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Синдикат правосуђа: Штрајк ће трајати до испуњења захтева
Запослени у правосуђу од 1. новембра ступају у генерални штрајк. Како каже председница
Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић, штрајк ће трајати све док не буду
задовољни преговорима.
Пише: N1
Слађанка Милошевић каже да ће се 1. новембра ступити у штрајк, али да ће интензивно да
преговарају до тада. Наводи да грађани тог 1. новембра сигурно неће моћи да заврше посао у
суду и да ће поштовати минимум процеса рада, што значи да ће се радити само хитне ствари. О
захтевима
синдиката
каже:
"Имамо само један - повећање зараде службеницима, захтев да наш послодавац, а то је држава,
има исти третман према службеницима у правосуђу, као према неким другима. Нећу да кажем
колика је просечна плата јер рачунају најнижу и највишу судијску, али рећи ћу да је плата
референта до 25.650, имамо и неке са 21.000 до 34.000 или стручни сарадници, факултетски
образовани са највећим коефицијентом имају педесетак хиљада", објашњава она.
Поред тога наводи да им, без образложења, ни обећана помоћ није исплаћена и да је у јавности
створен утисак да су у правосуђу виское плате.
"Ја се надам да грађани неће испаштати, али штрајк ће више осетити грађани него послодавац,
али мислим да је у интересу да функционише правосудни систем, држава мора да брине о томе.
Поред плате прима се и помоћу износу од четири хиљаде. Рецимо у специјалној затворској
болници, колегиница која ради у кантини са најтежим затвореницима нема бенефицирани
радни стаж и нема ту помоћ, она није ни на који начин заштићена".
Каже да није било штрајка шест година, а да је у јануару одржан само штрајк упозорења.
"Синдикат је врло отворен социјални партнер, ми имамо обавезу да обавестимо послодавца о
штрајку, хтели смо да им оставимо могућност да озбиљно схвате да треба нешто да се учини,
како би нам се поправио материјални положај. Данас идемо у Министарство правде и надам се
да се послодавац унормалио јер никоме не одговара да правосудни систем стане. Било је
довољно застоја, оптимиста сам и мислим да смо успели да убедимо послодавца да је потребно
да
се
мења
нешто".
Она истиче да са министарком правде Нелом Кубуровић имају одличну сарадњу, али да много
тога не зависи од ње.
"Можда је крајње време да стану сви према којима се послодавац понаша као маћеха. Што се
тиче броја нерешених предмета, ми радимо по налогу судија и тужилаца, то не зависи од нас.
али не треба заборавити да је смањен број и судија и тужилаца", навела је она.
Слађанка Милошевић наглашава да је држава дужна да обезбеди услове за рад правосуђа опрему, довољан број судија, зграда, особља.
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Сви штрајкачи у Застави ИНПРО на инфузији
Сви инвалиди рада предузећа Застава ИНПРО, који од 11. октобра штрајкују глађу, због
изнемоглости и тешког здравственог стања, од данас примају инфузију која их практично
одржава у животу, рекао је ФоНету председник Штрајкаачког одбора Стеван Пушоња.
Пише: Фонет
Према његовим речима, за данас најављена посета министра за рад, запољавање и социјалну
политику Александра Вулина је отказана и очекује се да ће он сутра разговарати са радницима
који већ 15. дан штрајкују глађу.
У међувремену, штрајкачи су добили, још незваничну понуду, да сви иду на инвалидску
комисију која ће утврдити степен њихове радне спсобности, на основу чега би добар део њих
отишао у инвалидску пензију, а свима би био понуђеен социјални програм са отпремнином од
200 евра по години радног стажа и биле би исплаћене заостале зараде и остала дуговања.

