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СЕС: О већем минималцу након избора
Извор:Танјуг

Разговори о евентуалном повећању минималне зараде у Србији наставиће се након формирања
нове владе, јер тренутно није ни могуће о томе преговарати, изјавили су данас представници
Социјално економског савета (СЕС).
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121
на 140 динара по радном сату, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара.
Председник Уније послодаваца Србије и члан СЕС-а Небојша Атанацковић рекао је да су
синдикати тражили да се разматра могућност повећања минималца, али да ће сачекати
формирање нове владе да тај захтев поново актуелизују.
Послодавци би, како је навео, могли да подрже одређено повећање, у складу са инфлацијом,
али не и онолико колико предлажу синдикати.
"Ипак, најбоље је да сачекамо да прође период формирања владе", рекао је Атанацковић.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Дуско Вуковић подсетио је да је тај
синдикат, заједно са Уједињеним гранским синдикатима "Независност" поднео иницијативу за
повећање минималца у фебруару, али и навео да сада влада није у капацитету да о томе
преговара.
"Тек након формирања владе ћемо ући у то. Гледаћемо да се не понови да разговори поново
стартују половином августа", рекао је он у Влади Србије на конференцији након што је
Министарство привреде СЕС-у предочило план везано за Годину предузетништва.
Вуковић је подсетио да је рок за одређивање минималца за 2017. 15. септембар, али би, како је
навео, требало да постоји могућност да се и током ове године промени ниво минималне зараде.

Ни не може боље у лошој економији
Аутор:Љубинка Малешевић

Највећа просечна плата у прошлој години на простору бивше Југославије исплаћена је у
Словенији и износила је 1.004 евра, док је најмања била у Србији 361 евро.
Просечна плата у Црној Гори прошле године била је 482, у Хрватској 747, у Босни и
Херцеговини 422, а у Македонији 365 евра. Међутим, када се погледа раст просечне плате у
2015, јасно је да је он највећи у Србији. Наиме, просечна плата у Словенији прошле године
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порасла је за свега 1,49 евра, у Хрватској за 5,44, а код нас за 34,77 евра, јер је Србија у прошлу
годину ушла са просечном платом од свега 326,42 евра.
По оцени економисте Милана Ћулибрка, проблем је у ниском стандарду и није довољно имати
највећи раст плата у једној години, ако се креће са најнижом основицом у комшилуку.
– Тачно је да само ми имали највеће повећање просечне плате, али не сме се заборавити са
каквим стартом смо се у трку упустили. Уколико плате најбрже расту у Србији , а и даље су
најниже у региону, онда је јасно да имамо проблем и да је он у економској снази и моћи ове
државе, која је најгора економија, према 10 битних индекса, на простору бивше Југославије.
Када се све то зна, онда подаци о најмањој просечној плати и највећим њеним повећањем
истовремене не може никог да изненади – каже Ћулибрк за “Дневник”.
Наш саговорник указује на то да би у Србији на просечну плату, као што је то у свим другим
европским државама, требало да утичу веће плате у привреди, односно да би оне морале бити
веће него у јавном сектору, али да то изостаје.
– Србија је једна од ретких европских држава у којој су плате запослених у јавном сектору веће
него у приватном. То нигде није случај. Предузетницима нико не може одређивати колику ће
коме дати плату. Међутим, проблем је што су плате у нашој привреди мале или се барем тако
приказују – а то улази у просек – јер радници на папиру добијају минималну зараду, али им се
део даје на руке. То је зато што онда послодавац плаћа порезе само на минималац и много их
користи ту могућност. Ипак, у основи је велики проблем то што је држава дозволила да и даље
запослени у јавном сектору имају значајно веће плате од оних који раде у приватном. С друге
стране, приватници који добро послују, чија се продуктивност повећава, који више зарађују,
требало би да сразмерно томе повећају и плате својих запослених а не да свеколики профит
задржавају само за себе. Онда би и укупна просечна плата била већа – истиче Ћулибрк.
Наш саговорник подсећа на то да се Фискални савет Србије, зарад наставка финансијске
консолидације државе која је тек започета, залаже да се плате у јавном сектору замрзну у
наредне две године. С друге стране, приватни сектор би, насупрот томе, требало да повећа
плате радницима који производе.
– На крају крајева, Фискални савет и када предлаже замрзавање плата у јавном сектору, пре
свега мисли на одрживост јавног дуга Србије. Због тога инсистира да се удео плата за јавни
сектор смањи у БДП-у. Јер, све док је тај удео велик, јавни дуг Србије наставиће да расте. А ако
се ништа не промени, процењујем да ћемо већ крајем ове године прећи 80 одсто БДП-а, што је
граница која се по међународним стандардима сматра границом презадужености неке земље –
оцењује Ћулибрк.
С друге стране, уколико се спроводе најављена рационализација јавног сектора и без посла
остане око 30.000 запослених онда ће, сматра Ћулибрк, просечна српска плата за ову годину
бити још мања.
– Српска просечна плата ће пасти зато што ће остати без прихода 30.000 људи, односно толико
ће плата бити мање у просеку, а да ли ће приватни сектор “усисати” толики број тешко је
поверовати. Поготово, што су запослени у јавном сектору и сада имали плате изнад просека, па
су самим тим повећавали укупну просечну плату државе – закључује Ћулибрк.
Просек се не подиже минималцем
За наредни месец најављени су преговори око повећања минималне зараде у Србији , а требало
би да она буде повећана са 121 на 140 динара по сату. Ћулибрк, међутим, не верује да ће бити
постигнута сагласност око повећања минималне цене рада, без обзира што је она међу
најнижим у Европи, јер сматра да на то послодавци једноставно неће пристати. „Преговора је
већ било, али се никада није постигао договор у корист радника, тако да не верујем да ће га ни
овога пута бити. Уосталом, и да се повећа минималац то не значи да ће укупна просечна плата у
Србији на крају године бити већа, јер она се не повећава минималцем већ већим зарадама од
оних које су у јавном сектору. Како већ сада добар део послодаваца настоји да запосленима
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исплаћује минималац, не верујем да ће уопште пристатити да он буде већи, а иако пристану то
неће допринети већим просечним зарадама”, сматра Ћулибрк.

