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Штедња или потрошња – непотребна дилема
Аутор: Боривоје Крушковић

Погрешна је фискална политика, коју стално спроводе све владе у Србији, која „хлади” већ
„охлађену” привреду
Коришћење термина „штедња” и „потрошња” у макроекономском смислу, тј. у анализи
макроекономске политике, није исто што и употреба тих термина у свакодневном говору, тј. у
анализи понашања домаћинстава и фирми. Дилема „штедња или потрошња” у
макроекономском смислу не треба да постоји, јер је у овој области економска наука дала веома
јасне и прецизне одговоре. Наиме, карактер фискалне политике (експанзивност, неутралност
или рестриктивност) одређује се на основу фазе привредног циклуса. Кључни индикатор који
одређује фазу привредног циклуса је стопа незапослености. Само у случају високе инфлације
или хиперинфлације, инфлација има предност над стопом незапослености. Уколико се
привреда налази на нивоу пуне запослености (стопа незапослености од четири до шест одсто),
тада се спроводи неутрална фискална политика, тј. тада је циљ постизање буџетске равнотеже.
Ако је, пак, привреда у фази рецесије или клизи ка рецесији, тј. у условима високе
незапослености, као што је случај у Србији у овом веку, али и раније, онда се примењују
експанзивне антирецесионе мере које ће пригушити рецесионе притиске и смањити стопу
незапослености. То значи примену експанзивне фискалне политике са нижим пореским
стопама које ће, смањивањем опсега сиве економије због смањења евазије (избегавања
плаћања) пореза, довести до проширења пореске базе, што ће утицати на пораст буџетских
прихода, а то је и основ за реално повећање јавне потрошње. Експанзивна фискална политика
је синоним за потрошњу. Насупрот томе, примена рестриктивне антиинфлационе политике у
фази високе незапослености и рецесионих притисака (а то је фискална политика коју
константно спроводе све владе у Србији) само ће додатно појачати рецесионе притиске.
Друкчије речено, мере које подразумевају смањење јавне потрошње (штедња) и високе пореске
стопе примењују се у фази експанзије, а погубне су у фази рецесије.
Оптимална макроекономска политика која би изравнала цикличне привредне флуктуације
подразумева експанзивне мере у фазама рецесије које ће „загрејати” привреду која се хлади и
рестриктивне мере у фазама експанзије које ће „охладити” привреду која се загрева. Погрешна
је фискална политика, коју стално спроводе све владе у Србији, која „хлади” већ „охлађену”
привреду. То је исто као да болеснику који има низак притисак дајете лекове за додатно
снижавање, уместо за пораст притиска.
Честе су, овим поводом, несугласице Немачке и Француске. Немачка се налази на нивоу пуне
запослености и потребна јој је неутрална фискална политика, док је у Француској стопа
незапослености висока и потребна јој је експанзивна фискална политика. Одржавање евра као
заједничке валуте у земљама Европске монетарне уније значиће само скупа прилагођавања на
фискалној страни, што се манифестује кроз високу незапосленост.
Конкретно решење за Србију у условима високе незапослености јесте спровођење експанзивне
фискалне политике која подразумева смањење пореза на плате како би дошло до пораста
агрегатне тражње (пораст потрошње домаћинстава и привредних инвестиција), која ће
генерисати и пораст агрегатне понуде (производње). Пораст агрегатне тражње не би генерисао
инфлаторне притиске јер би био неутралисан смањењем незапослености. По мом мишљењу,
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порезе на плате треба смањити на 40 одсто (сада су око 65 одсто). На пример, ако фирма има
300 запослених са просечном нето платом од 30.000 динара (бруто плата је око 50.000
динара), за годину дана она исплати на име бруто плата око 180 милиона динара. Смањењем
пореза на плате на 40 одсто годишња исплата бруто плата била би око 150 милиона динара.
Како би дошло до пораста потрошње домаћинстава, законом би требало дефинисати 13. плату
као обавезну која не би била опорезована. То би за наведену фирму значило да је укупна
исплата бруто плата око 160 милиона динара, што значи да би фирми за инвестиције остало
око 20 милиона динара, што би довело до повећања запослености. Са 13. платом и додатним
порастом броја запослених, потрошачи ће куповати више добара и услуга, што ће преко
индиректних пореза довести до пораста буџетских прихода. Такође, требало би да добит која се
реинвестира буде неопорезована.
Такве мере фискалне експанзије генерисале би динамичан привредни раст од седам до девет
одсто, што би током наредног привредног циклуса (од пет до осам година), довело до смањења
стопе незапослености на ниво пуне запослености (од четири до шест одсто).
Динамичан привредни раст довео би до повећања плата и пензија (посебно треба повећати
најниже пензије, и то на ниво минималне плате која је око 20.000 динара јер би то довело до
раста тражње за домаћим добрима и услугама), али и до постизања неекономских циљева (нпр.
подстицање наталитета, где би свака жена за треће дете примала надокнаду у висини просечне
републичке плате која сада износи око 45.000 динара).
Високе стопе привредног раста створиле би простор за додатно задуживање, што би довело до
смањења учешћа јавног дуга у БДП. Све док је стопа привредног раста у значајној мери већа од
каматне стопе која се плаћа на јавни дуг долази до смањења учешћа јавног дуга у БДП (нпр.
стопа привредног раста од седам до девет одсто, а каматна стопа по којој се држава задужује
око два процента). Када постигне пуну запосленост (од четири до шест одсто), без инфлације
(стопа инфлације два процента), Србији ће тада бити потребна одржива стопа привредног
раста, без обзира на то да ли ће привреда расти по стопи од један одсто или по било којој другој
стопи.
Међутим, у условима садашње високе незапослености, Србији није потребна фискална
равнотежа (или, како неки кажу, консолидација), нити одржива стопа привредног раста.
Фискална равнотежа није циљ у кратком, већ у дугом року. Пут до дугог рока води преко
краткорочних фискалних неравнотежа. Није ми јасно шта треба одржавати одрживом стопом
привредног раста у условима високе незапослености? Да ли то значи одржавати високу стопу
незапослености и ниске плате? Када се погрешној фискалној политици дода погрешна
монетарна политика оличена у таргетирању инфлације, онда је сасвим јасно зашто Србија
спада у групу најсиромашнијих земаља у Европи.
Аутор је доктор економских наука
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Приватизација "Тесле" у две фазе
Аутор:З. Р.
ДАВАЊЕ концесије за приватизацију Аеродрома "Никола Тесла" по свему судећи ће се обавити
у две фазе. У првој ће подносиоци пријаве морати да потпишу уговор о забрани објављивања
података у вези с поступком приватизације, као и необавезујућу понуду с предлогом за
реализацију концесије.
У другом кругу ће потенцијални концесионари морати да доставе обавезујуће понуде. То
прописује Уредба о начину давања концесије у фазама коју је Влада Србије донела 4. јануара.
Њом се предвиђа да се у случајевима када је процењена вредност већа од 50 милиона евра,
поступак доделе концесије одвија у две фазе.
У други круг приватизације моћи ће да уђу кандидати за које јавно тело утврди да су испунили
услове за то. Њихове понуде ће бити оцењене и на основу њих ће бити рангирани најбољи
понуђачи.
Влада Србије је, у децембру, Законом о управљању аеродромима оставила могућност давања
Аеродрома у концесију како би се обезбедио новац за његов развој и ефикасније комерцијално
коришћење.