Запослени у Радио-телевизији Крагујевац најављују радикализацију протеста

Синдикат тражи да РТК буде регионални јавни сервис
Запослени у Радио-телевизији Крагујевац настављају штрајк, а током ове недеље ће, како
поручују из синдиката "Независност", бити принуђени и да радикализују протес.
Пише: З. Радовановић
Због тога што нема ни назнака да власник РТК Радоица Милосављевић планира да испуни
обавезу из купопродајног уговора да у набавку нове опреме уложи 150.000 евра, нити да
исплати заостале зараде.
- Надлежнима смо проследили комплетну документацију о приватизацији и тренутној
ситуацији у РТК, уз захтев да Министарство културе и информисања пронађе решење за нашу
медијску кућу. Послали смо им и допис којим тражимо да се РТК, с обзиром да су се стекли
услови за поништење приватизације, трансформише у регионални јавни сервис. РТК, наиме,
још увек има дозволу за емитовање регионалног радио и телевизијског програма, и једини смо
електронски медиј јужно од Саве и Дунава који има техничке, кадровске, програмске и друге
потенцијале да "покрије" Шумадију и централну Србију - каже за наш лист председник огранка
УГС "Независност" у РТК Горан Антонијевић.
Он напомиње да би евентуална трансформација РТК у регионални јавни сервис у почетку била
привремено, а доцније можда и трајно решење, ако таква могућност буде предвиђена у новој
медијској стратегији, која се најављује.
Медијска стратегија из 2011. године, која се позивала и на праксу појединих земаља Европске
уније, предвиђала је да шест локалних телевизија у Србији постану регионални јавни сервиси.
Упркос упозорењима дела јавности да ће унутрашњост Србије остати у медијском мраку, ако
сви локални медији у земљи буду приватизовани на начин на који је то учињено са привредом,
актуелна власт је усвојила сет медијских закона, којима је стратегија из 2011. у целости
стављена "ад акта". У међувремену приватизовани локални медији су погашени, или су, као
Радио телевизија Крагујевац, на ивици колапса.
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За добровољни одлазак из РТК до сада се пријавило 34 запослених, који би, према социјалном
програму који је најавио Радоица Милосављевић, требало да добију отпремнине од по 200 евра
по години стажа. У Синдикату те медијске куће тврде да су запослени, који се нису изјаснили за
социјални програм, изложени притисцима и претњама да ће, ако остану у фирми, "бити без
плата, или на минималцу".
Милосављевић: Немам информације за ваш лист
Власник РТК Радоица Милосављевић јуче је, коментаришући штрајк запослених и захтев
Синдиката за поништење приватизације, јер није испунио обавезу да уложи 150.000 евра у
предузеће, најпре казао "да ће да уплати тај новац", јер "има депозит...". Одмах потом се
предомислио и рекао: "Немам никакве информације за ваш лист."
УНС: Полиција врши притисак над радницима РТК
Удружење новинара Србије јуче је изразило протест због позива које полиција свакодневно
упућује председнику УГС "Независност" у РТК Горану Антонијевићу да би проверила "да ли ће
тог дана бити штрајка" и сматра их притиском на слободу медија.
Антонијевић се обратио УНС-у наводећи да га из полиције зову два пута дневно с
образложењем да, по правилнику, треба да знају када ће бити штрајк и колико људи ће
учествовати да би у случају инцидента могли да реагују, о чему је Данас већ писао.
- Данас сам им одговорио да по Законима о штрајку и раду нисам у обавези да им доставим те
информације, уколико се протест не организује на отвореном простору. Дужни смо да 24 часа
пре штрајка обавестимо директорку и то радимо редовно - рекао је Антонијевић.
На питање УНС-а на основу ког правилника, документа или закона они морају да знају када ће
се одржавати штрајк, Полицијска управа Крагујевац није одговорила.

ММФ за повећање плата само просвети и здравству
Међународни монетарни фонд (ММФ) током актуелне шесте ревизије аранжмана из
предострожности није вољан да одобри повећање плата и пензија, а зелено светло за
незнатно повећање имале би само плате у просвети и можда здравству, док се оцењује да
чиновници, војска и полиција имају солидне зараде, пише Политика.
Пише: Фонет
Позивајући се на више извора, Политика је објавила де је ММФ изричито против било каквог
повећања пензија, а вољни су да дозволе само једнократну исплату, пред Нову годину,
корисницима примања до 23.000 динара.
Износ потенцијалне једнократне помоћи још није утврђен, а у јавности је било речи о износима
од 5.000 до 7.000 динара. Према "календару" ММФ повећање пензија, и то минимално, могло
би да уследи тек крајем 2017. године.
Политика је објавила да ММФ изриче само похвале за досадашњи учинак фискалне
консолидације и оцењује да је економски опоравак Србије превазишао очекивања.
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Синдикат правосуђа: Штрајк ће трајати до испуњења захтева
Аутор текста: N1