У Нишу више од 6.000 пријављених за исплату заосталих плата
Извор:Бета

Пријављивање радника пропалих нишких друштвених фирми за исплату заосталих зарада и
једнократне новчане помоћи завршено је, а коначан број пријављених биће познат у уторак
или среду
Пријављивање радника пропалих нишких друштвених фирми за исплату заосталих зарада и
једнократне новчане помоћи завршено је, а коначан број пријављених биће познат у уторак
или среду, речено је у Центру за социјални рад "Свети Сава".
Пријављивање радника завршено је у петак, 18. марта у 15.00 часова, а очекује се да ће до
уторка или среде стићи и пријаве које су заинтересовани радници упутили поштом, рекли су
агенцији Бета у нишкој социјалној служби.
Директор Центра "Свети Сава" Зоран Јовић рекао је да је сасвим извесно да се у протекле две
недеље овој установи јавило између 6.200 и 6.300 радника.
"До последњег дана пријављивања, захтев за исплату заосталих плата и једнократне новчане
помоћи предаље 5.348 радника. Око 1.000 радника сигурно је било и последњег дана, али у
току је пребројавање пријава тако да ћемо ускоро знати њихов тачан број", рекао је Јовић.
Према Јовићевим речима досадашња анализа пристиглх пријава показала је да се међу онима
који потражују заостале плате налазе углавном бивши радници Електронске индустрије,
Нитекса, Грађевинара, Машинске индустрије, Вулкана и Јастрепца.
"Више од 72 процента пријава стигло је од бивших радника ових шест поментих фирми.
Убедљиво највише пријава стигло је од некадашњих радника Електронске индустрије. До
последњег дана пријављивања билоих је 1.350", казао је Јовић.
Он је рекао да ће запослени у Цетру за социјални рад наредних дана све пријаве радника унети
у електронску базу података коју ће потом проследити Градском већу.
Према ранијој најави представника града, Градско веће ће уз помоћ Републике исплатити
једнократну новчану помоћ пријављеним радницима, а висина ове помоћи зависиће од броја
пријављених.
О заосталим зарадама одлучиваће надлежна министарства, с тим што би сваки од радника
требало да добије понуду за исплату која сасвим сигурно неће обухватити и затезну камату, јер
радници овога пута нису имали право да је пријаве.
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Предизборна синдикална апатија
Аутор:Димирије Буквић

