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Ускоро преговори о минималној плати недеља
Аутор: РТК

Преговори о висини минималне зараде, која би, по закону, требало да буде донета до 15.
септембра, почеће идуће недеље између представника Уније послодаваца и два
репрезентативна синдиката.
Тек после тога они ће изаћи са својим предлогом пред Владу. Минималац није промењен пуне
три године.
Савез самосталних синдиката Србије и УГС “Независност” траже да са садашњих 21.054
минималац повећа на 24.360 динара, док се у Унији послодаваца Србије још не изјашњавају о
износу, али су сагласни да он мора да “иде нагоре”.

Послодавци пристали на већи "минималац"
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Коначно постигнута сагласност да најнижа гарантована зарада мора да се повећа. Крећу
преговори о износу, синдикати траже 140 по сату, односно око 24.000 месечно
СРПСКИ послодавци су, после вишемесечног одбијања да разговарају о повећању минималца,
коначно попустили и од следеће недеље крећу преговори са репрезентативним синдикатима о
кориговању најнижег гарантованог износа. Савез самосталних синдиката Србије и УГС
“Независност” траже да са садашњих 21.054 минималац “скочи” на 24.360 динара, док се у
Унији послодаваца Србије (УПС) још не изјашњавају о износу, али су сагласни да он мора да
“иде нагоре”.
За Небојшу Атанацковића, председника УПС, преговори су тек почели, али сматра да су се
стекли за повећање минималне вредности сата који тренутно “вреди” 121 динар.
- Много је 140 динара по сату, колико траже синдикати, јер је то за око 15 одсто више, а ништа
није толико поскупело - тврди Атанацковић. - Не може се зарада повећати за колико је
напредовало пословање, јер су и намети привреди све већи. На пример, у многим градовима је
вода за привреду скупља и по три пута у односу за грађане, док је у Београду то дупло.
Атанацковић објашњава да повећање минималца проузрокује и раст осталих зарада, а самим
тим се и укупан фонд за фирму знатно повећа.
- Минимална потрошачка корпа данас кошта око 35.000 динара, а са повећањем које ми
тражимо радник у Србији ће моћи да купи свега 70 одсто намирница из ње - каже Душко
Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. - То значи да ће трочлана
породица себи моћи да приушти шест грама банана дневно или килограм месечно. Сада
тражимо толико и сматрамо да је то минимум, јер сви економски показатељи указују на то да
има простора. Али свакако да нећемо одустати од намере да запослени зарађују бар за
минималну потрошачку корпу.
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Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката “Слога”, сматра да повећање
минималца од неколико динара, колико је реално очекивати, није довољно.
- Методологија његовог утврђивања одавно не постоји, нема критеријума, већ је једини
параметар добра воља Владе и послодаваца, синдикати ту немају никаву улогу - каже
Веселиновић. - Минималац би требало да се повећа на 28.000 динара, што је просечна цена
рада у привреди, па да радници осете неки бољитак.
Веселиновић објашњава да овај износ може да се брани аргументима. Проблем је, сматра он,
што је минималац у Србији постао политичка, а не економска категорија и служи за добијање
јефтиних поена.
- Репрезентативни синдикати ће и после преговора спустити критеријум и уместо 140, колико
сада траже, пристаће на 125, што је мизерно - каже наш саговорник. - Људима је сваки динар
важан, али повећање од 500 или 600 динара месечно је понижавајуће.
РОК 15. СЕПТЕМБАР
ПРЕГОВОРИ о висини минималне зараде, која би, по закону, требало да буде донета до 15.
септембра, почеће већ идуће недеље између представника Уније послодаваца и два
репрезентативна синдиката. Тек после тога они ће изаћи са својим предлогом пред Владу.
Минималац није промењен пуне три године.

