3,4 милијарде динара, за
основне подстицаје за биљну производњу 3,53 милијарде, за подстицаје за квалитетне
приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве, квалитетне приплодне крмаче,
квалитетне приплодне овце и козе, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке
лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице шарана и квалитетне приплодне
матице пастрмке, обезбеђено је 5,2 милијарде динара. За подстицаје това јунади, јагњади,
јаради и тов свиња – 900 милиона динара, за пчеларство 320 милиона.
Подстицаји за производњу конзумне рибе су 28 милиона динара, регрес за ђубриво 3,53
милијарде, а регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 500.000 динара.
Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја, исплаћују се у одговарајућим
максималним износима, и то за премију за млеко седам динара по литру; основне подстицаје
за биљну производњу 2.000 динара по хектару; субвенције за квалитетне приплодне млечне,
као и товне краве 25.000 динара по грлу, а за приплодне овце, козе и крмаче 7.000 динара по
грлу; субвенције за родитељске кокошке тешког типа износиће 60 динара, а лаког типа 100; за
ћурке ће износити 300 динара; за квалитетне приплодне матице шарана 500 динара, а за
пастрмке 300; за тов јунади субвенције ће иносити 10.000 по грлу, док ће за тов јагњади и
јаради бити 2.000 динара по грлу; подстицаје за тов свиња износиће 1.000 динара по грлу у
тову; за краве дојиље 20.000 по грлу; за кошнице пчела 600 динара по кошници; за
производњу конзумне рибе десет динара по килограму произведене рибе; регрес за ђубриво
биће 2.000 динара по хектару; регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима
износиће 40 одсто трошкова складиштења.
Субвенције за органску производњу износиће 92 милиона динара, док је укупна сума за
субвенције за мере руралног развоја 1,8 милијарду динара. За воћаре значајне донације дала је
и Влада Краљевине Данске – 44 милиона динара, док је Влада Републике Србије издвојила још
66 милиона.
Кредитна подршка у пољопривреди износиће 600 милиона динара. Док ће средства за посебне
подстицаје износити 232 милиона динара, од чега ће 130 милиона бити уложено за спровођење
одгајивачких програма у сточарству, такође у развијање научноистраживачких пројеката у
пољопривреди биће издвојено 80 милиона динара, док је 70 милиона намењено за унапређење
стручног знања и усавршавања. За подстицаје за производњу садног материјала држава ће
издвојити 22.6 милиона динара.
За инвестиције 1,2 милијарде
По Уредби о субвенцијама, инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и
достизање стандарда квалитета износиће 1,2 милијарде динара, од тога инвестиције за
пољопривредну производњу износиће 664 милиона, у шта спада и подстицање подизања нових
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вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља, за које је предвиђено 150 милиона динара, а
за подршку за унапређење примарне пољопривредне производње 514 милиона динара. У
Уредби такође пише да ће инвестиције за прераду пољоприврдних производа и маркетинг
износити 92,5 милиона динара.

