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Вулин: Ускоро предлог нове минималне цене рада
Извор: Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин каже да се
нада да ће учесници социјалног дијалога врло брзо изнети предлог о новој минималној цени
рада пред Социјално-економски савет.
"Сви се слажемо да морамо учинити све да дође до повећања минималне цене рада. У којој
мери, то је несто о чему ипак треба да се договоре радне групе и о чему треба да се донесе на
првом месту економска одлука, а онда политичка и свака друга", рекао је Вулин новинарима.
Министар је рекао да је јутрос одржана прва седница радне групе на нивоу експерата, коју чине
представници репрезентативних синдиката, послодаваца и Владе Србије.
"Ја се надам да ћемо врло брзо изаћи са предлогом пред СЕС када наше радне групе заврше и
када будемо на основу економских показатеља могли да кажемо који су то параметри који
израчунавају и како се израцунава минимална цена", рекао је он.
Вулин је навео да ће се предлог изнети на Социјално-економском савету (СЕС) када радне
групе заврше посао и када буде могло да се на основу економских показатеља каже који су то
параметри који се израчунавају и како се израчунава минимална цена рада и шта је могуће у
овом тренутку.
"Ми наравно, у исто време разговарамо и са свим великим привредницима, желимо да им
представимо оно што сматрамо важним и да им представимо који су то ставови Владе Србије",
рекао је Вулин.
Додао је да Влада Србије жели да заједно са синдикатима и послодавцима дође до заједничког
језика.
"Било би добро да изађемо заједно са заједничким ставом пред читаву нацију", рекао је Вулин.

Mинистар и синдикалци: Без технолошких вишкова и штрајкова од 1.
септембра
Извор:Tанјуг
Сви технолошки вишкови у просвети биће распоређени у школама где има слободних места, а
просветари неће штрајковати од 1. септембра, договорено је на састанку новог министра
просвете Младена Шарчевића са представницима четири репрезентативна синдиката.
Шарчевић је након састанка са синдикалцима Танјугу рекао да ће технолошки вишкови имати
приоритет и да ће бити распоређени у школама где за тим постоји потреба, те да се тим
питањем не може више манипулисати.
"Нешто више од 3.000 просветних радника у Београду и нешто више од 6.000 у Србији је
технолошки вишак, али су сва та места решива. Питање је само пребацивања са једног радног
места на друго", истакао је Шарчевић.
Поручио је да нико неће остати без посла и нагласио да је и сам на почетку каријере три пута
био технолошки вишак.
Како каже, жао му је младих људи који завршавају факултете, а немају шансу да се запосле у
просвети јер нема конкурса.
"Неке струке могу да се снађу, али где ће учитељи", пита се министар и додаје да ће се
побринути за решавање и тог проблема.
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Шарић је додао да су са синдикатима договорени редовни састанци, како би се решавала
конкретна горућа питања.
Председник Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" Томислав
Живановић каже да је министру на првом састанку пожелео дуг мандат и да као министар не
дочека ниједан штрајк просветних радника.
"То значи да направи добар систем и омогући да се просвета у Србији развија и да заузме своје
место", рекао је Живановић.
Додао да од 1. септембра неће бити штрајка просветних радника, да ће "у ходу" решавати
горуће проблеме, почев од технолошких вишкова, обрачуна плата за годишње одморе.
Живановић каже да је нови министар просвете добро уочио да су највећи проблеми у просвети
инспекција и организација школских управа, те да су синдикати ту да помогну у решавању и
тих проблема.
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић оценила је да је сама
чињеница да су синдикати позвани на разговор код новог министра петог радног дана говори
да је министар у синдикатима препознао сараднике, а не своје противнике.
Јанковићева напомиње да ће се прво решавати проблеми технолошких вишкова, формирају се
радне групе, распоређују људи како би се уштедело у систему.
Навела је још да ће нови састанак са министром бити организован за десет до петнаест дана
како би се конкретизовала решења горућих проблема.

