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СССС: Нема првомајских протеста, али остаје борба за права радника
Извор:Бета

БЕОГРАД - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да за Међународни
празник рада, 1. мај, неће организовати протестна окупљања и шетње јер тог дана православни
верници прослављају Ускрс, али да ће наставити борбу за права радника и њихов бољи
стандард.
"Данас не позивамо на окупљања и протесте, али упозоравамо да стотине хиљада радника
страхује од отказа, од сталних смањења зарада, од одласка у пензију с ниским надокнадама, од
спречавања синдикалног организовања. Стижу нам увећани рачуни за режијске трошкове,
увећане рате кредита, увећани износи за порез на имовину и све мање нам преостаје за
достојанствен живот", наводи се у саопштењу СССС-а.
Тај синдикат ће, како је истакнуто, "наставити с борбом за социјално-економски развој Србије,
за отварање нових радних места и бољи стандард, за шансу да радници раде и зараде,
достојанствено живе, да се поштују људска, радна и синдикална права".

Број радних места и плате ствар договора
Аутор: Г. Влаовић

Хестил није дужан да враћа било какве дугове или преузима евентуалне обавезе
које је Железара до потписивања купопродајног уговора са Хестилом имала према
запосленима или неком другом
Купопродајни уговор који су потписали Министарство привреде Србије и Хестил за Железару
Смедерево не гарантује очување свих радних места, досадашње плате и обавезу измирења било
каквих дуговања који су настали пре него што су Кинези преузели фабрику, сазнаје Данас.
Бранко Павловић, приватизациони саветник, објашњава да је Хестил купопродајним уговором
пазарио имовину Железаре Смедерево, али да истовремено није преузео и раднике и друге
обавезе.
- Нисам имао прилику досад да прочитам купопродајни уговор те не могу да коментаришем
детаље. Међутим из онога што је јавно обелодањено јасно се да закључити да су Кинези купили
само имовину Железаре. То значи да Хестил није дужан да враћа било какве дугове или
преузима евентуалне обавезе које је Железара до потписивања купопродајног уговора са
Хестилом имала према запосленима или неком другом. Дакле, купопродајни уговор не
гарантује да ће у фабрици остати свих 5.050 радника колико их има сада и да ће они имати
плате у износу у коме их сада имају - објашњава Павловић.
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Он додаје да ће након што истекне прелазни период од два месеца Хестил фактички почети са
запошљавањем радника у Железари.
- Са репрезентативним синдикатима биће потписан нови колективни уговор који ће
прописивати висину личних доходака, а у том периоду треба да буде договорено и да ли ће
Кинези као нови послодавац задржати све запослене или ће ипак бити вишкова. Све то ће бити
ствар нових договора и преговора државе, синдикалаца и Хестила и то у условима у којима
Кинези купопродајним уговором нису преузели обавезу да задрже постојећи број радника,
евентуално запосле нове и задрже постојеће износе плата - наглашава Павловић.
Према његовим речима, такви уговори су уобичајена ствар јер се купац њима штити од
измирења обавеза које није створио.
У јавности су се након преузимања смедеревске железаре од стране кинеског партнера
појавиле спекулације да ће то значити већи раст привреде Србије него што је планирано и да ће
око 5.050 запослених задржати радна места, те да ће бити отворена и нова. Влада Србије
прихватила је 5. априла понуду кинеске компаније Хестил за куповину Железаре Смедерево,
која је једина дала обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина Железаре за 46
милиона евра. Компанија планира да задржи свих 5.050 радника.
Кинеска компанија Хестил је највећи произвођач челика у Азији, са годишњим производним
капацитетом од 50 милиона тона. Хестил је власник 37 високих пећи, од којих 23 високе пећи
имају капацитет већи од 1.000 кубних метара, а прошле године је произвела 47,8 милиона тона
челика. Приход Хестила у 2015. години износио је 43,7 милијарди долара. На глобалном нивоу
запошљава више од 120.000 радника и у великој мери доприноси друштвеном богатству у свим
географским подручјима где ради. Та кинеска групација има 70 компанија ван Кине, у више од
30 земаља као што су САД, Велика Британија, Аустралија, Јужна Африка, Канада, Сингапур,
Швајцарска и Хонгконг.