Менаџерима најдебље коверте
Аутор:Д. Маринковић
Просечна јунска зарада у Србији износила 46.450 динара, односно 377 евра. Запослени у
управљачким делатностима зарадили по 155.000 динара
У СРБИЈИ већ годинама најбоље су плаћени менаџери, програмери, пилоти, а у стопу их прате
нафташи, дуванџије, запослени у разним удружењима. Истовремено, најмање новца по
правилу месечно кући однесу туристички оператери, радници на пословима изнајмљивања и
лизинга, али и конфекционари, обућари... Њихова примања су упола нижа од републичког
просека. Подаци статистичара показују да је просечна зарада без пореза и доприноса у јуну ове
године у Србији, након скока од 5,6 одсто, достигла 46.450 динара, односно око 377 евра.
Најбоље плаћени радници код нас зарађују седам пута више од оних са најнижим примањима у
земљи, а три и по пута више од републичког просека. Тако је "коверта" запослених у
управљачким делатностима, у просеку била "тешка" по 155.327 динара. Програмери и
консултанти су, у просеку, у јуну зарадили по 147.106 динара, а толико се у коверти "накупило"
за месец дана и запосленима у услужним делатностима и рударству. Знатно веће зараде од
"просека" прошлог месеца имали су и нафташи по 105.528, дуванџије су "прошле" са по 102.879
динара...
У јуну је најмања зарада забележена код туристичких оператера у путничким агенцијама са
свега 20.461 динар. Радници у музичкој и ТВ продукцији добили су у јуну 2.000 динара већу
плату - 22.154 динара, они који су се бавили услугама смештаја и исхране могли су да зараде по
25.637. Плате конфекционара су 26.604, а трговаца у малопродаји по 28.547 динара...
Када се посматрају зараде по општинама, са месечним просеком од 83.268 динара, "рекордери"
у Србији у јуну су били Сурчинци, а 10.000 динара мање зарадили су становници Костолца. Око
53.000 динара зарадили су у просеку Новосађани, Београђани 57.000, а грађани Вршца око
59.000 динара... Истовремено, месечне плате становника Уба износиле су по 24.233, а Прибоја,
Гаџиног Хана или Беле Паланке од 2.000 до 3.000 динара више.
Ако се говори о зарадама по делатности, за многе није чудо што су већ годинама на врху листе
менаџери и разни консултанти и саветници.
РАСПОНИ ЗАРАДА
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НАЈВЕЋИ број просечних плата у Србији, анализирајући зараде по окрузима је у распону од
36.000 до 41.000 динара. То је случај у пчињској, јабланичкој, топличкој, нишавској,
мачванској и шумадијској области, док су зараде боље у београдском и војвођанском региону.
Ту је "просек" између 45.000 и 57.000 динара.