Половина запослених младих би да промени посао
Аутор: Катарина Ђорђевић

Према најновијем истраживању које су спровели Међународна организација рада и
Републички завод за статистику, просечна месечна зарада младих у Србији је 29.500 динара, а
њих чак 77 проценaта ради у сектору услуга
Просечна плата младе особе у Србији износи око 29.500 динара, а већина запослених из те
старосне категорије ради више од 40 сати недељно, показујe најновије истраживањe
Међународне организације рада и Републичког завода за статистику, које је урађено у јуну ове
године. Економисти често скрећу пажњу на чињеницу да платни јаз, односно разлика у
зарадама између жена и мушкараца у Србији износи 11 одсто, а и ово истраживање показује да
и млади мушкарци зарађују више од младих жена. Истина, разлика није тако велика, с
обзиром на то да њихове просечне зараде износе 30,429 односно 28,113 динара.
Истраживање под називом „Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике
Србије” које је урађено са 3500 особа узраста од 15 до 29 година, такође показује да је свега
трећина њих запослена, што је далеко од европског просека који износи 46 одсто.
Више од половине запослених младих људи жели да промени посао, што и не чуди ако имамо у
виду податак да петина њих нема право на плаћени годишњи одмор, трећина нема право на
плаћено боловање, док 17 процената нема уговор са послодавцем. Међу онима који имају
потписани уговор о раду 40 одсто њих је запослено на одређено време. Ово истраживање
такође показује да чак четвртина младих људи нити ради, нити се школује.
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Највећи број младих ради у сектору услуга – чак 77 процената, а значајан број њих ради и у
пољопривреди (14,6 процената) односно у индустрији (23,8 процената). При сектору услуга,
млади углавном раде у продаји, где је запослена четвртина младих жена и 16,8 процената
мушкараца, затим у угоститељству и прехрани, здравству, социјалном раду и образовању.
Иако су виши нивои образовања повезани са нижим стопама незапослености и бржој
транзицији од школе до посла, стопа незапослености високо образованих и даље је висока –
32,9 процената. Међутим, стопа незапослености младих жена је виша од стопе која се односи
на мушкарце и износи 35,8 наспрам 27,3 процента. На питање – како се тумачи чињеница да
младе жене у много већој мери него млади мушкарци завршавају факултете а чешће су
незапослене, Весна Пантелић, начелник Одељења за статистику тржишта рада Републичког
завода за статистику каже:
Четвртина младих људи нити ради, нити се школује
– Жене бирају да дуже остану у систему образовања, са циљем да на тај начин себи обезбеде
стабилне послове у јавном сектору. Ако погледамо структуру ученика и студената који се
тренутно школују према области студија и полу, видећемо да се жене много чешће од
мушкараца опредељују за друштвене науке, економију и право, за секторе здравства и
образовања, а све су то суфуцитарна занимања. Са друге стране, мушкарци се масовније
опредељују за инжињерске профиле, производњу и грађевинарство – а то су професије за
којима постоји већа потреба на тржишту рада. Други разлог је материнство, због чега се на
тржиште рада укључују касније од мушкарца. Подаци о брачном статусу указују да младе жене
ступају у брачну заједницу раније од својих вршњака – петина жена узраста од 15 до 29 година
је верена, удата или већ разведена у поређењу са 10,9 процената својих вршњака.
Подаци такође говоре да су младој особи у просеку потребне две године од дипломирања до
добијања првог запослења. Ако би се из те рачунице изузели млади људи који су директно по
завршетку школовања добили први посао, просечна дужина транзиције нарасла би на 28,8
месеци. У оба случаја, младим женама потребно је више времена за транзицију од школе до
посла него њиховим мушким вршњацима.
Ова студија такође показује да је више од половине младих људи неактивно на тржишту рада.
Међу њима су већином ђаци и студенти, мада има и оних који себе сматрају незапосленима
иако активно не траже посао, као и оних који не раде ништа из неког другог разлога.
Свега 30,900 младих у Србији (7,8 процената) је самозапослено у породичним радњама или у
својству послодавца, а на питање – због чега је предузетништво код нас неразвијено Весна
Пантелић каже:
– Пословно окружење у Србији је неповољно из више разлога, а неки од њих су – неадекватан
приступ финансијским средствима, неефикасан инвестициони и регулаторни оквир, велико
оптерећење парафискалним наметима, висок „порески клин“ (порези на рад), при чему
изостаје прогресивно опорезивање рада (порези на минималне и максималне зараде су готово
исти). Зато не чуди податак из овог истраживања, да се готово половина младих људи који се
тренутно школују нада запослењу у државним органима и јавном сектору.
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На школовању и после тридесете
Највећи број младих у Србији завршава своје образовање са средњом школом. Већина (56,5
процената) завршило је средње (опште) образовање. Младе жене у много већем проценту него
млади мушкарци стичу више и високо образовање (30,9 у односу на 17,4 процената). Готово
половина младих од 15 до 29 година још увек се школује, а међу садашњим студентима три
најпопуларније области образовања су друштвене науке, економија и право (29,7 процената),
инжињерски профили, производња и грађевинарство (19,7 процената) и здравство (10,2 одсто).
Кад су у питању родне разлике, девојке чешће студирају друштвене науке, економију и право,
хуманистичке науке и уметност, просвету и здравство, док се мушкарци чешће од својих
колегиница одлучују за инжињерске профиле, производњу и грађевинарство, математику и
информатику.
Рад и права
20% нема право на плаћени годишњи одмор
33% нема право на плаћено боловање
17% нема писани уговор са послодавцем
40% младих који имају писани уговор с послодавцем запослено је на одрђено време