Извоз тежак 100 милиона долара
Аутор: З. Радовановић

* Започето склапање пословних аранжмана и за 2018, па је за прво тромесечје те
године уговорена испорука војног наоружања у азијске, афричке и земље Блиског
истока за седам милиона долара
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић потврдио је нашем листу да је та фабрика за ову и
наредну годину уговорила пласман војног (пешадијског) наоружања, те ловачко-спортског и
оружја за личну одбрану на иностраним тржиштима широм света у вредности од око 100
милиона долара, што је један од највећих извозних подухвата крагујевачких оружара од
осамдесетих, које су словиле за "златно доба" југословенске и српске војне индустрије која је, у
то време, поред свега осталог, у Ираку, "за дебеле паре", градила огромне војноиндустријске
комплексе на земљи и испод ње.
Брзаковић истиче и да је започето склапање пословних аранжмана и за 2018. па је за прво
тромесечје те године уговорена испорука војног наоружања у азијске, афричке и земље Блиског
истока (Ирак, Авганистан, Уједињени Арапски Емирати...) за седам милиона долара, док се са
Алжиром преговара о трансферу технологије за производњу оружја. Застава оружје је, иначе,
недавно окончала трогодишњи трансфер технологије у Азербејџан, вредан око 30 милиона
долара.
У крагујевачкој фабрици кажу и да бележе константни раст тражње ловачко-спортског оружја,
нарочито након овогодишњих сајмова у Лас Вегасу и Нирнбергу, највећим оружарским
сајамским манифестацијама на свету. Тако амерички партнер којем Застава испоручује до
25.000 полуатоматских пушака, прављених по принципу "калашњиков", тражи додатне
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количине тих пушака. Истовремено, отвара се могућност за извоз 7.000 ловачких карабина у
Америку, Канаду и европске земље. Застава се, наиме, као што је наш лист већ писао, враћа на
тржишта Пољске, Чешке и Мађарске, у којој би требало да буде отворен и сервис крагујевачке
фабрике, што би шумадијским оружарима обезбедило додатни посао на производњи делова.
Значајно повећање обима производње и пласмана нагони надлежне у Застави оружју и да
инвестирају у савремену опрему, без које не могу да издрже све жешћу конкуренцију на
иностраним тржиштима, посебно на оном највећем и најпробирљивијем - америчком. Тако су
Заставини оружари недавно уложили два и по милиона долара у набавку 17 савремених
нумеричких машина и обрадних центара, који ће, како се очекује, бити инсталирани до
средине године. Планирају да у куповину савремене производне опреме до краја године уложе
још толико новца. Реч је о новцу који је, највећим делом, обезбеђен повољним кредитима, са
грејс периодом од годину дана и још неким погодностима.
У Застави оружју се, уз савремену опрему, инсталира и нова енергана, обезбеђена сопственим
средствима, која ће, до почетка грејне сезоне, почети да топлотном енергијом снабдева један
дислоцирани фабрички погон. Уз савремену опрему, Застави оружју су, опет због повећања
обима посла, потребни и нови радници, пре свега производни и стручни. Отуда ће фабрика,
према официјалној најави, до краја године да запосли још 100 нових радника, превасходно
инжењера и занатлија.