Послодавци пристали на преговоре, повећава се минималац
Аутор: Новости, Данас
Српски послодавци су, после вишемесечног одбијања да разговарају о повећању минималца,
коначно попустили и од следеће недеље почињу преговори са репрезентативним синдикатима
о кориговању најнижег гарантованог износа.
Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" траже да са садашњих 21.054
минималац "скочи" на 24.360 динара, док се у Унији послодаваца Србије још не изјашњавају о
износу, али су сагласни да он мора да иде горе, пишу "Новости".
За председника УПС-а Небојшу Атанацковића, преговори су тек почели, али сматра да су се
стекли услови за повећање минималне цене рада, која тренутно износи 121 динар на сат.
"Много је 140 динара по сату, колико траже синдикати, јер је то за око 15 одсто више, а
ништа није толико поскупело. Не може се зарада повећати за колико је напредовало
пословање, јер су намети привреди све већи. На пример, у многим градовима је вода за
привреду скупља и по три пута у односу на грађане", наводи Атанацковић.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Душко Вуковић за "Новости" каже да
минимална потрошачка корпа данас кошта око 35.000 динара, а са повећањем које они
предлажу, радник у Србији ће моћи да купи свега 70 одсто намирница из ње.
"То значи да ће трочлана породица себи моћи да приушти шест грама банана дневно или
килограм месечно. Сада тражимо толико и сматрамо да је то минимум, јер сви економски
показатељи указују на то да има простора", сматра Вуковић.
Председник Удружених синдиката "Слога" Жељко Веселиновић, каже да повећање минималца
од неколико динара није довољно.
"Минималац би требало да се повећа на 28.000 динара, што је просечна цена рада у
привреди, па да радници осете неки бољитак", сматра Веселиновић.
Међутим, Веселиновић истиче да је минималац у Србији постао политичка, а не економска
категорија и служи за добијање јефтиних поена.
"Репрезентативни синдикати ће и после преговора спустити критеријум и уместо 140,
колико сада траже, пристаће на 125, што је мизерно. Људима је сваки динар, али повећање
од 500 или 600 динара месечно је понижавајуће", закључује Веселиновић.
Подсетимо, један сат рада у Србији већ четврту годину кошта 121 динар. Према последњим
подацима Еуростата, у јануару ове године само су Албанија, Бугарска и Македонија од целе
Европе имале нижу минималну цену рада од нас.
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Отпремнине у "Фијату" и до 14.000 евра
Припремио: Дане Илић
"Фијатову" фабрику у Крагујевцу напустило је око 700 радника, након што је пословодство
најавило укидање једне производне смене. Одмах по исплати отпремнина бивши запослени
почели су да планирају како да утроше новац. Иако је многима најпримамљивија потрошња,
економисти препоручују покретање приватног бизниса.
Након 24 године проведене у "Застави" и шест у "Фијату", Гордана Васиљевић одлучила је да
постане предузетник. Тако ће, након што измири стара дуговања, од остатка новца,
највероватније, покренути приватни посао.
"Прво један кратки одмор и мало да размислим шта бих могла са тим овцем. Неки ситни
бизнис, нешто тако. Имам све и свашта у глави, видећу још нисам тачно одлучила", каже
Гордана Васиљевић.
Посао у "Фијату" Горану Петровићу био је прво запослење. Међутим, због мало година стажа,
добио је и скромнију отпремину, па се нада послу код другог послодавца.
"Могу да возим камион, такси и могу да бирам неколико послова шта ћу да радим. Тренутно
планирам да одморим једно десет дана", каже Горан.
У зависности од година проведених у фабрици отпремине се крећу од четири до 14 хиљада
евра.
Економисти саветују радницима да новац уложе у приватне послове. У недавно основаном
"Центру малог бизниса" већ нуде помоћ онима који желе да оснују своје фирме.
"У току су интензивне активности у циљу утврђивања могућности да се један број 'Фијатових'
радника упосли у неким другим референтним системима, као што је 'Сименс', из ког већ
постоје најаве да би око 60 људи на овај начин могло бити упослено", каже председник
Регионалне привредне коморе Крагујевац Предраг Лучић.
Председник Самосталног синдиката "ФЦА" Србија Зоран Марковић, каже да новац који је дат
запосленима је један брејк од шест до седам месеци како би они могли да преживе, док се не
догоди отварање неког новог аутокомпонеташа или неке нове фабрике у Крагујевцу.
"Фијат" су углавном напустили радници за краћим радним стажом, а они који су остали
наставиће производњу 22. августа.
Иако је "Фијат" и даље највећи српски извозник, своју позицију на тржишту може да сачува
једино са новим моделом, на шта већ годинама указују и економисти и синдикати. То је,
уосталом, био и један од предлога током разговора са врхом компаније у Торину.
Осим у фабрици аутомобила, због смањења обима посла, радна места напустило је и неколико
стотина радника у кооперантским компанијама.
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Није било новог запошљавања
Пише: Е. Д.

У Министарству трговине, туризма и телекомуникација, кажу у разговору за Данас, да је од
почетка мандата ове владе, број запослених смањен за готово десет одсто.
Наиме, изменама Закона приликом формирања ове, сада техничке Владе, том министарству су
припојени нови ресори из других министарстава, па је из њих тиме преузет и један број
запослених.
- У априлу 2014. године, Министарство трговине и телекомуникација се „трансформисало“ у
Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Број запослених се, због преузимања
нових надлежности и запослених из ресора туризма, у старту увећао са 682 на 806. Од тог
тренутка (апр 2014), Министарство трговине је у сваки наредни месец, поштујући забрану
запошљавања, улазило са мањим бројем запослених - да би у јуну ове године имали 732
запослена. У односу на април 2014, то је смањење од преко девет одсто или 74 запослена наводе у Министарству подсећајући да је та информација подразумевана за оне који детаљније
прате рад и Владе и тог ресора, али да би део јавности могао и погрешно да протумачи податак
зашто је 2014. повећан број запослених упркос рационализацији и најављеном смањењу
државне управе.

Подршка за нови почетак прекобројнима из Фијата
Пише: Е. Д.