Пензионери и даље бесплатно у бање
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Истиче рок за решавање имовинско-правних односа у српским лечилиштима. Није битно ко
њима управља, већ да је цена свима приступачна. У Врањској или Јошаничкој бањи врела вода
отиче
РОК за окончање свих судских поступака који се воде због власништва над бањама истиче
данас. Влада Србије је, наиме, пре два месеца наложила Државном правобранилаштву,
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Републичком фонду за
здравствено осигурање да реше имовинско-правне односе, јер тек после тога може се започети
процес приватизације лечилишта.
Како наглашавају у Министарству привреде, врло брзо ће бити донета и одлука о моделу
продаје, па ће 10 српских бања одмах затим моћи у продају.
Министар за рад Александар Вулин сматра да је погрешно то што сви када се помене
приватизација мисле о отпуштањима. По његовом мишљењу, требало би отићи до бања и
видети како тамо све функционише и да им је преко потребна помоћ у управљању, али и
улагање.
- Став министарстава рада и здравља је да бање сачувају своју лечилишну функцију - каже
Вулин.
- Нашим пензионерима није битно ко њима управља, већ им је важно да им је цена
приступачна. За сваку бању мора да се ради посебан модел приватизације, с обзиром на то да
за неке од њих имамо огроман број заинтересованих, као и оне које нико неће. У некима је
потребно мало улагања, а негде је неопходно огромно. Водићемо рачуна најпре о лечилишној
функцији, која мора да се сачува, и приватизацију ћемо прилагодити моделу одређене бање.
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БЕЗ КОНТРОЛЕ ТРОШКОВА Министар Вулин наглашава да се још не зна да ли ће то бити
стратешко партнерство или продаја, али приватизације бања ће сигурно бити. - Ми не
контролишемо ни њихове трошкове ни новац, имају сопствене приходе, помажемо их, шаљемо
им госте, а мало се питамо - објашњава Вулин. - Ако је држава изашла из много већих система,
заиста нема разлога да не изађе и из бања или болница.
Он истиче да бања није зграда већ извор, и да држава неће продавати извор, већ само право на
његово коришћење у оквиру објекта који постоји или ће се тек изградити.
- Извор је богатство које остаје овој земљи - сматра министар. - Може да се изнајми и користи,
али не и да се купи. Зграда може да се купи, и ја бих највише волео да буде пуно нових зграда.
Суштина је да лековити извори остају за све генерације. Страшно је оно што нам се данас
дешава, да у Врањској или Јошаничкој бањи врела вода отиче и греје реку, а да у Топлици воду
"карађорђе" пију овце.
Програм бесплатног боравка у бањама Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање неће приватизацијом бити угрожен. Само ће бити више новца, па ће моћи и да се
прошири на већи број корисника. Сада ПИО фонд ништа не зарађује од бања, а плаћа све
трошкове као њихов власник.
СПА-ЦЕНТРИ
Словенци и Мађари су, према мишљењу министра Вулина, направили грешку јер су од свих
својих бања направили спа-центре и онда су своје осигуранике почели да шаљу у друге земље
да би их лечили. Када су схватили колико је то скупо, у Мађарској су почели поново да граде
бање да би се сачували лечилишна функција и место за опоравак.