Ниједно удружење синдиката засад неће учествовати на изборима, а по свој прилици – ни
подржати неку од листа
Одлуком да не учествују на предстојећим изборима, Удружени синдикати Србије „Слога”
придружили су се политичкој апатији, која, чини се, влада међу синдикалним организацијама.
О томе сведочи претходна најава Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) да
такође неће подржати ниједног учесника изборне трке, а очекује се да исту одлуку донесу и
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански синдикати „Независност”.
За разлику од изборног циклуса 2014, кад су били на листи Демократске странке и ушли у
парламент, из „Слоге” су јуче огласили да неће улазити у изборну трку ни на чијој листи, али
ни самостално. О евентуалној подршци некој од политичких опција, додају у саопштењу, даће
коначно мишљење у финишу изборне кампање.
Одлуку да не учествују, како кажу у „Слози”, донели су након многобројних разговора са готово
свим опозиционим странкама и коалицијама, после којих су закључили да политичари „не
желе да и радник учествује у изради закона који се њега тичу, већ само да буде третиран као
гласачки алат за њихово политичко ухлебљење на терет свих грађана”.
„Довољно је погледати изборне листе и уверити се колико је њих који живе од свог зноја и
рада, а колико оних којима је читав живот занимање политика”, закључује се у саопштењу.
На изборима неће учествовати ни АСНС, који је годинама подржавао Либерално-демократску
партију и чија је председница Ранка Савић била посланик са листе ЛДП-а од 2012. до 2014.
године. Сада са том странком и њеним коалиционим партнерима нису успели да нађу
заједнички језик, а за разлику од колега из „Слоге”, категорички одбијају и да подрже било коју
листу.
„АСНС је одбио понуду ЛДП-а да његови представници буду на изборној листи коалиције ЛДП,
СДС, ЛСВ. После политичког ријалитија који се десио на заједничком састанку опозиционих
партија и невладиног сектора, јасно је да свакодневни проблеми, тежак живот, понижавајући
положај радника, отпуштања… нису теме у односу на изборну комбинаторику и жељу за
комфорним ухлебљењем у српском парламенту”, навели су из овог синдикалног удружења.
Председник УГС „Независност” Бранислав Чанак каже за наш лист да им нико од странака није
нудио сарадњу, а и да јесте, наш саговорник није сигуран шта би могли да им понуде.
„Да би нам понудили нешто што је уверљиво, морали би да нам се обраћају и између два
изборна циклуса. Али, странке не занима како живимо у том периоду јер је код нас после
распада СФРЈ прекинута традиција сарадње синдиката и партија каква постоји у многим
европским земљама”, образложио је Чанак зашто „Независност”, као ни претходних година,
неће подржати никога.
Очекује се да сличну одлуку озваничи и СССС, чији челници месецима најављују да учешће
њихових представника на некој изборној листи „не долази у обзир”, како је још у фебруару
изјавио председник СССС-а Љубисав Орбовић.
Он је тада медијима исказао уверење да ова организација неће ни пружити подршку ниједној
политичкој странци, јер је ни до сада није пружала. Исто је пре неколико дана за „Данас”
поновио и потпредседник СССС-а Душко Вуковић, критикујући актуелну владу због закона о
раду и пензионом осигурању.
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УСПС на изборима пружа подршку Покрету за преокрет
Извор:Фонет