Фискални савет: Мандат Влади за наставак реформи
Извор: РТС

Влада Србије добила је мандат за спровођење тешких реформи и нема места ни времена за
опуштање, кажу у Фискалном савету. Очекују да се убрзају рефоме, да се смањи минус у
државној каси и заустави раст јавног дуга, а да се плате и пензије не повећавају.
За најављене реформе Влада Србије тражила је и добила нови мандат.
"Ми очекујемо да ће те реформе снажно кренути - то се пре свега односи на реформе јавних
предузећа као што су ЕПС, Железара, 'Србијагас'. До сада су направљени планови али не оне
основне и болне мере које би показале да се иде у реформе, то би очекивали да се крене већ у
2016. години", каже Павле Петровић из Фискалног савета.
За месец дана држава ће морати да скине заштиту са преосталих 11 стратешких предузећа у
реструктурирању, што значи стечај или приватизацију за Бор, Ресавицу, Азотару, Петрохемију,
"Сипо", "Ласту"...
Да би зауставила раст јавног дуга, држава, каже Петровић, мора да настави да смањује дефицит
буџета.
"Мере које су преостале јесу рационализација броја запослених у држави. Ту је нешто могуће
урадити, али не 75.000 већ укупно 30.000 - 35.000. Нешто је прошле године урађено, и даља
контрола, дефакто, плата и пензија", каже Петровић.
Слична су и очекивања привреде.
"Да се даље ради на пореској консолидацији и да се и даље настави са стварањем економске
климе која ће да обезбеди прилив инвестиција - не само страних инвестиција јер смо тренутно
атрактивни за стране инвестиције, али да релаксира домаће привреднике и компаније да они
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осете да је клима права за нове инвестиције", каже Милан Петровић из Српске асоцијације
менаџера.
Као додатни разлог зашто верују да ће неопходне реформе бити спроведене, привредници
наводе то што нова-стара Влада има подршку међународних институција и аранжман са ММФом.

Да ли је цена пресудна при куповини
Извор: РТС

Просечан становник Србије годишње располаже са 2.964 евра за комплетну потрошњу, а
куповна моћ у Европској унији је готово пет и по пута већа. Ипак, економска криза променила
је навике потрошача у целом свету. Повољне цене производа, честе акције и близина продајног
места одлучујући су фактори при куповини код нас.
У малој куповини троши се највише до 500 динара, док велика куповина подразумева
максималну потрошњу од 5.000 динара. Хипермаркети бележе пад промета, а купци се селе у
мале и средње радње. Купује се мање, а чешће.
"Разлоге за тако нешто тражимо у томе што потрошачи у куповину одлазе по унапред
планираном списку, где се у великим форматима боје велике потрошње новца и сужавају своју
потрошачку корпу", каже Оливера Ћирковић из "Универекспорта".
Грађани Србије далеко су опрезнији него раније и када купују такозвана трајна потрошна
добра.
"Када је у питању куповина намештаја и беле технике потрошачима је најважније да добију
што квалитетнији производ, уз што дужу гаранцију, по што повољнијој цени уз могућност
одложеног плаћања чековима или платним картицама", истиче Емилија Стојаковић из Хоум
центра.
Домаћи производи су све атрактивнији, а четвртину корпе чине приватне робне марке.
"Показатељи већ са почетка ове године говоре о томе да се подиже потрошња за пет до 10 одсто
у односу на исти период прошле године", каже Дејан Радосављевић, директор истраживања
Ипсос.
Што се стандарда тиче, стручњаци су опрезни оптимисти.
"Са једне стране излазимо из рецесије и може се очекивати да ће заправо бити заустављен
даљи пад животног стандарда. Са друге стране неко значајније побољшање се може очекивати
тек у наредне две године", каже Горан Тинтор из Агенције за истраживање тржишта ГФК.
У више од 60 одсто случајева у Србији жена старија од 40 година одлучује о кућном буџету,
планира и обавља куповину.