Школска година неће почети штрајком
Аутор: Сандра Гуцијан

Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић: Желимо да влади и
новом министру дамо 100 дана да видимо шта ће да буде урађено. – Министар Шарчевић: Биће
збринути сви технолошки вишкови у просвети, којих има око 9.000
Школска година неће почети штрајком просветних радника, а сви технолошки вишкови у
просвети биће распоређени у школама где има слободних места – закључак је првог састанка
новог министра просвете Младена Шарчевића са представницима четири репрезентативна
синдиката запослених у образовању. Шарчевић је рекао да је у Београду технолошки вишак
нешто више од 3.000 просветних радника и око 6.000 у Србији, али нагласио да су сва та места
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решива. „Питање је само пребацивања са једног радног места на друго”, рекао је министар
просвете, који је и сам на почетку каријере три пута био технолошки вишак.
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изјавила је након
састанка да штрајка неће бити, али не зато што нема проблема у просвети, већ зато што желе да
дају влади и новом министру 100 дана да виде шта ће бити урађено.
– Први утисак о новом министру просвете је позитиван: добили смо човека који много зна о
образовању – био је наставник и професор и у основној и у средњој школи, председник
синдиката, штрајковао, био проглашен технолошким вишком и на крају прешао у приватно
образовање. Довољно говори и чињеница да су синдикати позвани на разговор петог радног
дана новог министра, што показује да је Шарчевић у синдикатима препознао сараднике, а не
противнике – каже за „Политику” Јасна Јанковић. Она додаје и да је добар знак то што је
министар на договорени састанак дошао тачно на време, што до сада, како каже, није била
пракса, „јер је увек неко некога чекао”.
На наше питање да ли је на састанку било речи о упутству претходног министра Вербића да се
поново формирају одељења, али према новим критеријумима, она одговара да је обећано да ће
да се отклони пропуст од понедељка. По том упутству, школе треба да формирају одељења са
већим бројем ученика, уместо да се број ђака у одељењу смањује, како предвиђа Стратегија
образовања.
– Састанку је присуствовала и Вербићева помоћница за средње образовање Снежана Марковић,
која је рекла да су бројке техничка грешка. Ово упутство је требало да буде исто као и прошле
године, а по критеријумима наведеним у погрешном упутству, један број наставника би остао
без часова – објашњава Јасна Јанковић.
Она је објаснила да ово упутство погађа пре свега основне школе и истиче да ће, уколико тај
документ не повуче, доћи до огромних турбуленција у школама, а број технолошких вишкова
ће се повећати.
Јанковићева каже и да су добили уверавања да ће од понедељка школе добити упутства и за
расподелу технолошких вишкова, са чим је требало да се почне 15. августа. Синдикати су, по
њеним речима, такође тражили од новог министра да преиспита конкурс за 22 нова радна
места који је влада расписала 3. августа, што је, по оцени Јанковићеве – скандалозно, јер нису
распоређени наставници који су остали без дела норме.
– Министру сам пожелео дуг мандат и да не дочека ниједан штрајк просветних радника. То
значи да направи добар систем и омогући да се просвета у Србији развија и да заузме своје
место – изјавио је након састанка проф. др Томислав Живановић, председник Гранског
синдиката просветних радника Србије „Независност”.
Он сматра да је нови министар просвете добро уочио да су највећи проблеми у просвети
инспекција и организација школских управа, као и да су синдикати ту да помогну у решавању и
тих проблема.
Са синдикатима су договорени редовни састанци, како би се решавала горућа питања, а
наредни би могао да буде већ за десетак дана.
Зукорлићев програм на јавној расправи
Осим са синдикалним лидерима, министар Шарчевић је разговарао и са Муамером
Зукорлићем, председником скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки развој и
информатичко друштво. Договорена је ефикаснија сарадња Министарства и Одбора како би се
сва отворена питања у образовању и науци што пре решавала.
Зукорлић је ових дана сачинио програм рада одбора којем председава и јуче га ставио на јавну
расправу која ће трајати месец дана. По његовим речима, програм је базирао на претходним
стратегијама донетим у области образовања још из 2001. године, послат је на више
релевантних адреса и објављен на званичном скупштинском сајту.
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Вулин: Надам се врло брзо предлогу о цени рада на СЕС-у
Извор: Танјуг
АЛЕКСИНАЦ – Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар
Вулин изјавио је данас да се нада да ће учесници социјалног дијалога врло брзо изнети предлог
о новој минималној цени рада пред Социјално економски савет (СЕС) .
„Сви се слажемо да морамо учинити све да дође до повећања минималне цене рада. У којој
мери, то је нешто о чему ипак треба да се договоре радне групе и о чему треба да се донесе на
првом месту економска одлука, а онда политичка и свака друга”, рекао је Вулин новинарима.
Министар је рекао да је јутрос одржана прва седница радне групе на нивоу експерата, коју чине
представници репрезентативних синдиката, послодаваца и Владе Србије.
„Ја се надам да ћемо врло брзо изаћи са предлогом пред СЕС када наше радне групе заврше и
када будемо на основу економских показатеља могли да кажемо који су то параметри који
израчунавају и како се израчунава минимална цена”, рекао је он.
Он је навео да ће се предлог изнети на Социјално-економском савету (СЕС) када радне групе
заврше посао и када буде могло да се на основу економских показатеља каже који су то
параметри који се израчунавају и како се израчунава минимална цена рада и шта је могуће у
овом тренутку.
„Ми наравно, у исто време разговарамо и са свим великим привредницима, желимо да им
представимо оно што сматрамо важним и да им представимо који су то ставови Владе Србије”,
рекао је Вулин.
Он је додао да Влада Србије жели да заједно са синдикатима и послодавцима дође до
заједничког језика.
„Било би добро да изађемо заједно са заједничким ставом пред читаву нацију”, рекао је Вулин

Радника више од пензионера у само две општине
Аутор:Љ. Малешевић
По најновијим подацима Републичког завода за статистику, у Војводини је на крају прошле
године била запослена 508.381 особа. У исто време, по подацима Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, Војводина је имала 424.956 пензионера, док је по подацима
Националне службе за запошљавање било 174.854 незапослена. Укупан број пензионера и
незапослених је 599.810, што је 90.000 више него што је било укупно запослених у Војводини
на крају прошле године.
Највише запослених у Војводини било је у Јужнобачкој области – 193.332, затим у Сремској –
74.433, Јужнобанатској – 63.442, Севернобачкој – 52.671, Средњобанатској – 43.349,
Западнобачкој – 42.394 и Севернобанатској – 36.760. Ако се посматрају подаци о запослености
у војвођанским градовима, предњачи Нови Сад са 135.058 запослених, а иза њега је Суботица са
42.152, односно три пута мање оних који имају стално радно место. Зрењанин је на крају
прошле године с 33.636 био на трећем месту по броју запослених у Војводини, Панчево је било
четврто с 29.291, а Сомбор пети с 23.488. Остали градови који имају мање од 20.000
запослених. Најмање их је имала општина Сремски Карловци – свега 1.334, док их је у Новој
Црњи било 1.549, у Чоки 1.803, у Сечњу 2.152 и у Малом Иђошу 2.215.
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На крају прошле године највише незапослених било је у Јужнобачкој области – 56.527, затим у
Јужнобанатској – 32.490, Сремској – 24.799, Западнобачкој – 19.708, Средњобанатској –
16.239, Севернобачкој – 13.695 и Севернобанатској 11.396.
Међутим, од 45 општина у Војводини само у Новом Саду и Суботици број запослених већи је од
броја пензионера. У Новом Саду има 135.058 радника и 92.534 пензионера, а у Суботици 42.152
запослена и 33.814 пензионера. У свим другим војвођанским општинама, дакле у 43 локалне
самоуправе, пензионери су бројнији од радника.
Тако је у Врбасу било 9.572 запослених и чак 12.383 пензионера, а у Вршцу, где су просечне
плате увек веће од покрајинског просека а често и од републичког, на 13.500 запослених
„долази” 17.006 пензионера. Бачка Паланка такође предњачи по висини просечне плате, али
тамо ради 14.169 радника, а пензију прима 15.268 пензионера. У Панчеву, такође граду с
високом просечном платом, има 44.195 пензионера, а запослен је 29.391 радник.
Сента је на крају прошле године имала 7.075 запослених и дупло више, односно 15.716
пензионера. У Оyацима је било 6.780 пензионера и 5.926 запослених, у Кули 7.207 радника
наспрам 9.759 пензионера. Зрењанин има већи број запослених у односу на друге градове у
Војводини – 33.676, али на пензионерском списку било је 41.420 пензионера. Сремска
Митровица је последњих година доживела привредни „бум” и успела је да знатно повећа
запосленост па је тако на крају 2015. било 18.972 радника, али она има чак 37.476 пензионера,
односно дупло више оних који примају пензију од оних који зарађују плату. Више пензионера
него запослених – 19.615 – има Кикинда, у којој је на крају прошле године плату примало
14.929 људи.
Када се сабере број пензионера с бројем оних на евиденцији незапослених, јасно је да они који
су на крају прошле године у Војводини имали радно место – њих 508.381 – нису могли
издвојити довољно новца на име доприноса за пензије и накнаде незапослених јер је ових
других било 90.000 више.