Запослени у правосуђу од 1. новембра ступају у генерални штрајк. Како каже
председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић, штрајк ће
трајати све док не буду задовољни преговорима.
Слађанка Милошевић каже да ће се 1. новембра ступити у штрајк, али да ће интензивно да
преговарају до тада. Наводи да грађани тог 1. новембра сигурно неће моћи да заврше посао у
суду и да ће поштовати минимум процеса рада, што значи да ће се радити само хитне ствари. О
захтевима синдиката каже:
"Имамо само један - повећање зараде службеницима, захтев да наш послодавац, а то је држава,
има исти третман према службеницима у правосуђу, као према неким другима. Нећу да кажем
колика је просечна плата јер рачунају најнижу и највишу судијску, али рећи ћу да је плата
референта до 25.650, имамо и неке са 21.000 до 34.000 или стручни сарадници, факултетски
образовани са највећим коефицијентом имају педесетак хиљада", објашњава она.
Поред тога наводи да им, без образложења, ни обећана помоћ није исплаћена и да је у јавности
створен утисак да су у правосуђу виское плате.
"Ја се надам да грађани неће испаштати, али штрајк ће више осетити грађани него послодавац,
али мислим да је у интересу да функционише правосудни систем, држава мора да брине о томе.
Поред плате прима се и помоћу износу од четири хиљаде. Рецимо у специјалној затворској
болници, колегиница која ради у кантини са најтежим затвореницима нема бенефицирани
радни стаж и нема ту помоћ, она није ни на који начин заштићена".
Каже да није било штрајка шест година, а да је у јануару одржан само штрајк упозорења.
"Синдикат је врло отворен социјални партнер, ми имамо обавезу да обавестимо послодавца о
штрајку, хтели смо да им оставимо могућност да озбиљно схвате да треба нешто да се учини,
како би нам се поправио материјални положај. Данас идемо у Министарство правде и надам се
да се послодавац унормалио јер никоме не одговара да правосудни систем стане. Било је
довољно застоја, оптимиста сам и мислим да смо успели да убедимо послодавца да је потребно
да се мења нешто".
Она истиче да са министарком правде Нелом Кубуровић имају одличну сарадњу, али да много
тога не зависи од ње.
"Можда је крајње време да стану сви према којима се послодавац понаша као маћеха. Што се
тиче броја нерешених предмета, ми радимо по налогу судија и тужилаца, то не зависи од нас.
али не треба заборавити да је смањен број и судија и тужилаца", навела је она.
Слађанка Милошевић наглашава да је држава дужна да обезбеди услове за рад правосуђа опрему, довољан број судија, зграда, особља.
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Милошевић: Запослени у правосуђу од 1. новембра ступају у генерални
штрајк
Запослени у правосуђу од 1. новембра ступају у генерални штрајк. Како каже председница
Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић, штрајк ће трајати све док не буду
задовољни преговорима.
Слађанка Милошевић каже да ће се 1. новембра ступити у штрајк, али да ће интензивно да
преговарају до тада. Наводи да грађани тог 1. новембра сигурно неће моћи да заврше посао у
суду и да ће поштовати минимум процеса рада, што значи да ће се радити само хитне ствари.
О захтевима синдиката каже:
"Имамо само један - повећање зараде службеницима, захтев да наш послодавац, а то је држава,
има исти третман према службеницима у правосуђу, као према неким другима. Нећу да кажем
колика је просечна плата јер рачунају најнижу и највишу судијску, али рећи ћу да је плата
референта до 25.650, имамо и неке са 21.000 до 34.000 или стручни сарадници, факултетски
образовани са највећим коефицијентом имају педесетак хиљада", објашњава она.
Поред тога наводи да им, без образложења, ни обећана помоћ није исплаћена и да је у јавности
створен утисак да су у правосуђу високе плате.
"Ја се надам да грађани неће испаштати, али штрајк ће више осетити грађани него послодавац,
али мислим да је у интересу да функционише правосудни систем, држава мора да брине о томе.
Поред плате прима се и помоћ у износу од четири хиљаде. Рецимо у специјалној затворској
болници, колегиница која ради у кантини са најтежим затвореницима нема бенефицирани
радни стаж и нема ту помоћ, она није ни на који начин заштићена".
Каже да није било штрајка шест година, а да је у јануару одржан само штрајк упозорења.
"Синдикат је врло отворен социјални партнер, ми имамо обавезу да обавестимо послодавца о
штрајку, хтели смо да им оставимо могућност да озбиљно схвате да треба нешто да се учини,
како би нам се поправио материјални положај. Данас идемо у Министарство правде и надам се
да се послодавац унормалио јер никоме не одговара да правосудни систем стане. Било је
довољно застоја, оптимиста сам и мислим да смо успели да убедимо послодавца да је потребно
да се мења нешто".
Она истиче да са министарком правде Нелом Кубуровић имају одличну сарадњу, али да много
тога не зависи од ње.
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"Можда је крајње време да стану сви према којима се послодавац понаша као маћеха. Што се
тиче броја нерешених предмета, ми радимо по налогу судија и тужилаца, то не зависи од нас.
али не треба заборавити да је смањен број и судија и тужилаца", навела је она.
Слађанка Милошевић наглашава да је држава дужна да обезбеди услове за рад правосуђа опрему, довољан број судија, зграда, особља.