Коме се обратити за помоћ због дискриминације на послу?
Извор: РТС

Служби Повереника за заштиту равноправности током 2015. године стигло је више од хиљаду
пријава. Више од трећине биле су притужбе које се односе на дискриминацију у поступку
запошљавања или на послу. Да ли је дискриминација нешто чему се може стати на пут и коме
се обратити за помоћ?
Д. Ј. пред неколико институција води поступке како би спречио, али и доказао да у предузећу у
ком ради више од двадесет година трпи одређени вид дискриминације.
"Имам проблема на послу зато што сам припадник ромске националности. Завршио сам вишу
школу. Нема напредовања, коче ме, дискриминишу, понижавају. Предрасуде о Ромима не
дозвољавају да Ром буде претпостављени", објашњава Д. Ј.
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Најчешће дискриминације на послу дешавају се на основу пола, старосне доби, инвалидитета
или припадности политичким или другим организацијама.
"Под дискриминацијом приликом заснивања радног односа може да потпадне и интервију који
се односи на породични или брачни статус, затим одбијање да се женама које имају породицу
заснује радни однос, или ако се у вртићу тражи васпитач па се одбије мушкарац тог
образовања. Први савет је да се обрате поверенику који је специјализован орган за утврђивање
да ли је повређено право или није", наводи адвокат Јелена Д. Дамљановић.
Поверенику за заштиту равноправности потребно је обратити се потписаном писменом
притужбом. Поступак је бесплатан и завршава се у року од деведесет дана.
"Уколико не постоје разлози за одбацивање притужбе упуштамо се у поступак тако што
шаљемо на изјашњење другој страни, прикупљамо валидне доказе и на основу тога доносимо
мишљење да ли је или није било дискриминације. Затим иде препорука по којој треба
поступити да би се тај акт дискриминације уклонио из правног живота. Значајно за грађане је
да је проценат поступања према нашим препорукама преко 95 одсто", истиче Бранкица
Јанковић, повереница за заштиту равноправности.
Често се у пракси дешава да грађанин није препознао да ли је то дискриминација или мобинг,
што су различите ствари.
"У том случају, уколико се странка обрати нама, ми их упутимо који је орган коме се могу
обратити. Да ли треба да се обрате заштитнику грађана, инспекцији рада или мора да се
решава у судском поступку", наглашава Јанковићева.
Уколико се дискриминација докаже, казне за починиоца су од 10.000 до 100.000 динара. У
парничном поступку се може надокнадити материјална штета проузрокована повредом.

Порука Фискалног савета за нову владу
Извор: Н1

Након избора у Србији оно што је добро познато је да ће нова влада као главни задатак имати
спровођење реформи.
Из Фискалног савета Србије поручују да нема места за опуштање и да предстоји смањење броја
запослених у јавном сектору и приватизација, а да повећања плата и пензија не би требало да
буде.
Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је да су направљени неки кораци кад је
реч о реформама јавних предузећа - ЕПС-а, Железница Србије, Србијагаса - али су, како је
рекао, изостале најболније мере.
Како је навео, за велика предузећа као што су РТБ Бор, Азотара, Петрохемија, али и Симпо,
Ласта, решење значи приватизација или стечај, јер су она велико оптерећење за буџет и остатак
привреде.
Он је подсетио и да постоји опасност да се дефицит заустави на нивоу од 3 до 3,5 одсто БДП,
што није довољно за заустваљање раста јавног дуга.
Председник Фискалног савета указује и на друге мере, које би уз штедњу, могле да смање
дефицит.
6

"Основне мере су исцрпљене и сада се треба радити на смањењу сиве економије, а то пре свега
значи реорганизацију Пореске управе. То значи да требају неке шире мере које би омогућиле
већу наплату прихода и то је један од позитивних извора за смањење дефицита. Према томе,
пре би требали да идемо на ту страну, бољу наплату прихода, покривање сиве економије, него
да се дижу пореске стопе", сматра Петровић.

Просечна зарада у марту 45.870 динара
Извор:ФоНет

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2016. године износи 45.870 динара,
саопштио је данас Републички завод за статистику.
У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у фебруару 2016.
номинално је већа за 3,2, а реално за 3,3 процента, пише у саопштењу.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–март 2016. номинално је
већа за 4,5 и реално је већа за три процента у односу на просечну зараду без пореза и
доприноса исплаћену у периоду јануар-март 2015. године, наводи РЗС.