Минималац треба да буде повећан
Аутор:Е. Д.
Министар за рад Александар Вулин изјавио је да се нада да ће предлог о новој минималној
цени рада врло брзо изнети пред Социјално-економски савет (СЕС).
– Сви се слажемо у томе да морамо учинити све да дође до повећања минималне цене рада –
рекао је Вулин новинарима. – У којој мери, то је нешто о чему ипак треба да се договоре радне
групе и о чему треба да се донесе на првом месту економска одлука, а онда политичка и свака
друга.
Министар је казао да је ујутро одржана прва седница радне групе на нивоу експерата, коју чине
представници репрезентативних синдиката, послодаваца и Владе Србије.
– Ја се надам да ћемо врло брзо изнети предлог пред СЕС када наше радне групе заврше и када
будемо на основу економских показатеља могли да кажемо који су то параметри који се
израчунавају и како се израчунава минимална цена и шта је могуће у овом тренутку – рекао је
он. – Ми, наравно, у исто време разговарамо и с свим великим привредницима, желимо да им
представимо оно што сматрамо важним и да им представимо ставове Владе Србије.
Он је додао да Влада жели да заједно са синдикатима и послодавцима дође до заједничког
језика.– Било би добро да са заједничким ставом изађемо пред читаву нацију – рекао је Вулин.
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Прваци крећу без штрајка
Аутор:В. Ц.
Сви технолошки вишкови у просвети биће распоређени у школе у којима има слободних места,
а просветари неће штрајковати од 1. септембра, речено је после првог састанка
новог министра просвете науке и технолошког развоја Младена Шарчевића са представницима
четири репрезентативна синдиката просветара.
У изјави Танјугу, Шарчевић је рекао да ће технолошки вишкови имати приоритет и да ће бити
распоређени у школе где за њима постоји потреба, тако да се тим питањем не може више
манипулисати.“Нешто више од 3.000 просветних радника у Београду и нешто више од 6.000 у
Србији је технолошки вишак, али су сва та места решива. Питање је само пребацивања са
једног радног места на друго”, рекао је Шарчевић и додао да “нико неће остати без посла”
нагласивши да је и сам на почетку каријере три пута био технолошки вишак.
Говорећи о будућој сардњи са представницима синдиката, Шарчевић је истакао “да су са
синдикатима договорени редовни састанци, како би се решавала конкретна горућа питања”.
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић каже, да већ
чињеница, да су синдикати позвани на разговор код новог министра петог радног дана, говори
да је министар у синдикатима препознао сараднике, а не своје противнике. Према њеним
речима, прво ће се решавати проблеми технолошких вишкова, формираће се радне групе,
распоредити људи како би се уштедело у систему. Јанковиће је рекла и да ће нови састанак са
министром бити организован за десет, до петнаест дана, када ће се конкретизовати решења
горућих проблема.
Председник Гранског синдиката просветних радника Србије “Независност” Томислав
Живановић је рекао да од 1. септембра неће бити штрајка просветних радника, да ће се “у ходу”
решавати горући проблеми технолошких вишкова и обрачуна плата за годишње одморе.
Живановић је истакао и да је нови министар просвете добро уочио да су највећи проблеми у
просвети инспекција и организација школских управа, а да су синдикати ту да помогну у
решавању и тих проблема.
Подсећамо, међу тим проблемима су заостала дуговања према запосленима којима је прошле
године је закинут износ накнаде за време годишњег одмора. Та накнада није обрачуната у
складу са чланом 114. Закона о раду. Тако су запослени за време годишњег одмора 2015.
године, добили у просеку око 5.000 хиљада динара мање од Законом загарантованог износа.
Претходно министарство није за годину дана отклонила неправилност, упркос, више пута,
поновљеним упозорењима синдиката.
Синдикати су као спрно, претходних дана, истицали и Стручно упутство о формиењу одељења
којима је прописано да се у основним школама, у одељењима од 2. до 4. разреда, као и од 6 до
8. разреда поновно формирају одељења по новим критеријумима, што се односило и на средње
школе од 2 до 4. разреда. А то ће, по оцени једног дела просвтне и стручне јавности, “у школама
направити прави хаос”.
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30 ВЕКНИ ИЛИ ДВА КИЛА МЕСА Шта можете да купите после
повећања МИНИМАЛЦА
Аутор:М. Р. Петровић
Упркос жељама Владе "да унапреди положај радника", па и сагласности послодаваца да треба
повећати минималну цену рада, они који су на минималцу неће имати превише разлога за
радовање ако дође до тог повећања са садашњих 121 динара на сат на, како се спекулише, 130
динара на сат.
Њихов минималац би се, у том случају, повећао за око 1.500 динара, односно са 21.000 на
22.600 динара. У преводу, то је 30 векни најјефтинијег хлеба "сава", дакле векна више дневно,
или око два килограма меса за месец дана. Све то, дакле, изгледа као обично "бацање прашине
у очи" за око 300.000 до 350.000 људи, колико се процењује да прима минималац.
Чанак: Шамар у лице
- Да се не лажемо, то повећање људима који примају минималац неће значити ама, баш ништа.
Биће то само шамар у лице, у смислу "знамо да сте бедници, па ево да се бар за неки промил не
осећате толиким бедницима" - каже Бранислав Чанак, председник УГС "Независност".
Синдикати се, иначе, залажу да се минимална цена рада повећа на 140 динара, али истичу да
би пристали и на 10 динара мање.
- Свима је јасно да са минималцем нема живота. Просечна плата у Србији износи два
минималца. То значи да неко за просек мора да ради два посла на којима ће да буде плаћен