Удружење синдиката пензионера Србије пружиће у предизборној кампањи Покрету за
преокрет активну, широку и интензивну подршку, пре свега међу угроженим пензионерима и
члановима њихових породица, али и међу осталим запосленим и незапосленим грађанима
Србије, саопштио је Покрет за преокрет.
Протокол о сарадњи који су поводом предстојећих парламентарних избора потписали
председник Покрета за преокрет Јанко Веселиновић и председник Удружења синдиката
пензионера Србије Милорад Вујасиновић.
Покрет за преокрет на наредне парламентарне изборе излази на заједничкој листи "Србија за
све нас - Борко Стефановић" са Левицом Србије, НУПС и СДУ.
Покрет за преокрет и Удружење синдиката пензионера, највећа пензионерска организација у
Србији и чланица ФЕРПЕ, европске организације пензионера и старих лица, већ су имали
дугорочни Протокол о сарадњи који подразумева обавезу Покрета за преокрет да штити
интересе пензионера и старих лица, а овим је прецизиран договор за наредне парламентарне
изборе.
Новим Протоколом, како је саопштено, предвиђено је да се најкасније у року од месец дана од
конституисања Народне скупштине Републике Србије тражи поништење Закона о
привременом начину иплате пензија, да се пензије врате на ниво пре смањења и да се у целини
исплате конфисковане пензије за период од почетка примене до поништења овог Закона.
Дефинисано је и стављање ван снаге свих закона и норми које су у супротности са Европском
социјалном повељом.
Покрет за преокрет се обавезао, а то је и став свих наших партнера на републичким изборима,
да се обезбеди бесплатна здравствена заштита, без партиципације, за све пензионере чија су
примања испод 25.000 динара.
Тражимо да пензионери са ниским примањима могу да добију бесплатно лек који им је
потребан, јер данас они немају такву могућност пошто немају новац да га плате, наводи се у
саопштењу.
"Пензионери, а нажалост и други грађани Србије, морају да бирају између хлеба и лека. На
жалост многима не остаје ни тај избор јер немају ни за хлеб, а камоли за лек. Све више
пензионера умире, не због старости, већ због немогућности да купе лек или да плате преглед.
Влада Србије треба због тога да се стиди. И ту љагу са себе неће никада опрати јер ко не
поштује своје родитеље не може да очекује да буде поштован", истакао је Веселиновић.
Овај договор подразумева и обавезу Удружења синдиката пензионера да позове своје чланове
али и све грађанима Србије да изађу на изборе и да гласају, имајући у виду одредбе Протокола.
Ново удружење пензионера већ подржало листу и учествује на изборима заједно са Левицом
Србије, Покретом за преокрет и СДУ.