Синдикална порука: Проведите 1. мај у духу традиције
Извор:Танјуг

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) поручио је запосленима да, с обзиром на то да
Први мај, који ове године пада на велики хришћански празник Ускрс, проведу у духу вековне
традиције, у кругу најближих и породице.
"Ове године, 1. мај - Међународни празник рада, обележавамо у дану када већина православних
верника прославља Ускрс, највећи хришћански празник, празник којим се слави Исусов
повратак у живот", наводи се у саопштењу СССС.
Ускрс је, додаје се, празник победе живота, Први мај - дан радничке и синдикалне борбе.
"И један и други су симбол страдања, визије и борбе за бољи, лепши, праведнији, слободнији и
хуманији свет", поручују синдикалци и подсећају да су претходних деценија и година позивали
и организовали првомајска протестна окупљања и шетње, указујући на незадовољство
запослених све мањим правима, све нижим зарадама и пензијама, опомињући да је
незапосленост, посебно младих, огромна, са малим изгледима да пронађу достојан и сигуран
посао.

У Бачкој Паланци најдебље коверте, а у Ковачици сића
Аутор:Љ. Малешевић

Просечна нето зарада исплаћена прошлог месеца у Србији износила је 45.870 динара, и у
поређењу с фебруарском номинално је већа 3,2 процента, а реално 3,3. У односу на нето зараду
истог месеца прошле године номинално је већа 6,6 процената, а реално шест.
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Мартовска просечна нето плата у Војводини износила је 44.045 динара и била је 1.825 динара
мања од републичке. Највећа просечна нето плата у Војводини остварена је у Јужнобачкој
области – 49.127 динара. Други највећи просек прошлог месеца у Војводини остварен је у
Јужнобанатској области – 46.600 динара, затим Средњобанатској – 40.427, па Средњобачкој –
40.383, Сремској – 39.406, Западнобачкој – 38.492 и Севернобанатској 38.526 динара.
Статистички подаци показују да само две области у Војводини, Јужнобачка и Јужнобанатска,
имају у марту просечну нето зараду већу од републичког и војвођанског просека, док
преосталих пет имају мању.
Највећа зарада прошлог месеца забележена је у Бачкој Паланци – 65.860 динара – и она је 34,4
одсто већа него у истом месецу прошле године. Просечна нето зарада у марту у Вршцу била је
52.636, у Панчеву 51.709, Новом Саду 51.434, Беочину 48.933, Пећинцима 48.691, Апатину
47.215, Зрењанину 42.600 и Сремској Митровици 41.350 динара. Од десет највећих општина у
Војводини, у седам је просечна нето зарада прошлог месеца била већа од републичке и
покрајинске, док је у преосталих 48 била мања.
Најмању просечну плату прошлог месеца примили су запослени у општини Ковачица – свега
26.626 динара. Њихова просечна зарада је 19.234 динара мања од републичког просека и 17.409
динара од покрајинског. Запослени у општини Алибунар имају просек за март од 28.054, у
Иригу – 28.628, Сечњу – 31.517, Бачу – 31.799, Бачком Петровцу – 31.994, Чоки – 32.237 и
Тителу – 32.579 динара.
Уколико се посматрају статистички подаци, мартовска просечна нето зарада највећи пад
бележи у општини Ковачица јер износи 74,2 процента фебруарске просечне плате, која је била
28.841 динар. Велики пад мартовске нето зараде у односу на фебруарску бележи се и у општини
Ириг, где је прошлог месеца плата била 76,7 одсто фебруарске. Фебруарски просек у тој
општини био је 31.072 динара. У општини Чока такође се бележи пад мартовске зараде, и то од
13 процената. Фебруарски просек у тој општини износио је 33.194 динара.
Највећи скок плата у Ади
Ако се пореде просечне зараде овог марта и лањског, највећи пораст бележи се у општини Ада
– 13,8 процената. За том општином следи скок у Инђији – 11 одсто, Новом Кнежевцу – 10,4,
Темерину – 8,1, Кањижи – 7,5 и Пландишту – 7,1.