Боловање ипак према просеку
Аутор:Ј. Ж. С.
После десет дана Министарство финансија прихватило Предлог закона о платама у јавној
управи. До краја недеље предлог новог прописа наћи ће се на дневном реду Владе Србије
ЗАПОСЛЕНИ у јавној управи Србије, њих више од 500.000, коначно могу да одахну, њихове
зараде у време боловања и било ког другог одсуства са посла неће бити, како је најављивано,
драстично умањене. Наиме, после десетак дана затезања министар финансија Душан Вујовић
прихватио је првобитни предлог закона о систему плата запослених у јавној управи усаглашен
између синдиката и министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички.
По слову овог закона у време одсуства радника због болести зарада ће бити 65 одсто од његове
просечне годишње плате. То је много повољније од предлога у коме се обрачун заснивао на
основној заради, без топлог оброка, превоза, бонуса и свих осталих додатака.
До краја недеље предлог новог прописа наћи ће се на дневном реду Владе Србије, а пре тога
своје мишљење о њему даће министарства просвете, здравља и рада. Прибављање мишљења је
само формалност да би се установило да се којим случајем нови пропис не коси са другим већ
постојећим законима.
Планирано је да се надлежни опет састану и са представницима Савеза самосталног синдиката
Србије и Уједињеног гранског синдиката "Независност".
- Добро је што је после дужег времена коначно постигнут договор између синдиката и Владе и
мислим да ће сада тај текст бити потпуно прихватљив за нас - каже за "Новости" Зоран
Михајловић, секретар СССС.
Данас би требало да се састану и чланови Социјално-економског савета који ће такође дати
своје мишљење о предлогу закона о платама у јавној управи.
Према Закону о раду минули рад се рачуна само код последњег послодавца. Постојао је
предлог да за запослене у јавном сектору он буде само део коефицијента зараде, а не да постоји
као посебна ставка. Међутим, и од тога се засад одустало па ће запослени, као и до сада, за
сваку годину стажа добијати по 0,4 одсто на плату на име ове ставке.
ПРОБИЛИ РОК
Закон о платама запослених у јавној управи је припремило Министарство државне управе и
локалне самоуправе. Њиме се уређују платни разреди, каталог радних места и уводи
јединствени коефицијент за цео јавни сектор. Најмања плата у јавном сектору износиће око
22.000, а највећа 155.000 динара. Сви који зараду добијају из републичке касе, од чистачице до
председника републике, биће распоређени у 60 платних разреда и исто толико коефицијената.
Најмањи ће бити један, а највећи седам и по.
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НАЦРТ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Вучић: Синдикати
ће бити задовољни законом; СССС најављује штрајк
Извор:Бета
Репрезентативни синдикати уторак ће се изјаснити о новој верзији Нацрта закона о систему
плата запослених у јавном сектору, коју су усагласила надлежна министарства. Вучић:
Синдикати ће бити задовољни
БЕОГРАД - Репрезентативни синдикати у уторак ће се изјаснити о новој верзији Нацрта закона
о систему плата запослених у јавном сектору, коју су усагласила надлежна министарства.
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је агенцији
Бета да се данас састала радна група за припрему новог закона о платама у јавном сектору, у
којој учествују и представници синдиката.
"Очекујемо да нас представници Владе известе како изгледа нова верзија Нацрта закона о
платама заспослених у јавном сектору, односно да ли су уважене примедбе синдиката које су се
односиле на начин обрачуна накнада за време одсуства са посла, као и минулог рада", казао је
Чанак.
У Влади Србије је Бети речено да су министарства усагласила предлог да се запосленима у
јавном сектору као и до сада за време боловања исплаћује накнада у износу 65 одсто просечне
плате у претходних 12 месеци, а имаће право на увећану плату за сваку годину рада у јавном
сектору у износу 0,4 одсто своје основне плате.
Са тим предлогом Министарства државне управе и локалне самоуправе није се слагало
Министарство финансија које је предлагало да се накнада за време боловања и одмора
обрачунава у односу на основну плату, а не на просечну зараду у коју улазе додаци за
дежурства, рад викендом, прековремени и ноћни рад, регрес.
Министарство финансија се залагало и да накнада за минули рад буде део коефицијента за
обрачун основне плате, а не да то буде увећање плате.
Синдикати су били незадовољни таквим предлогом јер су сматрали да се на тај начин умањују
права запослених, због чега је поново усаглашаван нацрт закона о платама у јавном сектору.
Очекује се да ће Влада до краја недеље усвојити предлог тог закона и доставити га Скупштини
на усвајање.
Усвајање закона о платама у јавном сектору је услов Светске банке за доделу кредита Влади
Србије од 75 милиона долара за реформу јавног сектора.
ВУЧИЋ: СИНДИКАТИ ЋЕ БИТИ ЗАДОВОЉНИ ЗАКОНОМ
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће синдикати Србије свакако бити
задовољни законом о систему плата запослених у јавном сектору чије ће усаглашавање бити
настављено.
"Закон о платама треба да усагласимо, али свакако ће синдикати бити задовољни. Тек када
усагласимо идемо у Скупштину Србије са тим законом", казао је Вучић после пробијања десне
цеви тунела "Савинац" дужине 270 метара на Коридору 11, на деоници Љиг-Прељина.
Вучић је нагласио да је важно да тај закон буде што пре усвојен и због програма који Србија
има са Међународним монетарним фондом.
СИНДИКАТИ НАЈАВИЛИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност најавили су
да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења, јер су незадовољни
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предложеним текстом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Како је наведено у саопштењу, штрајк упозорења у среду трајаће од 11 до 12 часова, а захтев је
да се Законом о систему палата запослених у јавном сектору не умањују права запослених.
"Уколико би овакав текст наведеног закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би
дискриминисани и додатно би се погоршао радно-правни и материјални положај", наведено је
у саопштењу.
Како је прецизирано, штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање
запослених у установама и читање синдикалног прогласа.