Колапс у најави: Почиње штрајк у правосуђу, тражи се и једнократна
помоћ!
Ауторка: Јована Младеновиц
Синдикат организација правосудних органа Србије (СОПОС), као репрезентативни, грански
синдикат запослених у правосуђу, после низа апела надлежном министарству и Влади, а у
покушаја да укаже на неодрживо стање у правосуђу Републике Србије и немогућност
запослених у правосудним органима да остваре минимум егзистенције, донео је одлуку о
штрајку који почиње 01. новембра. Истог дана почеће и штрајк такође репрезентативног,
Синдиката правосуђа Србије, па остаје да се види хоће ли овај застој у раду довести до колапса
правосудног система.
Штрајку СОПОС-а прикључује се 48 органа свих структура из целе Србије. Претходио му је
штрајк упозорења у виду једночасовне обуставе рада 12. октобра, када су ресорном
министарству прослеђени захтеви овог синдиката, али се, како је у изјави за ИнфоКг рекао
Милета Тодоровић, председник СОПОС-а, нико од послодаваца није огласио нити их
контактирао. Захтеви се односе на број запослених предвиђен за 2017. годину који је, како каже
Тодоровић, неизвестан. Очекује се велики прилив броја предмета, стално се врше именовања
судија, а у свему томе не прати се довољно број запослених у пратећој администрацији, док је
неизвесно хоће ли, насупрот свему, бити смањења броја запослених", објашњава Тодоровић.
Тражи се пуна примена закона о платама у државним службама, тачније, враћање плата на
ниво из новембра 2014. године, након чега су умањене за 10 одсто. Такође, захтева се и
поштовање Колективног уговора за државне органе потписаног марта 2015. године, објаснио је
Тодоровић и подсетио да је СОПОС 10. децембра 2015. године са премијером Александром
Вучићем одржао састанак на коме је било речи о томе да се запсоленима помогне макар
тренутном исплатом у износу од 20.000 динара, што није учињено. Због свга наведеног,
СОПОС наводи да су запослени су у проблему када је реч о егзистенцији. Они се, међутим,
надају да ће у међувремену надлежни одговорити на њихове дописе и захтеве, те да ће се
пронаћи заједничка решења.
За 1. новембар најављен је и штрајк, такође репрезентативног, Синдиката правосуђа Србије,
који подразумева поштовање минимума процеса рада, што значи да ће се радити само хитне
ствари. Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић каже да ће штрајк
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трајати све док не буду задовољни преговорима, а траже повећање зараде службеницима и да
послодавац, а то је држава, има исти третман према службеницима у правосуђу, као према
неким другима.
Остаје да се види да ли ће штрајк, који ће дефинитивно више да потресе грађане него
послодавца, довести до колапса правосудног система и шта ће радити сви они које мука
притера да у будућем периоду закуцају на врата суда.

Просечна зарада у септембру повећана на 46.558 динара
Извор: Бета
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у септембру 2016. године износила је
46.558 и номинално је већа за 2,8 одсто него у августу, а реално повећање је 3,4
одсто
БЕОГРАД - Просечна нето зарада у Србији исплаћена у септембру 2016. године износила је
46.558 и номинално је већа за 2,8 одсто него у августу, а реално повећање је 3,4 одсто, саопштио
је данас Републички завод за статистику. У поређењу са истим месецом прошле године,
просечна нето зарада исплаћена у септембру 2016. године номинално је већа за шест одсто и
реално је већа за 5,4 одсто.
Просечна бруто зарада у септембру је била 64.150 динара, а у односу на просечну зараду
исплаћену у августу 2016. године, номинално је већа за 2,7 одсто и реално је већа за 3,3 досто.
У односу на исти месец прошле године бруто зарада је номинално повећана за шесто дсто, а
реално за 5,4 одсто. За првих девет месеци ове године просечна нето зарада је номинално већа
за 3,8 и реално за 2,8 одсто у односу на исти прошлогодишњи период.

Рударима "Ресавице" још дан за одлуку
Аутор: М. Л. Ј.
Запосленима у "Ресавици" сутра истиче рок да се изјасне о исплати сменског рада.
Они који не пристану на договор започеће нове преговоре с Министарством
РАДНИЦИ рудника "Ресавица" који се још нису изјаснили о понуди Министарства енергетике
за исплату сменског рада, њих 1.400, имају рок до сутра да се предомисле. На тај новац
запослени чекају више од девет година, а руководство рудника и држава на те раднике врше
притисак јер је, како кажу, због њихових тужби у питање доведен опстанак "Ресавице".
Исплата радницима који су потписали споразум почела је пре неколико дана и трајаће до
сутра, каже генерални директор "Ресавице" Стеван Џелатовић.
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- Свима који су се пријавили обезбедили смо средства од по 50.000 динара, ко год је потписао
споразум и повукао судско извршење - рекао је Џелатовић. - Имамо и 1.400 људи који нису
потписали споразум. Неки од њих су најавили, после ових исплата, да ће га потписати, и ми
ћемо и за њих обезбедити средства. Нама константно плене имовину која се продаје по до три
пута нижој цени. Тако не можемо ништа да зарадимо, нити да опстанемо.
Реч је о дугу за сменски рад за период 2007. до 2014. године, који је износио 1,3 милијарде
динара, али је с каматама нарастао на више од две милијарде динара. Близу 2.000 рудара је
тужило фирму, због чега већ 11 месеци судски извршитељи плене по рудницима све - од
ископаног угља, рударске грађе и основних средстава за рад, па до канцеларијске опреме.
У синдикату "Ресавице" кажу да им је руковоство дало рок до 26. октобра да се одлуче да ли
желе да пристану на понуду Министарства енергетике.
- Рекли су нам да је споразум на столу до среде - каже Небојша Миленковић, председник
синдиката овог рудника. - Постоји могућност да ће се рок продужити, али уколико ни тада не
буде резултата, вероватно ћемо за преостали број радника започети нове преговоре за неке
другачије услове. Не знамо да ли ће они бити повољнији и за колико.
ОПЦИЈЕ
- МИ смо се са Министарством рударства и енергетике договорили о три опције за исплату
дуга: прва опција је да се радницима одмах по потписивању уговора исплати по 50.000 динара,
а остало на 24 месеца, уколико се одрекну камате - каже директор "Ресавице" Стеван
Џелатовић. - Друга опција је исплата по 50.000 динара одмах, а остало на 36 месеци уколико се
одрекну 50 одсто камате и трећа опција је по 50.000 динара одмах, а остало на 48 месеци ако се
не одрекну камате.