минимално. То је 16 сати рада дневно. Па, шта ту остаје од живота - пита се Чанак, додајући
како се људи управо тако и сналазе што раде по неколико послова.
Свестан је да се од минималца не може живети и Небојша Атанацковић, председник Уније
послодаваца Србије. Он, међутим, упозорава да и послодавци морају да гледају своју рачуницу.
Пристали би, како каже, на повећање које би практично анулирало инфлацију која је у
претходне две године била 4,1 одсто.
- То би било око 125 или 126 динара о сату. Тиме бисмо вредност цене рада вратили на ниво од
пре две године - каже Атанацковић.
Одлука у рукама Владе
Веће повећање, према његовим речима, није прихватљиво за послодавце и због пада
продуктивности, упркос повећању запослености. Он додаје да је јасно да је минималац
социјална категорија, због чега се свако повећање не може свалити само на леђа послодавца.
У могућност директног договора синдиката и послодаваца не верују ни једни ни други. Одлука
ће, зато, бити на Влади Србије, што је донекле и логично, с обзиром да је држава и даље
највећи послодавац.
Наредне седмице биће одржана и нова седница Социјално-економског савета, а према речима
министра рада Александра Вулина, држава је спремна да се у разговоре укључе и они који нису
део СЕС-а, као што су најкрупнији инвеститори, послодавци...
Законски рок за утврђивање нове минималне цене рада, која није коригована две годне, је 15.
септембар.
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Данас отварање понуда за Галенику
Извор:Танјуг
Да ли су три заинтересоване компаније за стратешко партнерство у Галеници допуниле
документацију и испуниле тражене услове за стицање удела од 25 одсто у тој домаћој
фармацеутској фирми, биће познато данас када Комисија за избор стратешког партнера отвори
њихове финансијске понуде.
Како је потврдјено Тањугу у Министарству привреде, понуђачи су имали рок до јуче у 15 сати да
доставе допуњену документацију.
Уколико су понуђачи, коначно доставили све што је потребно, Комисија ће упутити влади
предлог с којом би компанијом требало ући у преговоре о партнерству.
На тендер су се јавили Кадила фармасјутикалс из Индије, ЕМС из Бразила и британско руски
конзорцијум Фронтиер Фарма- Петровакс фарм.
Све три компаније су познате у свету када је реч о овој индустријској грани.
Британско-руски конзорицијуму Фронтиер Фарма - Петровакс фарм спада у десет највећих
компанија када је реч о истраживању, увођењу нових лекова и вакцина, док се друга два
понуђача не баве истраживањем, већ махом производњом.
"Петровакс" спада у топ 10 руских компанија када је реч о истраживању, има тим од око 50
научника који се баве новим производима и значајну суму улаже у истраживање, што у случају
партнерства Галеници може да користи.
Та компанија има искуства у вођењу локалних компанија у Централној и Источној Европи, али
и западних мултинационалних попут британског Глаксо Смит Клајн, немачког Бохрингер
Ингелхајм, америчког Актависа и немачког Бајера. Тај тим је доказао да може да преокрене
тренд у компанији и учини је прфитабилном.
Фронтиер-Петровакс није глобални конгломерат, са интересима на различитим тржиштима,
па би Галеника могла да задржи независност и расте "на сопственим ногама", пре него да само
подржава мултинационалне приоритете.
Друга два понуђача такође су велики играчи у области фармације.
Примера ради, индијски понудјач "Кадила фармасјутикалс" је једна од највећих
фармацеустских компанија у тој земљи, са дугогодишњом пословном историјом фирме.
"Кадила" до сада није много радила у Европи, док је пословала у Америци.
Познато је такодје и да су имали проблема у САД-у, где их је Федерална агенција за лекове два
пута упозорила због лошијег квалитета лекова.
ЕМС из Бразила је међу првих пет компанија у тој земљи, а власник је милијардер Карлос
Санчез. ЕМС извози у 30 земаља углавном Латинске Америке.
Једна од ове три фирме ће, како ствари стоје, успети на тендеру за стратешког партнера за
Галенику на рок од пет година.
Партнер ће докапитализацијом стећи власништво од 25 одсто по цени од најмање седам
милиона евра.
Задатак новог партнера ће бити да консолидује Галенику, оперативно и финансијски је
реструктурира и тако повећа вредност компаније.
Након окончања стратешког партнерства, биће организована заједничка продаја већинског
капитала Галенике.
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Кнежевић: Рано је за смањење пореза и доприноса
Извор:Бета
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да ће Влада Србије радити на побољшању
пореског система, али да још није време за смањење пореза и доприноса.
Кнежевић је за Радио Београд 1 поводом захтева Мреже за пословну подршку да се смање
порези и доприноси на зараде и уведе прогресивно опорезивања плата, казао да ће се његово
министарство у наредном периоду одредити према тим предлозима и применити све што је
могуће.
Он је оценио да је порески систем компликован и да се не може пресећи одједном.
- Лепо је чути овакве захтеве. Сви се ми залажемо за већу производњу и мање порезе и
доприносе. Питање је само да ли је могуће да 1,7 милиона пензионера добија пензије, да ли је
могуће да милион људи у јавним службама и администрацији прима плате и да ли је могуће да
наше школство и здравство функционише, ако смањимо порезе и доприносе - рекао је
Кнежевић.
Истакао је да су порези и доприноси у Србији најмањи у окружењу и да су на нивоу земаља које
имају најбоље пореске системе.
Кнежевић је подсетио да су у процедури измене Закона о финансирању локалних самоуправа и
најавио да ће неке мере из области пореске политике бити припремљене и у буџету за 2017.
годину.