Грађани се задужују, фирме раздужују
Аутор:Д. В.

Укупна кредитна задуженост грађана и привреде у прва три месеца ове године је опала, док
подаци Удружења банака Србије истовремено показују да пада и удео кредита с кашњењем у
отплати.
Од јануара до краја марта укупна задуженост, по подацима УБС-а, опала је око 0,2 одсто па је
износила 2.144,9 милијарди динара, док је на крају фебруара износила 2.151 милијарду динара.
Илустрације ради, последњег дана 2015. године укупна задуженост је износила 2.149,3
милијарди динара, око пет милијарди више него на крају марта. Гледајући по категоријама, у
прва три месеца задуженост грађана порасла је са 711,3 милијарде динара на 729,5 милијарди, а
у порасту су и дуговања предузетника – са 44,7 милијарди динара на 45,27 милијарди.
Опада, међутим, задуженост правних лица у поменутом периоду, с 1.393 милијарде 31.
децембра, на 1.370 милијарди 31. марта.
Када је реч о учешћу кредита у доцњи, оно је за та три месеца смањено један процентни поен.
Наиме, 31. децембра 2015. учешће доцње у дугу износило је 15,3 одсто, на крају фебруара 15,2
одсто, а на крају марта 14,3 одсто укупних позајмица.
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У посматраном периоду, број лизинг уговора пао је са 4.555 на укупно 4.404, од чега је на крају
марта 1.062 уговора у доцњи. Број текућих рачуна пао је са 7.139.831 на 7.134.534, док их је у
доцњи 245.567. С друге стране, број кредитних картица је 31. децембра износио 1.144.395, док је
на крају марта тај број порастао на 1.168.891, а од тога је у доцњи 82.083 кредитних картица.