Проглашен банкрот Застава аутомобила
Извор: Бета
Привредни суд у Крагујевцу донео је решење о банкротству предузећа "Застава
аутомобили АД" у стечају
КРАГУЈЕВАЦ - Привредни суд у Крагујевцу донео је решење о банкротству предузећа "Застава
аутомобили АД" у стечају.
Председник Привредног суда и стечајни судија Бранислав Јововић рекао је агенцији Бета да је
донео решење о банкротству јер до предвиђеног рока, 21. октобра нико није поднео план
реорганизације фабрике.
"Проглашење банкротства значи да ће бити продавана имовина ради намирења поверилаца",
рекао је Јововић.
Пред Привредним судом у Крагујевцу је јуче одржано прво поверилачко рочиште у стечајном
поступку над предузећем "Застава аутомобили АД" на коме је прихваћен извештај повереника
стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника о економско финансијском
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стању фабрике.
Наведено је да обавезе предузећа износе око 40 милијарди, а највећа су дуговања Париском и
Лондонском клубу (око 24,5 милијарди динара) и Фонду за развој Републике Србије (око 10
милијарди динара).
Ненаплаћена потраживања стечајног дужника су неколико десетина пута нижа од обавеза и
износе око 650 милиона динара.
У стечајну масу ушла је, поред осталог, готовина са два рачуна у износу око 350 милиона
динара, некретнине у вредности 95 милиона, као и око 200 милиона за које је процењена
могућност наплате,
Фабрика "Застава аутомобили АД" који је 1980-тих година запошљавао неколико хиљада
радника, дочекао је летос отварање стечаја са смо троје запослених.

Шминкају "Петрохемију" за партнера
Аутор: М. Л. Ј.
Пошто је држава преузела отплату дуга, панчевачка фабрика мораће да почне да
примењује УППР. Стара дуговања износе око 400 милиона евра, а исплатиће се
кроз претварање у акције
ДУГОВИ "Петрохемије" до краја године биће "лакши" за 105 милиона евра, колико је Влада
спремна да плати њеним повериоцима, али то не значи да су финансијски биланси "сређени".
Наиме, стари дугови ове панчевачке фабрике износиће, после државне интервенције, још око
400 милиона евра, а њих ће "Петрохемија" морати да се реши - кроз унапред припремљен план
реорганизације (УППР). Он ће трајати најкасније до почетка 2018. године, а остатак дуга ће се
решити претварањем у власништво поверилаца.
Иако тренутно нема заинтересованих за "Петрохемију", целокупна финансијска конструкција
прави се како би се дугови у наредних неколико година што више смањили и у међувремену
фабрика "дотерала" за потенцијалног инвеститора.
- УППР мора што пре да се реализује да би "Петрохемија" без дугова почела преговоре о
партнерству - каже извор "Новости". - Без исплате барем дела дуга нико неће ни да је погледа.
"Петрохемија" дугује око 400 милиона евра, и то највише НИС-у и "Србијагасу", Фонду за
развој, ЕПС-у и "Лукојлу". Према предложеном плану реорганизације, за део тих дугова
повериоци ће добити власништво у панчевачкој фабрици, а највећи део би требало да
припадне управо НИС-у. Ова компанија сада поседује скоро 12 одсто акција, а њен дугорочни
план је да у фабрици има до 33 одсто власништва.
У синдикату погона кажу да мисле да је државни отпис дуга од 105 милиона евра заправо старо
обећање, из времена када НИС још није био приватизован.
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- Пре 15 година, када је НИС продаван, говорило се о томе да ће "Петрохемији" бити отписано
80 милиона долара - кажу у синдикату ове фабрике. - Како се то није догодило, потенцијално је
ово државна надокнада.
Дугови су заправо заостали неплаћени рачуни који су направљени већином током деведесетих
година прошлог века.
- Фабрика већ две године функционише "у плусу" због ниске цене нафте на међународном
тржишту, тако да "Петрохемија" може добро да послује - каже Љубодраг Савић, професор на
Економском факултету у Београду. - Европи је ова фабрика потребна јер не жели код себе
сличну штетну индустрију, тако да би погон могао добро да ради. Ипак, било би добро да почне
сама да отплаћује дугове из прошлости или да их конвертује у власништво.
ЗАВРШЕН РЕМОНТ
ФАБРИКА "Етилен" у панчевачкој "Петрохемији" поново је почела да ради после двонедељног
застоја и ремонта који је извршен на процесној опреми у тој фабрици. Како се наводи у
саопштењу "Петрохемије", после покретања "Етилена", крајем прошле радне недеље, у
фабрикама је почела производња робе намењене извозу.
- Циљ ових радова је припрема опреме за рад у континуитету на високим капацитетима у
наредном периоду - рекао је извршни директор функције производње и техничке подршке
Миша Булајић.