ДРАМАТИЧНА СИТУАЦИЈА: Извршитељи пред вратима Дома
здравља у Ћуприји
Аутор:З. РАШИЋ
Драматична финансијска ситуација у здравственој установи у Ћуприји, где је чак и хитна
служба остала без лекова. Стрпљење изгубили и лекари, који су почели да са рачуна Општине
судски "скидају" заостале плате
ФИНАНСИЈСКА ситуација у Дому здравља у Ћуприји, чији је рачун годинама у блокади,
постала је драматична. Пред Нову годину на врата ове установе закуцали су извршитељи у име
једне веледрогерије, и само због тога што није било техничких услова, имовина им није
пописана.
Извршитељи су најавили поновни долазак овог месеца. Истовремено, Служба хитне помоћи
остала је без лекова, а пацијенти опште медицине купују ампулирану терапију. Заим Сијарић,
председник Синдиката "Независност", истиче да више ни ентузијазам лекара који три године
раде без оверених здравствених књижица - а један број уопште и не прима плате - не може да
помогне. Лекове за Хитну службу обезбеђују путем донација или позајмица, али дошао је
тренутак када и то постаје немогуће.
Лекари су изгубили стрпљење чекајући помоћ општине као оснивача или Министарства
здравља. Многи су "пресавили табак" и решили да судски узму своје плате. Основном суду у
Параћину упутили су предлоге за извршење, а како је рачун Дома здравља у блокади,
потраживања наплаћују са рачуна Општине. Број тих предлога сада је драстично повећан.
У СУДУ ВИШЕ ОД 400 ИЗВРШНИХ ПРЕДМЕТА У Основни суд у Параћину последњих
месеци стигла су 432 предлога за дозволу извршења где су солидарни дужници Дом здравља и
општина Ћуприја, а пре неки дан је стигло још 60 нових предлога, сазнајемо од заменика
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портпарола Драгане Павловић. Она напомиње да је 147 предмета код којих је дозвољено
извршење спремно за Виши суд по жалби, те да им је Виши суд до сада потврђивао решења.
- На иницијативу нашег синдиката, одштампани су и оверени платни листићи за новембар за
све запослене. По закону, послодавац је дужан да нам да обрачунски лист иако плату нисмо
примили, и то је веродостојна исправа да се тражи извршење - наводи Сијерић.
Додаје да је ово кулминација стања, јер они који су позвани да решавају проблем Дома здравља
нису хтели да га решавају. - Ту пре свега мислим на локалну самоуправу. Од Општине више и
не очекујемо ништа јер је увек тврдила да нема законско право да нам даје било каква средства
за плате, доприносе и остало.
Овај синдикат добио је пре два дана допис заштитника грађана, коме су се обратили због
књижица. У том допису, каже Сијарић, закључено је да има неправилности у поступању
Општине у односу на њене законске обавезе према Дому здравља и дата јој је препорука да се у
што краћем року обезбеде средства за плате и остала дуговања.
Са друге стране, Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја, тврди да је скидање средстава
са рачуна Општине за измиривање обавеза Дома здравља према њиховим радницима
незаконито, а скинуто је чак 25 милиона динара, те да ће запослении и адвокати морати да
врате тај новац у буџет.