На крају распродаја бродоградилишта Бегеј
Пише: М. П.

Целокупна имовина зрењанинског бродоградилишта Бегеј, смештеног на Темишварском путу
бб, оглашена је за продају, а понуде ће се отварати 14. септембра.
Стечајна управница Јелица Вуколић огласила је продају непосредном погодбом за покретну и
непокретну имовину дужника, која је процењена на укупну вредност од 631 милион динара. На
продају се нуди навоз за бродове на Бегеју код Клека, производне хале смештене на 83 хектара
поред леве обале Бегеја и разна опрема, а продаје се и навоз код Стајићева, подигнут на
државном земљишту. У тексту огласа наводи се да постоји могућност побољшања цене, након
јавног отварања понуда. Реч је о некадашњем друштвеном предузећу из 1944. године које је
преживело социјализам, "Слобин закон" о приватизацији када је радницима припало 33,33
одсто капитала, санкције и транзицију, а онда је дефинитивно потонуло 2013. године.
Последњих година у том бродоградилишту више су били ангажовани економисти и адвокати
него сами радници па ни не чуди да су га затворили банкари и повериоци, исти они који су га
годинама спасавали. Његова приватизација десила се 2003. године када је холандски
инвеститор Комар Дамен постао већински власник ове фирме откупивши потраживања
Војвођанске банке и укњиживши се на 96 одсто капитала. Бродови су почели да се производе
пуном паром и продају на развијеном европском тржишту. Након неколико бољих пословних
година и управљања овом фирмом, због дугова је бродоградилиште откупила такође холандска
компанија Меркуриус Интернационал БВ, која се бавила производњом трупова, али није имала
своје матично бродоградилиште. Уследили су нови послови и поруџбине, а све се завршило
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повлачењем инвеститора и новим увођењем стечаја. Већ тада се као стопостотни власник
бродоградилишта спомињала фирма "Бегеј холдинг". Пре три године, прецизније 13. децембра
2013. године, Привредни суд је чак прогласио банкрот бродоградилишта јер су то затражили
највећи повериоци, опет Војвођанска банка и фирма "Бегеј холдинг". Бивши радници сматрају
да су му главе дошле управо поменуте фирме, тачније повериоци, који су га годинама
"љуљушкали" и кредитно задуживали.

Бивши власник поново одлучује о судбини Будимке
Пише: Љ. Буквић

Упркос обећањима, Влада ништа није учинила да рашчисти имовинске односе у
Будимци
Радници једне од највећих фабрика за прераду и промет воћа у Србији Будимке из Пожеге
остали су без посла, а предузеће је почетком фебруара ове године отишло у стечај.
Нико од потенцијалних купаца није желео да приватизује фирму која има нерашчишћене
односе са бившим власником Панкомерцом из Новог Сада. Ова компанија је Будимку
приватизовала 2008, али је та приватизација раскинута две године касније.
Упркос обећању Владе да ће нерашчишћени однос с бившим власником разрешити на време,
то се није десило, а нови моменат у причи је да се Панкомерц сада вратио у Будимку - и то у
Веће поверилаца које је формирао Привредни суд у Ужицу, као један од главних аутора плана
реорганизације ове фабрике.
- Стечај је отворен 5. фебруара, за раднике је направљен социјални програм, али је проблем
што се сада пред Судом није појавио нико од представника државе којој Будимка највише
дугује. Појавили су се неки мањи повериоци, а суд је морао да формира Веће поверилаца - каже
за Данас бивши директор ове фабрике Раде Танасковић.
У том Већу се сада као један од чланова налази и бивши, неуспешни власник Будимке,
новосадски Панкомерц, који тиме добија прилику да учествује у прављењу плана
реорганизације предузећа, којим сам до пре неколико година није знао да управља.
- Суд је повериоцима дао рок за израду плана, који они нису испоштовали, рок им је потом
продужен и план који подразумева да ће Будимку приватизовати једна кинеска компанија о
којој се готово ништа не зна сада је спреман - напомиње Танасковић.
Он се пита како је могуће да држава дозволи да се одлучивање о фабрици препусти фирми која
је имала прилику да нешто уради, а није то искористила и сада се чека како ће и да ли ће на ово
реаговати Агенција за лиценцирање стечајних управника, која тренутно руководи Будимком.
- Агенција би требало да се изјасни овим поводом, а Суд у Ужицу би до краја августа требало да
донесе коначну одлуку о плану реорганизације. За све ово време држава се не чује, нико не
реагује и не појављује се на рочишту, иако су државне институције оне којима се највише дугује
- истиче Танасковић.
Фабрика у Пожеги која је радила од 1947. до фебруара ове године запошљавала је у тренутку
стечаја неких 70 радника. Сада их је тамо, тврди Танасковић, свега неколико. Фабричке траке
готово да стоје, зидови зарастају у коров, а док чека новог правог или фиктивног купца,
Будимка бележи приходе од 600.000 динара и расходе од 1,2 милиона динара.
Пре него што ће Будимка отићи у стечај, Данас је писао о проблемима ове фабрике, а нашем
листу је у Министарству привреде прошлог октобра речено да се ради на решавању проблема,
да су "уложили велике напоре да реше имовинске и дужничко поверилачке односе" не би ли
административно припремили Будимку за продају. "Припремљен је закључак којим се
решавају односи са бившим власницима и он ће се ускоро наћи на Влади", речено је тада
Данасу у Министарству привреде.
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Неуспеле приватизације
Током прошле године била су два јавна позива за приватизацију Будимке. Први пут у мају
2015. није била достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са
јавним надметањем за већинско власништво. У другом се појавила једна фирма из Јагодине
која је на крају због нерашчишћених односа са Панкомерцом одустала од куповине. Будимка је
тада на продају понудила пакет од 56,19 одсто капитала, који према извештају овлашћеног
проценитеља износи 1,2 милиона евра. Почетна цена пакета била је 411.830 евра.

Најмање 10.000 вишкова у просвети
Пише: В. А.