Петровић: Нема опуштања за нову владу, брзо у реформе
Извор:Танјуг

Председник Фискалног савета Павле Петровић поручио је данас да нема места да се нова влада
опусти, да мора да убрза реформе, у првом реду рационализацију јавног сектора и
приватизацију, али и да не би требало да повећава плате и пензије.
"Избори су расписани колико разумемо с намером да се добије нови мандат да се спроведу
реформе и фискална консолидација. И сада је добијен нови мандат за то. Оно што ми
очекујемо јесте да ће реформе снажно кренути, а то се пре свега односи на реформе јавних
предузећа", рекао је Петровић у изјави новинарима након радног ручка са представницима
Српске асоцијације менаџера.
Петровић је приметио да су направљени неки кораци кад је реч о реформама унутар ЕПС-а,
Железница Србије, Србијагаса, али су, како је рекао, изостале оне болне мере које би показале
да се ушло у те реформе, што се очекује да крене већ у 2016.
Други велики блок би, према његовим речима, била предузећа у реструктурирању и
приватизацији.
"За те фирме, решење значи или приватизација или стечај, а не видимо баш да постоје неке
велике понуде да се та предузећа откупе. Остала су та велика предузећа као што је РТБ Бор,
Азотара, Петрохемија, али и Симпо, Ласта... Реч је о великом проблему, али са друге стране,
решавање тог проблема значило би повећање ефикасности српске привреде, склањање
притиска с буџета, али и са остатка привреде", рекао је Петровић.
Он је подсетио да та предузећа, осим што су добијала дотације, нису плаћала допринесе, дугове
за гас, изазивала су неликвидност јер нису плаћала ни приватним добављачима и то се ширило
кроз целу привреду.
"Ако су избори расписани да би се добио мандат за реформе, велике и тешке, политичке и
економске реформе су пред нама", рекао је Петровић.
Говорећи о фискалном дефициту, Петровић признаје да је он значајно смањен, али се ипак
није ушло у зону кад ће раст јавног дуга да се заустави.
"Према томе, остају нам још две године смањивања дефицита, а главне мере, плате и пензије су
исцрпљене и ту не би требало да буде опуштања", рекао је он.
Други блок који је везан за дефицит, како је рекао, јесте и отпуштање и рационализација, и ту
би требало смањити број запослених у општој држави којих има око 500.000.
"Наша је процена да неће моћи да се отпусти онолико људи колико се мислило на почетку и да
није реално да их оде 75.000 за три године, већ око 30-35.000", рекао је Петровић и додао да је
потребна даља контрола плата и пензија, јер је то следећа мера која држи дефицит под
контролом, и онда видети да ли је могуће наћи додатне уштеде.
Постоји опасност, додаје, да се дефицит заустави на нивоу који није довољан за оздрављење
јавних финансија, што је око 3-3,5 одсто БДП-а, а то би даље значило да би дуг наставио да
расте.
Он је такође навео да постоји могућност да се дефицит смањи и повећањем наплате прихода,
која је забележена и у 2015, а сада се ослања на смањење сиве економије, односно пре свега на
модернизацију Пореске управе.
"Пре би требалио да идемо на ту страну, него да се дижу пореске стопе. Још се налазимо испод
нивоа у 2012. код нас који није било велики, а знатно испод нивоа 2008. само достизање
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прихода из 2012. године у наплати би дало додатне уштеде и приходе, и то би водило смањењу
дефицита", рекао је он.
Петровић је истакао и да очекује да ће програм са ММФ-ом погурати реформе, да влада жели
да настави друге две ревизије са ММФ, а и ту су на реду јавна предузећа и приватизација.

"Нема првомајских протеста, борба остаје"
Извор: Бета

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је да за Међународни
празник рада, 1. мај, неће организовати протестна окупљања и шетње.
Као разлог су навели то што тог дана православни верници прослављају Ускрс, али су истакли
да ће наставити борбу за права радника и њихов бољи стандард.
"Данас не позивамо на окупљања и протесте, али упозоравамо да стотине хиљада радника
страхује од отказа, од сталних смањења зарада, од одласка у пензију с ниским надокнадама, од
спречавања синдикалног организовања. Стижу нам увећани рачуни за режијске трошкове,
увећане рате кредита, увећани износи за порез на имовину и све мање нам преостаје за
достојанствен живот", наводи се у саопштењу СССС-а.
Тај синдикат ће, како је истакнуто, "наставити с борбом за социјално-економски развој Србије,
за отварање нових радних места и бољи стандард, за шансу да радници раде и зараде,
достојанствено живе, да се поштују људска, радна и синдикална права".

Синдикалци: Нећемо на протест 1. маја јер се тог дана слави Ускрс
Извор: Бета

СССС је саопштио да наставља борбу за права запослених
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да за Међународни празник
рада, 1. мај, неће организовати протестна окупљања и шетње јер тог дана православни верници
прослављају Ускрс, али да ће наставити борбу за права радника и њихов бољи стандард.
"Данас не позивамо на окупљања и протесте, али упозоравамо да стотине хиљада радника
страхује од отказа, од сталних смањења зарада, од одласка у пензију с ниским надокнадама, од
спречавања синдикалног организовања. Стижу нам увећани рачуни за режијске трошкове,
увећане рате кредита, увећани износи за порез на имовину и све мање нам преостаје за
достојанствен живот", наводи се у саопштењу СССС-а.
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Тај синдикат ће, како су саопштили, наставити с борбом за социјално-економски развој Србије,
за отварање нових радних места и бољи стандард, за шансу да радници раде и зараде,
достојанствено живе, да се поштују људска, радна и синдикална права.