Радници се смрзавају у залеђеној хали
Пише: З. Р.

Међу запосленима у ИНПР-у су и инвалиди рада који протестују од 11. октобра
Радници Заставе ИНРПО у потпуности су деблокирали фабрику, чију су капију и улазе, уочи
божићних празника, затекли заварене и закатанчене, али и даље немају струју и воду, што је у
погону за производњу прикључних возила и металне галантерије искључено минуле седмице.
Међу запосленима у ИНПРО-у који се смрзавају у фабричкој хали, где се ових дана
температура у јутарњим сатима спушта и испод 20 степени Целзијуса, јесу и инвалиди рада.
Они су од 11. октобра у протесту, при чему су 50 дана непрекидно штрајковали глађу,
захтевајући решавање радно - социјалног статуса, исплату заосталих зарада, као и опстанак
предузећа, чију је производну опрему летос купио француски Тригано.
- У понедељак ујутро нисмо затекли заварену фабричку капију и закључане улазе у халу, али
јесмо предузеће без струје и воде. Буквално се смрзавамо у погону у којем због тога нема ни
грејања. Морамо, међутим, да будемо у фабрици не само због пописа покретне имовине, већ и
због тога што нам долази пословни партнер којем треба да испоручимо за њега произведену
металну галантерију. Чујемо, с друге стране, да је најављен долазак једног од власника
Триганоа у Крагујевац, па бисмо волели да будемо ту кад он дође. Тим пре што са Французима
и даље делимо погон Застава оружја „Сиви дом“ - каже за наш лист председник Штрајкачког
одбора у Застави ИНПРО Стеван Пушоња.
Додаје да пословодства Заставе оружја и Тригано и даље тврде да немају ништа са
прошлонедељним заваривањем капије и искључењем струје и воде у погону Заставе ИНПРО,
али да се сазнаје да је ИНПРО-у, наводно, истекао уговор о закупу дела „Сивог дома“ са
фабриком оружја, те се претпоставља да је прошлонедељна блокада те фабрике заједничка
акција оружара и пословодства Триганоа.
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- Онеспокојава нас то што се држава, која је готово у потпуности игнорисала штрајк глађу
инвалида рада, не оглашава ни овим поводом. Она игнорише и чињеницу да је неко, а и даље
се званично не зна ни ко, ни због чега, искључио струју и воду фабрици усред Крагујевца, и
тиме угрозио њен опстанак и егзистенцију запослених у њој. Радници ИНПРО-а, посебно они
који су 50 дана штрајковали глађу, не намеравају да напусте погон за производњу прикључних
возила у металне галантерије. Ту им је сва опрема за ту врсту производње, с једне стране, док, с
друге, немају други производни простор - истиче Пушоња.