Све већи број предузећа легално послује
Од августа 2015. до јуна ове године регистровано је 23 одсто нових фирми, одјављивање
постојећих смањено је за 15 одсто, а рад на црно умањен је за пет одсто, рекао је министар
Горан Кнежевић
Аутор: Ј. П.
Уплаћени доприноси ПИО фонду, закључно са 21. октобром, већи су од предвиђеног плана за
5,6 милијарди динара, па ће приликом исплате пензија држава користити знатно мање
дотације из буџета, изјавио је министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар
Вулин.
– Са оваквим увећањем уплате доприноса ПИО фонду, до краја године пензије ће бити
дотиране са свега 35 одсто. То је резултат борбе против сиве економије. Захваљујући томе ми
смо у овој години повукли 17,4 милијарде динара за дотације – нагласио је министар Вулин
говорећи на конференцији о сивој економији у организацији магазина „Њузвик”.
Иначе, дотације из буџета за пензије 2008. године износиле су 40 одсто, а 2012. чак 41 одсто.
Министар Вулин је објаснио да је током девет месеци ове године инспекција обавила 40.772
надзора и затекла 13.102 особе које су радиле на црно. На основу решења инспектора 10.975
њих запослено је на неодређено време, а од 592 непријављена привредна субјекта, само је 41
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престао да ради. Сви остали су пријавили делатност и регистровали се у Агенцији за привредне
регистре.
– После првог надзора инспектори се, након одређеног времена, враћају код послодавца
проверавајући да ли послује у складу са прописима. На пример, код 569 послодаваца више од
3.000 радника је радило на црно, а након инспекцијског надзора 2.829 њих је запослено.
Након друге посете инспектора утврђено је да је 2.053 радника и даље пријављено, а 221 особа
је наставила да ради на црно – објаснио је актуелни министар.
Број непријављених радника које су инспектори затекли значајно је мањи него претходне
године када је без уговора радило више од 16.000 људи. Тада је након првог инспекцијског
надзора запослено знатно мање њих, око 6.000.
Послодавци који не плаћају порез и послују у сивој зони, како је рекао Вулин, „једу живот и
будућност” грађана.
– Ниво сиве економије у Србији већи је за пет одсто од просека Европске уније и око 15 одсто у
односу на земље централне Европе, што представља препреку за снажну привреду, трн у оку
предузетницима који легално послују и спречава унапређење пословног амбијента – истакао је
на данашњем скупу министар привреде Горан Кнежевић наглашавајући да наша земља због
сиве економије годишње изгуби око 300 милиона евра.
Овај новац довољан је да свака општина добије нови дом здравља или да се финансирају плате
ватрогасаца, полицајаца, лекара, прорачунала је министарка државне управе и локалне
самоуправе Ана Брнабић. Она је нагласила да сви морамо да радимо на томе да се ниво сиве
економије до 2020. године смањи на око 26 одсто.
Ипак, како се чуло, држава је кренула у оштар обрачун па је број новорегистрованих
предузетника све већи. У периоду од августа 2015. до јуна ове године регистровано је 23 одсто
нових фирми, одјављивање постојећих смањено је за 15 одсто, а рад на црно мањи је за пет
одсто.

Србија скочила 12 места по условима пословања
На Дуинг бизнис листи Светске банке сада је на 47. месту захваљујући напретку у
издавању грађевинских дозвола, скраћењу времена за почињање бизниса и
регистрацији имовине
Аутор: Јована Рабреновић
У овогодишњем извештају Светске банке о лакоћи пословања (Дуинг бизнис), Србија је
сврстана међу првих десет земаља у свету које су у овој области оствариле највећи напредак и
сада се налази на 47. месту. У односу на прошлу годину то је напредак за 12 места и то
захваљујући реформама у три области као што су: издавање грађевинских дозвола,
започињању бизниса и регистрацији имовине. Овако су Србију рангирали домаћи и страни
привредници, јер је њихова оцена меродавна за овај извештај.
Томас Лубек, регионални менаџер ИФЦ-а за западни Балкан (Међународна финансијска
корпорација која је део групације Светске банке) за „Политику” каже да је Србија остварила
велики напредак и да због тога заслужује честитке.
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– Велики је посао урађен прошле године. Највећи напредак је остварен у издавању
електронских грађевинских дозвола и сада сте, по том критеријуму, на 36. месту што је
напредак за 103 места. За то су заслужни напори потпредседнице владе Зоране Михајловић
која је и министар за грађевину. Побољшања има и у скраћењу времена које је потребно за
започињање бизниса и сада треба седам уместо прошлогодишњих 12. Ово је добар резултат у
поређењу са глобалним просеком, који износи 21 дан. У погледу регистрације имовине такође
је направљен напредак и сада за то треба 23 у односу на 53 дана колико је просек у свету – каже
Лубек.