Фијатови радници којима је почела исплата отпремнина, али и остали незапослени или они
који намеравају да покрену приватни бизнис, од сада ће моћи да рачунају на подршку Центра
малог бизниса који је Привредна комора Србије јуче основала у Крагујевцу.
У наредном периоду ће то бити учињено и у другим регионалним коморама. У ПКС-у кажу да
ће у овим центрима, сви који желе да покрену приватни посао или унапреде пословање, моћи
да прибаве правне и финансијске информације - о прописима, процедури и условима
регистрације фирме, трошковима који их очекују, субвенцијама и кредитима за које могу да
конкуришу, потребама тржишта...
- У центрима ће добити савете при дефинисању и разради предузетничке идеје, изради бизнис
и маркетинг плана, као и адекватну едукацију. Преко центара ће бити подржано и њихово
међусобно умрежавање и повезивање са малим и великим фирмама ради могућих
производних и других кооперација. Битно је да новац који им је сада на располагању, од
отпремнина и из различитих програма "Године предузетништва", искористе на најбољи
могући начин, инвестирају у посао који ће њима и њиховим породицама обезбедити
егзистенцију и пристојан живот – истакао је председник ПКС Марко Чадеж и додао да ће
центри бити сигуран ослонац свима који сада улазе у бизнис.
Према његовим речима, ПКС у овом тренутку разговара са великим компанијама, као што је
Сименс, које су заинтересоване да ангажују део радника Фијата, који остају без посла.
- Покретање овог, првог у низу центара ПКС, одговор је коморског система Србије на потребу
развоја предузетничких идеја и приватног сектора, као и актуелних збивања на
реструктурисању привреде шумадије и Поморавља. То је за људе у овом региону утолико
важније, јер је Центар основан у тренутку када је његовим будућим корисницима
најпотребнији, било да су већ на тржишту рада или да остају без посла. Фијат оптимизује своје
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пословање, у складу са кретањима на тржишту, а најављено је или се очекује, у склопу
реструктурисања и реорганизације, смањење броја радника и у Застава возилима, јагодинским
Кабловима и Ресавици – рекао је приликом отварања Центра Предраг Лучић, председник
Регионалне привреде коморе Крагујевац.

Амбасадор Кине у Бору о сарадњи Железаре и РТБ
Извор: Фонет

Амбасадор Кине у Србији Ли Манчанг и директор Хестила Сонг Сих посетили су Рударскотопионичарски басен (РТБ) Бор где су са менаџментом разговарали о сарадњи РТБ и Хестила,
који је купио Железару Смедерево.
Амбасадор је рекао да је председник Кине Си Ђинпинг после недавне посете Србији, Амбасади
"поставио јасан задатак" да сарадња са Србијом у свим областима "мора да буде суштинска".
"Овде сам да испуним први задатак, а то је разматрање облика сарадње Хестила и РТБ-а Бор",
рекао је Манчанг.
Ли је рекао да је имао садржајан разговор са руководством РТБ у оквиру кога су обе стране
тражиле простор за будућу сарадњу.
"Наставићемо резговоре уз очекивану суштинску сарадњу ускоро", рекао је Ли.
Према његовим речима, кинеска и српска влада придају велику пажњу међусобним односима,
што је потврдила и недавна посета председника Кине Србији.
"На темељима пријатељских односа две држава треба да израсте привредна сарадња, односно
профит који је интересантан за обе стране", рекао је генерални директор РТБ Бор Благоје
Спасковски.
Он је потврдио да је било речи о сарадњи РТБ и Железаре Смедерево, односно шта се из шљаке
и других нус производа у РТБ може искористити у Железари у Смедереву.
"Тај део морамо продубити на стручној основи, уз подршку обе владе", рекао је он, уз напомену
да су разговарали и о интересу у рударској производњи.

Новинари "Спорта" наставили штрајк на улици
Извор: Н1
Петнаесторо запослених у дневним новинама "Спорт" који су у петак почели штрајк у
редакцији, у суботу су наставили да штајкују на улици јер им обезбеђење, како кажу, није
дозволило да уђу у просторије новина.
Новинари кажу за Н1 да је власник листа Саша Мирковић, од када је купио "Спорт" октобра
прошле године, пословао незаконито и да није исплаћивао плате и дохотке, па су, између
осталог и без здравственог осигурања.
Досадашњи разговори са власником нису дали резултате, двоје новинара је јуче добило
изненадни отказ, па су се сви запослени одлучили за штрајк.
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