Бивши шеф Крстићевог кабинета доноси решење за Бор
Аутор:Аница Телесковић

„Мекинсијеву” дијагностичку студију ради Борис Драговић, који је некада био и председник
управног одбора ове компаније
На столу премијера Србије Александра Вучића, као и ресорног министра привреде Жељка
Сертића следеће недеље наћи ће се дијагностичка студија за РТБ „Бор” коју су урадили
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експерти из консултантске куће „Мекинси“. Стручњаци би требало да поставе дијагнозу за
један од горућих економских проблема, као и да предложе одговарајућу „терапију”.
Занимљиво је, међутим, да ће се на тој анализи наћи потпис
Бориса Драговића, шефа „Мекинсијевог“ стручног тима. Драговић је, иначе, бивши шеф
кабинета некадашњег министра финансија Лазара Крстића, који је сада, такође, запослен у
„Мекинсију“. Као експерт, Драговић је својевремено у периоду од децембра 2013. до јуна 2014.
године био и председник Управног одбора РТБ „Бор”.
Како је Драговић раније истицао за „Политику” тим стручњака ове чувене консултантске куће
ради такозвану top-down анализу. Шта то заправо значи? Реч је о свеобухватној студији која
садржи комплетан пресек стања: од рудника, преко топионица, па до финансијских
показатеља.
Студија би требало да обухвати све сегменте производње, али и да у обзир узме кретање цене
бакра на глобалом тржишту, као и евентуалне прогнозе. Осим што би требало да одговори на
питање шта је узрок проблема у коме се РТБ налази, стручњаци из „Мекинсија” морају да
предложе и конкретне мере и дају препоруке за разрешење ситуације.
Примера ради, могу да предложе отпис дугова, смањење броја запослених, или резање зарада
како би се актуелном ценом бакра на тржишту, која је нешто мања од 4.500 долара, покрили
трошкови пословања и редовно сервисирали дугови. Како сазнајемо, студија ће осим
званичницима Владе Србије, бити представљена и стручњацима из Међународног монетарног
фонда и Светске банке.
Разлог због ког анализу морају да виде и представници међународних финансијских
институција је споразум који је наша влада потписала са ММФ-ом. Њиме су за предузећа у
државном власништву предвиђена само „чиста решења”.
Односно, као једине две могуће варијанте за решавање судбине РТБ „Бор” су: продаја или
стечај. „Бор” је једна од 17 стратешких фирми чија судбина мора да се реши до 31. маја. Постоји
вероватноћа да ће експерти ове консултантске куће предложити и решење које укључује и неки
вид државне интервенције.
Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, недавно је оценио да се испоставило да није била
добра одлука државе да се на основу тадашњег кретања цене бакра од 9.000 долара по тони
донесе одлука о инвестицији у нову топионицу.
– Не може се на основу краткорочних тенденција на тржишту доносити одлука о дугорочним
инвестицијама. То би било исто као када би „Петрохемија” ушла у нову инвестицију водећи се
актуелном ниском ценом енергената на светском тржишту – рекао је тада Вучковић.
Како показује анализа Фискалног савета, цена бакра од око 4.500 долара за тону, колико сад
износи, уопште није историјски ниска. Заправо историјски преседан је била цена од 9.000
долара за тону од пре неколико година, а садашња цена је релативно уобичајена кад се гледа
дужи временски интервал. Пре 2000. године цена бакра је била и нижа од 3.000 долара по
тони.
Одлука о инвестицији у топионицу донета је још 2010. године када је, урађена студија
изводљивости, а на томе је посебно инсистирао бивши министар привреде Млађан Динкић.
Инвестицију коју је започела Цветковићева влада завршила је Вучићева, па је, према
расположивим подацима, то улагање веће од 200 милиона евра.
Ако је, према анализи Фискалног савета, инвестиција у нову топионицу била промашена,
занимљиво је питање шта је Драговић, садашњи експерт из „Мекинсија”, као некадашњи
председник УО РТБ „Бор” и шеф кабинета министра Крстића, саветовао влади када је одлучила
да настави реализацију Динкићеве инвестиције.
Као и да ли је упозорио да цена бакра на светском тржишту може да падне. Драговић јуче није
одгорио на питања новинара „Политике“, која су му послата електронском поштом.
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Социјално-економски савет о минималцу после избора
Извор:ФоНет

Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије и члан Социјално-економског савета
Душко Вуковић изјавио је да ће преговори о евентуалном повећању минималне зараде
вероватно почети после формирања нове Владе Србије.
Председник Уније послодаваца Србије и председавајући Савета Небојша Атанацковић навео је
да су на данашњој седници тог тела представници синдикати саопштили да ће сачекати
формирање нове Владе, па ће онда поново предложити повећање минималне зараде.
Унија послодаваца ће то размотрити и евентуално би могла да подржи повећавање у складу са
растом цена на мало, односно са инфлацијом у претходном периоду, или оном која се очекује у
овој години, рекао је Атанацковић.