Светска банка још и у области извршавања уговора види побољшање, али то нажалост није
формално регистровано до 1. јула 2016. тако да улази у евиденцију за наредну годину.
У области грађевинских дозвола успостављен је систем електронског издавања грађевинских
дозвола и захваљујући томе, привредник у Београду сада може да изгради складиште у року од
156 дана, у односу на ранијих 327. Такође, поступак преноса права својине на непокретности је
убрзан увођењем ефективних рокова за издавање листа непокретности. Захваљујући томе, сада
поступак преноса права својине у Београду траје 21 дан, што је више него упола мање у
поређењу са глобалним просеком од 51 дан.
Како ће овај напредак утицати на пословну климу и привлачење инвеститора?
– Бољи услови пословања воде ка већем привредном расту, мањој сивој економији, већој
запослености, отварању нових радних места. Глобално тржиште је веома конкурентно, а
инвеститори који желе да дођу у Србију имају избор да ли да покрену фабрику у овој или некој
другој земљи, каже Лубек.
Да ли има потенцијала за још већи напредак?
– Велика је разлика између прве и 47. позиције. Видимо могућност за побољшање у две
области: за добијање прикључка за струју потребно је 125 дана што је дуг период, док је 28
дана, што је цео један месец, потребно да се потроши да се испуни све што закон тражи у
погледу плаћања пореза. То што сте по критеријуму добијања прикључка за струју ове године
на 92. месту, а прошле сте били на 63. што је пад за 31 место, не значи да сте назадовали, већ су
друге земље напредовале, објашњава Лубек.
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ИФЦ је, иначе, фокусирана на развој приватног сектора за разлику од Светске банке која ради
са владом, помаже инвестирањем, саветима и отварањем нових радних места.
– У свету се очекује да 90 одсто нових радних места буде отворено у приватном сектору. За
Србију је то веома важно, јер ће држава и државна предузећа смањивати број запослених. Зато
приватан сектор мора да отвара нова радна места и зато је важно пословно окружење.
Овогодишњи извештај први пут укључује и родну димензију у три области: започињање
бизниса, регистрација имовине и извршење уговора. Регион Европе и централне Азије, у који
спада и Србија, једини је регион у којем не постоје никакве баријере за жене у областима које
прати извештај.
Проширен је и скуп показатеља који се односи на плаћање пореза, тако што су обухваћени и
поступци који следе након подношења пореске пријаве, у вези са пореском контролом и
остваривањем права на повраћај пдв-а. У овој области, Србија је остварила значајно боље
резултате него друге земље у региону. На пример, за остваривање права на повраћај пдв-а
потребно је четири сата, што је чак брже него у Аустралији или Сингапуру.

ММФ не жели да расту пензије, а раст плата подржава само у ДВА
сектора
Извор: Политика
Иако Међународни монетарни фонд (ММФ) изриче само похвале за досадашњи учинак
фискалне консолидације и оцењује да је економски опоравак Србије превазишао очекивања,
током актуелне шесте ревизије аранжмана из предострожности није вољан да одобри повећање
плата и пензија.
Како Политика сазнаје из више извора они су изричито против било каквог повећања пензија,
а вољни су да дозволе само једнократну исплату, пред Нову годину, корисницима примања до
23.000 динара. Износ потенцијалне једнократне помоћи још није утврђен, а у јавности је било
речи о износима од 5.000 до 7.000 динара. Према „календару” овог надзорника наших јавних
финансија повећање пензија, и то минимално, могло би да уследи тек крајем 2017. године.
Што се тиче плата у јавном сектору ММФ је сагласан да се минимално повећају плате у
просвети и евентуално здравству за око два одсто, док сматрају да чиновници, војска и
полиција имају солидне зараде и да су у неким случајевима и преплаћени. За њих је важно да
поменуто повећање буде одрживо и да у наредним годинама може да се исплаћује увећан
износ.
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Поново “нерадни дани” у ФИАТ-у
Компанија ФЦА Србија неће радити од сутра до четвртка, 3. новембра, а запослени
ће бити на плаћеном одсуству.
Разлог обуставе рада је усаглашавање броја произведених аутомобила са продајом, изјавио је
председник Самосталног синдиката у тој фабрици Зоран Марковић.
Он објашњава да то значи да је за сада реализован план производње, који је предвиђен у
складу са потражњом на тржишту.
“Због тога ће до краја године бити још нерадних дана у компанији”, закључује Марковић.