"Фијат" и даље највећи извозник из Србије
Извор: Бета

Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији у 2015. години износила је око три и по
милијарде евра, а највећи извозник и даље је "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу
са извозом од 1,18 милијарди евра, објавило је Министарство финансија Србије.
Извоз "Фијата" 2014. био је 1,36 милијарди евра. Та компанија је у децембру извезла
аутомобиле у вредности 85 милиона евра, док је у прошлој години њен укупни нето извоз
износио 367,5 милиона евра.
На листи водећих извозника на другом месту је "Железара Смедерево", чији је извоз у 2015.
години повећан за 58,8 одсто у односу на 2014. и износио је 319 милиона евра. Нето извоз те
компаније прошле године износио је 56,4 милиона евра.
На трећем месту листе највећих извозника је "Тигар тајерс" из Пирота са извозом од 291
милион евра, а следе "Нафтна индустрија Србије" са 273,5 милиона евра извоза, "Горење" са
179,6 милиона евра и "Тетрапак" из Београда са 178,5 милиона евра.
"Хемофарм" је на седмом месту са извозом од 153,5 милиона евра, а иза њега су дуванска
индустрија "Филип Морис" из Ниша са 153 милиона евра, ХИП "Петрохемија" из Панчева са
152,2 милиона евра, "Јура" са 135,9 милиона евра, "Југоимпорт СДПР" са извозом од 116,3
милиона евра.
"Импол севал" из Севојна извезао је робу вредну 106,4 милиона евра, следе "Леони" са 103,2
милиона евра извоза, "Бол пекиџинг" из Београда са 96,6 милиона евра и "Грундфос Србија" са
извозом вредним 95 милиона евра.

5

Синдикати најавили штрајк упозорења за среду
Извор:Бета

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност најавили су
да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења, јер су незадовољни
предложеним текстом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Како је наведено у саопштењу, штрајк упозорења у среду трајаће од 11 до 12 часова, а захтев је
да се Законом о систему плата запослених у јавном сектору не умањују права запослених.
"Уколико би овакав текст наведеног закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би
дискриминисани и додатно би се погоршао радно-правни и материјални положај", наведено је
у саопштењу.
Како је прецизирано, штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање
запослених у установама и читање синдикалног прогласа.

"Синдикати ће бити задовољни законом о платама"
Извор: Танјуг

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да ће закон о платама бити на седници владе тек
кад све буде усаглашено са синдикатима и када и они буду задовољни предложеним
решењима.
Вучић је, одговарајући на питања новинара након пробијања десне цеви тунела "Савинац" на
Коридору 11 код Такова, навео да се са многим предстваницима синдиката већ срео.
"Синдикати ће бити задовољни нацртом закона о платама, са мнгоима сам се срео и
разговарао. Тек кад се с њима усагласимо, идемо с нацртом на владу, а затим и у Скупштину",
поручио је он.
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Синдикати најавили штрајк упозорења за 3. фебруар
Извор:Бета
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност најавили су
да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност најавили су
да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења, јер су незадовољни
предложеним текстом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Како је наведено у саопштењу, штрајк упозорења у среду трајаће од 11 до 12 часова, а захтев је
да се Законом о систему палата запослених у јавном сектору не умањују права запослених.
"Уколико би овакав текст наведеног закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би
дискриминисани и додатно би се погоршао радно-правни и материјални положај", наведено је
у саопштењу.
Како је прецизирано, штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање
запослених у установама и читање синдикалног прогласа.

НЕЗАДОВОЉНИ ЗАКОНОМ О ПЛАТАМА: Синдикати најавили штрајк
упозорења за среду
Извор:ФоНет

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност најавили су
да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења, јер су незадовољни
предложеним текстом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Како је наведено у саопштењу, штрајк упозорења у среду трајаће од 11 до 12 часова, а захтев је
да се Законом о систему плата запослених у јавном сектору не умањују права запослених.
"Уколико би овакав текст наведеног закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би
дискриминисани и додатно би се погоршао радно-правни и материјални положај", наведено је
у саопштењу.
Како је прецизирано, штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање
запослених у установама и читање синдикалног прогласа.
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Синдикати најавили штрајк упозорења
Извор: Бета