Синдикат Слога неће на изборе
Извор: ФоНет

Главни одбор Удружених синдиката Србије "Слога" одлучио је да тај синдикат не учествује на
ванредним парламентарним изборима, а о евентуалној подршци некој од политичких опција
даће коначно мишљење у финишу изборне кампање.
Одлука је донета након разговора које је синдикат водио са готово свим опозиционим
политичким странкама и коалицијама, пошто је закључено да нико од учесника у политичком
животу још нема јасно виђење озбиљности економске ситуације у којој се данас налазе држава
и њени грађани, пише у саопштењу.
Иако је синдикат имао искрену намеру да радник у парламенту има своје аутентичне
представнике, та идеја није препозната, што наводи на закључак да људи из света политике не
желе да и радник учествује у изради закона који се њега тичу, већ само да буде третиран као
гласачки алат за њихово политичко ухлебљење на терет свих грађана, наводи синдикат.
Као доказ за наше тврдње довољно је погледати изборне листе политичких партија и уверити
се колико је њих који живе од свог зноја и рада, а колико оних којима је читав живот занимање
политика, закључила је Слога.

Засад нема ништа од затварања трговина недељом и празницима
Аутор:Б. Анђелић

Иницијатива да се трговинама забрани рад недељом и празницима засад је на дугом штапу јер
се с предлогом синдиката не слажу трговци, а држава не жели да се меша.
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Министар трговине Расим Љајић каже да се држава неће сврставати ни на једну страну.
- С једне стране, треба размотрити предлог синдиката, али с друге стране не сме се угрозити
пословање трговаца и зараде на коју рачунају. Зато држава самостално тешко да може да
донесе одлуку о забрани рада недељом. То може да се деси само ако се поводом тога сагласе и
једни и други - каже Љајић за „Блиц“.
Председник Самосталног синдиката трговине Радослав Топаловић каже да тај проблем под
хитно мора да се реши јер је ситуација алармантна.
- Већина трговаца за рад на празник или недељом не добија увећање зараде одређено законом каже Топаловић.
Једно од оправдања трговаца за такво радно време је конкуренција и лоша финансијска
ситуација.
- Нисмо довољно богати да то себи приуштимо. То ће моћи тек када БДП буде дуплиран - каже
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца.
Милан Јевтић из Фондације „Фридрих Еберт“, међутим, каже да је пракса појединих земаља
показала да затварање радњи недељом не значи нужно губитке ни за државу ни за трговце.