Нова школска година почеће без штрајка просветних радника, јер ћемо ми као пристојни људи
дати влади и новом министру просвете 100 дана.
Могуће је да ћемо уочи почетка школске године одржати протест, то је предлог
Председништва, али ће одлуку донети Главни одбор Уније синдиката просветних радника рекла је Јасна Јанковић, председница Уније на јучерашњој конференцији за новинаре, након
састанка представника репрезентативних синдиката образовања са министром просвете
Младеном Шарчевићем.
Јанковићева је рекла да просветни радници дочекују 1. септембар у нерегуларним условима, јер
се касни са објављивањем листе технолошких вишкова, којих ће, према прелиминарним
проценама, сигурно бити више од 10.000. Реч је о људима без дела норме, док је оних без
иједног часа између 102 и 120.
- Министарство просвете ће у понедељак послати директорима школа кориговано упутство за
расподелу технолошких вишкова. Не знамо шта ће бити измењено, али смо инсистирали да се
понови прошлогодишње упутство и ту не очекујемо проблеме. У понедељак ће бити објављени
и правилници о финансирању школа, а према првим најавама и ту ће бити промена - рекла је
Јанковићева.
Она је навела да министар просвете јуче није могао да им одговори шта ће бити са спорним
упутством за формирање одељења и поновила, да ће, ако не буде повучено, направити хаос по
школама. Унија је обавестила министра и да је Влада Србије у техничком мандату усвојила
закључак којим је омогућила запошљавање 22 особе у просвети, упркос Уредби о забрани
запошљавања у јавном сектору. Јанковићева је навела да не зна зашто је то влада урадила и да
је претходно требало видети да ли се међу технолошким вишковима налазе наставници који
могу да обављају тај посао.
Коментаришући први сусрет са новим министром, она је похвалила његову тачност,
оперативност и то што је синдикате примио петог дана по преузимају мандата, док су на
састанак са Срђаном Вербићем чекали два и по месеца. Вербић је ипак добио честитке од
руководства Уније јер је “успео да преброји школе и просветне раднике”, односно успостави
информациони систем. Унапређена верзија тог система биће пуштена у понедељак.
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Раде само велики градови, север три пута богатији од југа и истока
Аутори:С. Б. - З. Р.
Тренд значајних регионалних разлика не напушта Србију и поред година улагања у развој,
назадујемо у поређењу са ЕУ. Половина запослених у Београду и Новом Саду
ВИШЕ од половине запослених у Србији ради у два града - у Београду и Новом Саду. У региону
престонице ствара се скоро 40 одсто свега у Србији, док Јужна и Источна Србија у бруто
домаћем производу учествују са 13,8 одсто. Тренд све већих регионалних разлика не напушта
Србију и поред година политика усмерених на њихово смањење. А у односу на Европску унију бележимо заостатак свих региона.
Извештај о регионалном развоју Министарства привреде, открива да је Београдски регион
2009. године био на нивоу од 65 одсто развоја Европске уније. До 2013. године, а то су
последњи рапосложиви подаци, пао је на ниво од 60 одсто. Привредна развијеност Београдског
региона 2009. је била 1,5 пута мања од регионалног просека 27 чланица ЕУ, а већ 2013. је
заостајао 1,7 пута.
- Комплетно подручје Југоисточне Европе се по економској снази налази испод половине
Европске уније - стоји у Извештају. - Србија се налази на 35 одсто европског просека, Бугарска
на 47 одсто, Румунија на 49 одсто, Словенија на 80 одсто, а Хрватска на две трећине.
Диспаритети унутар региона су, међутим, различити. У Србији су већи - однос је 2,9 према
један. У Словенији и Хрватској су 1,5 и 1,8 према један. Највеће регионалне економске разлике
су у Румунији, 3,8 према један.
У преводу, развијени региони, Београд и Војводина, три пута су богатији од југа и истока.
Закони слабо мотивишу неразвијене да се "попну" на лествици, а посебно су "уљуљкани" због
чињенице да имају сигуран трансфер из републичког буџета.
ИСЕЉАВАЊЕ ПОСЕБАН проблем девастираних средина представља процес демографског
старења и њиховог пражњења. Раст броја становника у 2013. забележен је само у седам градова
и три општине, док је чак 107 самоуправа забележило пад већи од 10 одсто. Најугроженија су
погранична подручја на истоку и југу земље.
Новац који добију, довољан им је за исплату плата, тако да о капиталним инвестицијама и
привлачењу улагача не размишљају много. Александер Грунауер, шеф пројекта у Немачкој
организацији за међународну сарадњу ГИЗ сматра да тај модел није добар.
- До сада су неразвијене општине националном категоризацијом сврставане у такозвана
девастирана подручја и оне су имале привилеговане приступе националним трансферима истиче Грунауер.
- Добијали су више новца, а могли су да рачунају и на јефтиније позајмице. У реду је да се
сиромашнима помогне. Али, тај систем прерасподеле средстава има грешку, јер се локалне
власти стимулишу да се не понашају одговорно, јер се "срозавање" општине на ниво
девастиране награђује већим трансфером средстава из републичког буџета.
Наш пројекат већ више од пола деценије ради са општинама у источној Србији, које спадају
међу најнеразвијеније како би се то и променило. Последње две године смо радили на томе да
побољшају наплату пореза на имовину.
КОЛИКО НАПРЕДНИХ, ТОЛИКО И УНИШТЕНИХ
ОПШТИНЕ су последњи пут сортиране по степену развијености 2014. године, када је Влада
Србије донела Уредбу о утврђивању јединствене листе развијености региона. У прву групу тада
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је сврстано само 20 локалних самоуправа. У исто време, на дну лествице, међу девастиранима је
остало 19 општина.