Војни синдикат Србије даје пуну подршку штрајку који је најавио Синдикат правосуђа Србије
за 1. новембар и придружује се њиховом захтеву за повећање плата.
Војни синдикат Србије је у августу од министра одбране затражио повећање плата за запослене
у Војсци Србије, али до данашњег дана није било конкретног договора нити решења, наводе.
"Најинтересантније је, ипак, то што су плате у систему одбране дефинисане Законом о Војсци
Србије који се успешно не спроводи од свог доношења. Основица одређена законом није у
складу са предвиђеним износом још од 2008.године, а и поред тога зараде у Војсци Србије и
Министарству одбране су умањене за 10 одсто у склопу мера штедње", подсећају из овог
синдиката.
Како кажу, у случају да се у најскоријем периоду не изнађе модус за довођење зарада у систему
одбране на минимално законом гарантовани ниво, Војни синдикат Србије ће бити принуђен на
спровођење репресивнијих мера.
"Војни синдикат Србије сматра да је неопходно обезбедити функционисање правне државе, под
чиме сматра стриктно спровођење важећих закона и бригу о кадру који је кључан у обезбеђењу
функционисања Уставног поретка и безбедности Србије због чега дајемо пуну подршку
колегама из синдиката правосуђа", саопштено је из тог синдиката.
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РТВ
КИ: Апотекарска установа у шкрипцу
Апотекарска установа у Кикинди суочава се са финансијским проблемима. Како је
у питању немогућност набавке лекова, и пацијенти испаштају.
Државне апотекарске установе у готово сваком граду у Србији су у незавидној ситуацији. Ту
судбину дели и установа у Кикинди, па је јуче одржан састанак синдиката.ТВ
"Ми смо већ дуже време у лошој материјалној ситуацији, као и већина установа у србији. За то
постоје многи разлози који су познати јавности. Запослени су веома уплашени и револтирани .
Покушавамо да нађемо начин да се извучемо из ове ситуације. Обратили смо се премијеру,
Министарству здравља и Министарству локалне самоуправе. Ипак, за сада нисмо добили
одговор", каже за РТВ мр Зорана Зрнић, председница Синдиката АУ Кикинда.
Додаје се да се синдикат обратио и локалној саомуправи у Кикинди која је оснивач Апотекарске
установе, али да ни од од локалне власти није стигао никакав одговор.
"Ипак се надамо да ће некаква помоћ стићи. Од 16 апотека у Кикинди две ће бити затворене, а
зараде запослених ће бити умањене", каже Зорана Зрнић.
Запослени су уплашени за егзистенцију и радна места.
"Очекујемо помоћ, али нам се још нико није обратио. Јуче на састанку је наша директорица
поднела оставку. Вероватно ћемо добити в.д. директора. Овој ситуацији је допринело то што се
појавило много приватних апотека и део грађана је отишао код њих", закључује наша
саговорница.

Писали Вучићу: Ни школованијих, ни мање плаћених
Београд -- Представници Уније синдиката просветних радника Србије затражили су повећање
плата од 12 одсто и пријем код премијера ради разговора о стању у просвети.
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Они у писму премијеру Александру Вучићу наводе да ниједна делатност у јавном сектору нема
тако висок проценат запослених са факултетом као просвета, а да су њихове зараде 13 одсто
ниже од плата у јавном сектору.
"Тражимо разговор са премијером јер се спрема буџет за наредну годину, па да видимо да ли је
планирано и колико повећање плата за просветне раднике. Ми смо већ рекли да тражимо
повећање од 12 одсто", рекла је председница синдиката Јасна Јанковић Тањугу.
Она је додала да 70 одсто запослених у просвети имају завршене факултете, док у осталом
јавном сектору са седмим степеном стручне спреме је свега 24 одсто запослених, а да је просек
њихових плата за 13 одсто већи од плата у просвети.
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Жене не раде после 14.38 - изашле на улице ВИДЕО
Хиљаде запослених жена широм Исланда изашло је из својих канцеларија у знак протеста због
тога што зарађују мање од мушкараца.
ИЗВОР: Б92
Исланд важи за најбољу земљу када је реч о поштовању родне равноправности, али и даље
жене зарађују у просеку од 14 до 18 одсто мање од својих мушких колега. Према синдикатима и
женским удружењима, то значи да од осам радних сати жене у суштини раде без плате после
14.38.
У главном граду Рејкјавику, на централном тргу окупило се хиљаде жена које су напустиле
канцеларије, продавнице, фабрике или школе у време када је требало да раде. Слични, мањи
протести забележени су широм земље.
Оно што је једна од главних замерки јесте да ако се настави оваквим темпом, биће потребно 52
године да се елиминише ралика
у заради између мушкараца
и жена.
Ипак, статистике показују да упрскос оволиком јазу, жене на Исланду заправо и добро пролазе
за разлику од жена у многим другим деловима Европе. На пример, у Великој Британији жене
зарађују у просеку 20 одсто мање од својих мушких колга.
Према резултатима истраживања британског технолошког вебсајта Експерт маркета, запослене
жене у Србији, с обзиром да зарађују за 11 одсто мање од мушкараца на истим пословима, од
23. новембра радиће практично бесплатно.

Гледано према јазу између зарада жена и мушкараца, од земаља у региону најгоре је рангирана
Босна и Херцеговина, где мушкарци имају за 46 одсто веће плате од жена, и где жене, према
резултатима истраживања, још од 15. јула раде практично "за џабе".
У Европи, жене у просеку зарађују за 17 одсто мање од мушкараца, што значи да Европљанке
бесплатно раде од 31. октобра до краја године.
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