СЕС: О већем минималцу након избора
Извор:Танјуг

Разговори о евентуалном повећању минималне зараде у Србији наставиће се након формирања
нове владе, јер тренутно није ни могуће о томе преговарати, изјавили су данас представници
Социјално економског савета (СЕС).
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121
на 140 динара по радном сату, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара.
Председник Уније послодаваца Србије и члан СЕС-а Небојша Атанацковић рекао је да су
синдикати тражили да се разматра могућност повећања минималца, али да ће сачекати
формирање нове владе да тај захтев поново актуелизују.
Послодавци би, како је навео, могли да подрже одређено повећање, у складу са инфлацијом,
али не и онолико колико предлажу синдикати.
“Ипак, најбоље је да сачекамо да прође период формирања владе”, рекао је Атанацковић.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Дуско Вуковић подсетио је да је тај
синдикат, заједно са Уједињеним гранским синдикатима „Независност" поднео иницијативу за
повећање минималца у фебруару, али и навео да сада влада није у капацитету да о томе
преговара.
“Тек након формирања владе ћемо ући у то. Гледаћемо да се не понови да разговори поново
стартују половином августа”, рекао је он у Влади Србије на конференцији након што је
Министарство привреде СЕС-у предочило план везано за Годину предузетништва.
Вуковић је подсетио да је рок за одређивање минималца за 2017. 15. септембар, али би, како је
навео, требало да постоји могућност да се и током ове године промени ниво минималне зараде.
Предузетницима 16 милијарди, потребан и бољи амбијент
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Представници Социјално економског савета (СЕС) поручили су да је 16 милијарди динара које
је влада определила за подршку предузетницима у овој години значајан корак, али су указали
да истовремено мора да се ради и на побољшању пословног окружења.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али и члан СЕС-а, Александар
Вулин поручио је да је 16 милијарди динара које је Влада Србије у 2016. определила за подршку
предузетништву, довољно за доношење позитивних промена, али и за мотивисање младих да
уђу у бизнис.
Вулин је подвукао да је Влада у 2016. Години предузетништва, од тог новца чак четири
милијарде динара предвидела да буду бесповратна средства.
“То су средства која могу да промене ствари и да помогну младима да уђу у предузетништво без
страха, са жељом да напредују и остваре позитиван резултат. У томе је свакако потребна помоћ
послодаваца и синиката, јер само заједно можемо да успемо”, оценио је Вулин у Влади Србије,
након што је представницима Социјално економског савета изложен програм подршке
предузетништва.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Дуско Вуковић навео је да сви пројекти
који имају за циљ повећање нивоа запослености или конкурентност привреде, било да се
односе на младе, незапослене жене или било коју категорију грађана, био би ускраћен без
дорпиноса синдиката и дијалога у оквиру СЕС-а.
“Ова 2016. Година предузетништва може бити успешна ако обухвата и социјални дијалог како
на нивоу Србије, тако и на нивоу локала”, рекао је он.
Вуковић је навео да СЕС жели да буде информисан и везано за 33 појединачних пројеката
вредних 16 милијарди динара које је ресорно Министарство привреде предвидело у овој години
као подршку предузетницима.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да је 16 милијарди
динара директна подршка како би се радило на развоју предузетничког духа који је, приметио
је, изостао код нас у претходним годинама.
“Најважније је унапређивање пословног амбијента, јер без тога нема ни довољно резултата ни
средстава која су намењена да иду као помоћ, те она неће бити довољно ефикасно
искоришћена", сматра Атанацковић.
Он је указао на потребу промене односа администрације, законодавства које није у духу
пословног света, као и да локалне самоуправе немају парафискална захватања и да се привреди
не уводе нови намети.
Када је реч о потребни да се унапреди пословни амбијент, сложио се и председник Уједињених
гранских синдиката Независност Бранислав Чанак, који је рекао да је за будуће предузетнике
најважнија клима у којој ће моћи лакше да се упусте у тај подухват са мање или без страхова.
Према његовим речима, ова година би требало да буде само почетна година у којој ће се
предузетништво подржавати, а да то остане трајан концепт.
Чанак је такође указао да, поред тога што синдикати подржавају концепт предузетништва,
неће подржати да послодавци предузетници покушавају да штеде тако што запосленима неће
платити доприносе или плате.
Министар Вулин је на конференцији подвукао да је ово Година предузетништва како за владу
тако и за свако појединачно министарство, па чак и за ресоре који наизглед немају пуно везе са
привредом и економијом, те да ће сви дати свој допринос.
“Сви смо давали предлоге како да се побољша пословна клима”, рекао је он додајуци да је и
ресор који води веома активан у том смислу.
Најзначајнији механизам овог министарства је, како је рекао, подршка путем Националне
службе за запошљавање, а за активне мере је у овој години одређено 2,8 милијарди динара и
јос 550 милиона за особе са инвалидитетом.
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“Први пут и највише до сада учинили смо да мере активне политике запошљавања буду
приступачне за послодавце”, објаснио је он.
Према његовим речима, министарство ради на томе да регулише сезонски рад путем ваучера, а
ангажује се и на регулисању привремено запослених, такозваних радника на лизинг итд.