Србија близу већег минималца
Аутори:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА - С. БУЛАТОВИЋ
Одржан први састанак радне групе за утврђивање најниже гарантоване зараде. Синдикати
траже 140 динара по сату, али су спремни на разуман компромис
НАЈКАСНИЈЕ до краја следеће недеље биће одржана седница Социјално-економског савета на
којој ће бити донета одлука о повећању минималца, а до уторка би синдикати, послодавци и
Влада требало да изнесу своје "финансијске" предлоге, постигнут је договор јуче на првом
састанку радне групе.
Према речима Злате Зец, извршног секретара у Уједињеним гранским синдикатима
"Независност", они су спремни на разуман компромис, али се њихов предлог већ сада зна и он
износи 140 уместо досадашњег 121 динара по радном сату.
- Први пут после дужег времена успели смо да се договоримо да шест критеријума закона о
утврђивању минималног износа мора да се поштује - каже Злата Зец. - Ту се мисли на
потрошачку корпу, запосленост, БДП, продуктивност, потрошачке цене и просечну зараду.
Усагласили смо се и у вези с периодима који ће се узимати у обзир, као и из којих извора ћемо
користити податке.
Најзначајније је да се минималац не повећава науштрб већих плата. Она наглашава да су се
сагласили и да упуте захтев Влади да се, тамо где је маса новца за зараде ограничена, не сме
једнима узети да би други добили. То значи да ће Влада, уколико буде било потребно, морати
да одобри више новца за исплату плата, да се не би дешавало да је разлика у плати између ВКВ
радника и оног с већим образовањем врло мала.
ДОГОВОР Александар Вулин, министар за рад, нада се да ће учесници социјалног дијалога
врло брзо изнети предлог о новој минималној цени рада. - Сви се слажемо да морамо учинити
све да дође до њеног повећања - рекао је Вулин. - У којој мери, то је нешто о чему ипак треба да
се договоре радне групе и о чему треба да се донесе на првом месту економска одлука, а онда
политичка и свака друга.
Влада, на којој је да пресуди колики ће бити износ уколико се не договоре синдикати и
послодавци, мора да буде опрезна у својим проценама. Примена Закона о систему плата
запослених у јавном сектору, који за основицу државних службеника узима минималац,
почиње да се примењује 1. јануара следеће године. Најнижа цена рада од тада ће бити репер
примања у полицији, Војсци и код других обавештајних и безбедносних радника. Минималац
ће тада бити озбиљно питање српских јавних финансија.
- Корекција минималних зарада у Србији утиче и на плате запослених у јавном сектору објашњава Милена Лазаревић, програмска директорка Центра за европске политике и бивша
саветница министра државне управе и локалне самоуправе. - У јавном сектору постоји
приличан број људи који имају ниске основице. Сада када се коригује минималац, морају да се
повећају и њихове зараде, како би прешли границу. Уколико је најнижа зарада била пет пута
мања од највише, после тога распон пада на, на пример, један према четири. Новим системом
плата, који је тек у припреми, основица ће бити изједначена с минималцем и онда ће он
утицати на зараде свих запослених у јавној управи.
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"Бање Фонду ПИО, а држава да наплати доприносе"
Извор:Бета

Београд -- Удружење синдиката пензионера затражило је да Фонд ПИО добије право да
управља својом имовином, уместо да је држава продаје да смањи дотације за пензије.
Процена тог удружења је да имовина Фонда, у којој су и бање, вреди пет милијарди евра и да би
било погрешно да се она распродаје.
"Само десетак година раније, тадашње руководство Фонда се својски трудило да сачува капитал
Фонда, покретањем тужбе против државе као јемца, са намером да се спречи распродаја и
поклањање вредне имовине. Од 27 покренутих спорова у 15 предмета је потврђено власништво
Фонда, а у току је још 12 спорова, са добрим изгледима да се и ту потврди Фонд као власник
имовине", наводи се у саопштењу београдског Удружења синдиката пензионера.
Чланови Удружења су изненађени најавом премијера Србије Александра Вучића да ће
приватизација бања имати приоритет у програму нове владе и што је незадовољан што ПИО
фонд води спорове против државе доказујући своје власништво.
"Александар Вучић је заборавио да је управо држава, њена администрација, на чијем је он челу
највећи кривац за дотације ПИО фонду. У Србији 700.000 радника ради на црно, без пријаве,
без уплаћених доприноса на рад. Чак 400.000 радника добија минималац или једва изнад
минималне основице, а бар половина њих додатну зараду добија у готовини, на руке, без
плаћених доприноса", упозорило је Удружење синдиката пензионера.
Удружења је подсетило да су процене да изгубљени буџетски приходи због рада на црно
годишње прелазе 1,5 милијарду евра и када би се наплатили, држава уопште не би имала
потребу да дотира ПИО фонд и распродаје његову имовину. Оцењено је да су "највећи кривци
за огромне утаје пореза и доприноса на рад у ресору Министарства финансија и Министарства
рада".
"Други велики проблем у ПИО фонду су лажни инвалидски, као и редовни пензионери са
докупљеном 'неком' годином стажа", навело је Удружење синдиката пензионера и истакло да је
држава крива што нису кажњени они који су омогућили да велики број градјана незаслужено
добија пензију.
Премијер Србије Александар Вучић оценио је прошле недеље да је недопустиво
понашање Фонда ПИО, који је покренуо судске спорове против државе настојећи
да докаже да има власнички удео у бањама.
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"Златна кока" у туђем лонцу?!
Аутор:А. Чукић

Из експозеа премијера Александра Вучића сазнали смо да ће још једна велика
државна компанија завршити у страним рукама. За разлику од оних
проблематичних, попут Железаре у Смедереву, сада је на листи златна кока
српске привреде - Аеродром "Никола Тесла". Вучић је притом, пред посланицима
у Скупштини Србије изрекао неколико ствари које су у најмању руку далеко од
истине, тврде у Независном синдикату аеродрома.
"Премијер је рекао да је у његовом мандату од пропале компаније која је вредела само 50
милиона евра, направљена компанија која данас вреди 350 милиона", подсећа синдикат у
саопштењу.
- Непознат нам је податак да је Аеродром икада вредео 50 милиона евра, а још мање да је икада
у својих 55 година историје био губиташ. Нејасно је и којим је то одлукама Влада Србије успела
да повећа вредност предузећа седам пута и то опраштајући дугове Ер Србији (највећем
кориснику услуга), одбијањем да се Аеродрому у посед врати од Паркинг сервиса узурпирана
зграда и уступањем зграде Терминала 2 Ер Србији - наводи Дејан Поповић, председник
синдиката.
Гађање бројкама
Иначе, цена акција Београдског аеродрома скочила је за чак 105 процената, тврдио је у марту
прошле године актуелни директор Саша Влаисављевић који својом тадашњом рачуницом
демантује премијера:
- За скок вредности аеродрома заслужна је Ер Србија и зато је цена дигнута за 400 до 500
милиона евра - рекао је Влаисављевић.
Аеродром је, упркос свему, успео да се модернизује из сопствених извора и да уплаћује новац у
државни буџет, па је нејасно која је логика власти да једну веома успешну компанију да под
концесију.
Подсетимо, Вучић тврди да Аеродром "Никола Тесла" данас вреди 350 милиона евра, а да би
држава од концесионе накнаде годишње инкасирала 12 милиона евра, а само добит 2015.
године је била 27 милиона евра. Држава је власник 83 одсто акција Аеродрома, остатак акција
припада грађанима.

19