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност
најавили су да ће у среду, 3. фебруара ступити у једночасовни штрајк упозорења.
Синдикати су незадовољни предложеним текстом Закона о систему плата запослених у јавном
сектору.
Како је наведено у саопштењу, штрајк упозорења у среду трајаће од 11 до 12 часова, а захтев је
да се Законом о систему палата запослених у јавном сектору не умањују права запослених.
"Уколико би овакав текст наведеног закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би
дискриминисани и додатно би се погоршао радно-правни и материјални положај", наведено је
у саопштењу.
Како је прецизирано, штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање
запослених у установама и читање синдикалног прогласа

1.300 радника страхује шта ће бити с "Кабловима"
Извор: Танјуг

Јагодина -- У Индустрији каблова у Јагодини, једној од 17 стратешки важних компанија,
почело је анкетирање запослених за социјални програм.
Секретар Већа синдиката за Град Јагодину и општине Поморавског округа Слободан
Јовановић је казао да за сада нема назнака колико ће новца влада определити за те намене, те
је реч само о анкетрању чији је циљ да се сазна колико је радника заинтетресовану за ту опцију.
Судбина фабрике је неизвесна, познато је једино да је међу 17 фирми које су држави старешки
важне, да је 99 одсто капитала у њој државно власништво и да треб а да се приватизује до 31.
маја.
У игри су, како је рекао Јовановић, све опције, а то је се нађе стратешки партнер, да се
приватизује, да се направи програм реорганизације чувени УППР, па до крајње опције коју
означава стечај.
"Буквално све је у игри без показатеља да се иде у неком од ових праваца", рекао је Јовановић.
Поводом 60 година рада фабрике децембра прошле године генерални директор Ратко
Вучуровић је поменуо две опције у погледу будућег статуса фабрике - једна је приватизација по
моделу продаја имовине уз услов да купац настави производњу каблова и запосли постојеће
раднике, а друга УППР, што би требало да одобре повериоци.
Он је тада истакао да за прву опцију "постоји потенцијална заинтересованост неких
инвеститора из Русије, али ће тек тендер који предстоји показати њихове стварне намере".
Током прошле недеље у матичној фабрици радници су три дана штрајковали због кашњене
плата, док у Новој фабрици и Фабрици "Елмос" није било штрајка.
"Данас сви раде", каже Јовановић, а у синдикату тврде да је доста нервозе међу радницима због
неизвесносне будућности фабрике.
Индустрија каблова у Јагодини ради и међу десет је највећих извозника у Шумадији и
Поморављу, по подацима Регионалне привредне коморе Крагујевац.
"Што се тиче производње оријентисани смо на израду сложених каблова за железнице,
руднике, телекомуникације и електропривреду. За њихову производњу потребно је више знања
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и рада што је наша конкурентска предност, и 80 одсто ове приводње је намењено извозу",
објаснио је Вучуровић додајући да су се у међувремену многе фирме угасиле, да је у Кабловима
остао добро обучени кадар, а да је тренутно тамо запослено 1.280 радника.

Угрожено пословање фабрике
Аутор: З. Р.

Крагујевац - Синдикат Заставе оружја саопштио је јуче "да је неприхватљиво даље вођење
пословне политике предузећа која за резултат има прекомерно запошљавање великог броја
радника, које није економски оправдано и усклађено са обимом планиране производње".
- Током 2015. године фабрика је увећала број запослених по различитим основама, тако да
Застава оружје тренутно има преко 2.500 људи, а планира се и даље запошљавање више
стотина нових радника. Таква кадровска политика, без унапред направљеног плана
запошљавања, отежава ионако тешку финансијску позицију предузећа, чиме се девалвирају
сви дугогодишњи напори управљачких структура и синдиката у настојањима да фабрика
обезбеди одрживост пословања кроз оптималан број радника - наводи се у саопштењу
оружарске синдикалне организације.
Истиче се, притом, да се нови радници запошљавају нетранспарентно, односно без сарадње са
Националном службом за запошљавање, без одговарајућих критеријума и поштовања потребне
образовне структуре. Нови радници се, тврде у синдикату, примају на основу личног одабира
директора фабрике, што "дугорочно посматрано предузећу може да нанесе немерљиву штету".
- Застава оружје је фабрика која је свих претходних деценија опстала захваљујући одлучности
радника да је бране од неодговорних одлука носиоца власти који је требало да створе амбијент
да се кроз одговорно управљање олакша положај предузећа и обезбеде бољи услови за рад.
Скупштина синдикалне организације ће зато заседати ових дана и усвојити закључке од
интереса за предузеће и запослене - поручили су из синдиката Заставине фабрике оружја.
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