СЕС:О већем минималцу након избора
Извор:Танјуг

Разговори о евентуалном повећању минималне зараде у Србији наставиће се
након формирања нове владе, јер тренутно није ни могуће о томе
преговарати, изјавили су данас представници Социјално економског савета
(СЕС).
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121
на 140 динара по радном сату, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара.
Председник Уније послодаваца Србије и члан СЕС-а Небојша Атанацковић рекао је да су
синдикати тражили да се разматра могућност повећања минималца, али да ће сачекати
формирање нове владе да тај захтев поново актуелизују.
Послодавци би, како је навео, могли да подрже одређено повећање, у складу са инфлацијом,
али не и онолико колико предлажу синдикати.
“Ипак, најбоље је да сачекамо да прође период формирања владе”, рекао је
Атанацковић.Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић подсетио је
да је тај синдикат, заједно са Уједињеним гранским синдикатима „Независност" поднео
иницијативу за повећање минималца у фебруару, али и навео да сада влада није у капацитету
да о томе преговара.
“Тек након формирања владе ћемо ући у то. Гледаћемо да се не понови да разговори поново
стартују половином августа”, рекао је он у Влади Србије на конференцији након што је
Министарство привреде СЕС-у предочило план везано за Годину предузетништва.
Вуковић је подсетио да је рок за одређивање минималца за 2017. 15. септембар, али би, како је
навео, требало да постоји могућност да се и током ове године промени ниво минималне зараде.
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Војводина остала без 25.000 металаца, у Новом Саду још само
"Новкабел"
Извор:Дневник

Од почетка приватизације до данас у Војводини је нестао велики део металског комплекса, а
број запослених у тој привредној грани смањен је с 35.000 на 10.000, тврди председник
Самосталног синдиката металаца за Војводину Слободан Костић.
"Данас у Војводини има нешто више од 10.000 металских радника, и то с новоотвореним
фирмама, у којима, може се рећи, и не раде металски радници већ углавном жене или млађи
радници приучени на разним курсевима за обављање једне или две операције у производњи",
каже Костић за "Дневник".
Као илустрацију пропасти металске индустрије у Војводини, он наводи јужни Банат, где је
некада само панчевачка "Утва" имала више од 6.000 металаца, а данас Панчево, Вршац, Ковин,
Опово, Ковачица и Алибунар имају укупно између 700 и 800 радника металске струке.
Шест војвођанских општина има укупно нешто више од десет одсто некадашњег броја
металаца запослених у само једној металској фабрици каква је била "Утва".
"Није боље ни у средњем Банату, где је остао једино АД "Радијатор" у Зрењанину с 500
радника. Он је тренутно избегао стечај, а колико ће то трајати, не зна се. Власник из
Бјеловара није уплатио стаж радницима у последње две године, дуг за струју је 500 милиона
динара, а исто толико и банкама. Немачка фирма "Дрекслмајер" запошљава више од 2.000
радника, а колики је тачан број не знамо јер су многи од њих под уговором, неки су стално на
60 одсто зараде, неки чекају посао... У северном Банату у кикиндској "Ливници", данас
"Цимосу", било је 4.500 радника. Данас их има само 1.100, али се "Цимос" тренутно продаје",
објашњава Костић
Костић додаје да су у Новом Саду готово све металске фирме пропале, додајући да је
остао још само "Новкабел" с мање од 400 радника. Он ће, тврди Костић, највероватније ускоро
отићи у стечај "јер је то једини начин да га неко ко се намерачио поново узме".
"У Срему, после ликвидације МИВ-а, није остала ниједна металска фирма, али у новије време
отворено је неколико фабрика, као "ИТ-електроник", "Цоопер стандард", "Лимес", "Сирмијум
стил" у Сремској Митровици, "Бош" у Инђији и неколико мањих фирми у Руми и
Шимановцима. Може се истаћи да је сада центар металске индустрије у Срему јер је тамо
отворено највише фабрика металске индустрије и тако и запослено највише металаца", каже
Костић.
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