У Хрватској протести за Празник рада

Извор: агенције

Хиљаду синдикалаца властима ће поручити како су најављене здравствене и
пензионе реформе уперене против грађана.
Савез самосталних синдиката Хрватске (СССХ) и Независни хрватски синдикати (НХС)
обиљежит ће Међународни празник рада, 1. свибња, просвједним скупом, а овогодишње гесло
им је "Људе испред профита", којим владајућима желе поручити да је најављена здравствена и
мировинска реформа уперена против грађана, најавили су у понедјељак синдикални челници.
Окупљање просвједне поворке почиње испред Радничког дома на Крешимирову тргу, а потом
поворка креће Шубићевом улицом преко Кватерникова трга до главне позорнице на
Максимиру, гдје ће се синдикалци обратити окупљеним грађанима.
'Не' здрављу само за богате
Предсједник СССХ-а Младен Новосел рекао је на конференцији за новинаре да ће у поворци
судјеловати око 1.000 синдикалних активиста, а потпору ће им пружити и организације
цивилног друштва.
Коментирајући пакет реформи који ће овога тједна Влада представити и потом упутити
Еуропској комисији, Новосел је оцијенио како је нагласак на мировинској и здравственој
реформи које иду против хрватских грађана.
"Морамо сви рећи 'не' здрављу само за богате. Повећање цијене допунског здравственог
осигурања сигурно неће повећати разину квалитете здравственог сустава. Повећање
партиципације, поготово код болничког лијечења, очито има за циљ уплашити грађане и
натјерати их да прихвате полицу допунског здравственог осигурања по већој цијени, док се
плаћањем хитне помоћи грађане тјера да сами процјењују јесу ли болесни или нису", поручио
је челник СССХ-а, како преноси Хина.
'С посла на гробље'
Везано за мировинску реформу и продуљење радног вијека Новосел је оптужио власт како јој је
циљ да радници "с посла иду на гробље".
"Њих само занима како спријечити раднике да одлазе у мировину и буду трошак држави.
Нигдје се више не спомиње ново запошљавање, нова квалитетна радна мјеста, нити да је
неодржив сустав 'један радник за једног умировљеника'", истакнуо је.
Критизирао је и двоструко кажњавање радника за пријевремено умировљење, као и
запошљавање на одређено вријеме и преко агенција, устврдивши да је питање дана када ће
Влада изаћи у јавност с приједлогом увођења "мини послова" у склопу којих ће људи радити
један до два дана у мјесецу и водити се као запослени, а питање је када ће остварити било какво
право.
"Због свега тога позивамо чланове синдиката и све грађане да дођу на Максимир како би
заједно послали поруку Влади да се људе мора ставити испред профита. Како вријеме пролази
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и како реформски потези Владе иду у правцу даљњег осиромашивања грађана, поставља се
питање је ли ова Влада за грађане постала Влада опасних намјера", поручио је Новосел.
Мајице с двије маске
Предсједник НХС-а Крешимир Север устврдио је да Владин правац није добар правац за
раднике и грађане.
На мајицама које ће просвједници ове године носити налазе се двије маске, једна која
симболизира профит, а друга грађане. "Оне врло јасно показују оријентацију и смјер - профит
насмијан, ведар, весео, напријед, а људи тужни и незадовољни отрага. Ми тражимо да се маске
замијене. Сматрамо да се у социјално осјетљивом друштву као што је хрватско морају створити
увјети да буде довољно мјеста за профит, али и да људи буду испред и прије профита", нагласио
је Север.
Подсјетивши да су сличне поруке слали и бившој Влади, казао је да су "ови нови који су дошли"
навели синдикате да и прије првих 100 дана власти помисле како су "промашени глас
хрватских грађана". "Добро је да су они отишли, али једнако би било добро да се ови окрену
или једнако тако оду, с обзиром на околности које су поставили пред грађане", поручио је
Север.

12