Смедерево: Уручено 26 отказа
Пише: Дејан Ђорић

Запосленима у Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
у ликвидацији, данас је, на трећи дан Божића, уручено 26 отказа, потврђено је Данасу у том
предузећу.
Запослени тврде да је међу отпуштеним радницима пет самохраних мајки, од којих једна
издржава два студента, а три бивше запослене имају по троје деце у породичном домаћинству.
“Шта да вам кажем, имам троје школске деце и мужа инвалида.. Како да преживимо..”, пита се
једна од мајки која је остала без посла.
Решења о отказу уговора о раду, иначе донета на Бадњи дан, данас су уручена запосленима, али
и окачена о ексер на зиду у ходнику зграде. Редовни правни лек против решења није дозвољен,
наводи се у поуци, а запослени могу у року од 60 дана покренути спор пред надлежним судом.
Што се структуре запослених тиче, Данасу је саопштено да су, из најужег руководства, без
посла остали помоћник директора и руководиоци сектора, заменик директора, бивши
директор, први “демократски”, као и директор у два мандата и члан Надзорног одбора,
прецизније, 17 високостручних кадрова, троје са вишом школом и остали (6) са средњом и
нижом спремом.
Одлуком Скупштине града Смедерева од 30. новембра, покренут је поступак ликвидације ЈП
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, које је у 2016. годину
ушло са 62 радника од којих 40 са факултетским образовањем и позамашним радним стажом.
У међувремену је новоосновано ЈП Урбанизам расписало интерни конкурс за 14 радника, у ЈП
Паркинг сервис прелази 4, у ЈП Грејање 1, у ЈКП Зеленило и гробља 2, у ЈКП Водовод 2, у
Градску стамбену агенцију 1, док је у Градској управи расписан конкурс за 5 бивших радника
Дирекције, за укупно 29 радника некадашње Дирекције. На прагу 2017. предузеће је бројало
још 31 запосленог, од којих је дипломирани правник одређен за ликвидационог управника, док
је четворо радника планирано за спровођење поступка ликвидације.
Како је речено Данасу у смедеревском предузећу, сасвим је извесно да ликвидација отвара
бројне проблеме, попут питања отписа, умањења дугова за грађевинско земљиште (Обим
укупног потраживања на основу накнада за уређење и накнада за коришћење, у смедеревском
предузећу прелази износ од два милиона евра, што је отприлике половина годишњег буџета
дирекције за одржавање инфраструктуре).

Завлачење руке у џепове најсиромашнијих
Пише: Бранка Пејовић

Мјере штедње, које је најавила Влада Црне Горе, изазвале су бурне реакције прије свега
синдикалних организација, опозиционих партија и невладиног сектора што је резултирало
протестним окупљањима испред Скупштине Црне Горе.
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Један скуп је био у организацији Уније слободних синдиката, а други у организацији Радничке
партије, чији је предсједник Јанко Вучинић посланик у Скупштини Црне Горе. Организатори
протеста саопштили су да ће са протестима наставити и у 2017. години, уколико се усвоји
Предлог закона о буџету за 2017. годину са рестриктивним мјерама, које највише погађају
најсиромашније слојеве друштва. Буџет Црне Горе за 2017. годину, иначе, пројектован је на око
двије милијарде еура. Осим што је Влада Црне Горе најавила да ће смањити надокнаде за
поједине сегменте социјалне заштите, попут надокнада за мајке са троје и више дјеце, са 336 на
264 еура, односно са 192 на 144 еура (смањење за 25 одсто), у плану је и укидање (почев од 2018.
године) дјечијих додатака, као и друге мјере које ће највише погодити средњи слој
становништва. Ријеч је о смањењу надокнада за минули рад за запослене у јавном сектору, док
ће државним функционерима плате бити смањене за осам одсто.
Да би поправила стање у државној каси Влада се одлучила и за повећање акциза за гориво на
девет центи по литру што ће, како се процјењује, ланчано довести до повећања цијена
производа и услуга и опет највише погодити грађане са просечним примањима. Синдикалци су
огорчени и због тога што се вишим стопама не опорезује луксуз и вишак стамбеног простора,
него се рука завлачи у џепове сиротиње. Посебна прича је ненаплаћени порески дуг, који је
премашио 700 милиона еура, при чему Влада Црне Горе очекује да ће у 2017. години наплатити
само 12 милиона. Влада је до сада прихватила захтјеве за тромјесечно одлагање примјене мјере
обуставе обрачуна увећане зараде по основу минулог рада за запослене, али не и предлог
Либералне партије да се накнаде за мајке смање за 14, умјесто за најављених 25 одсто.
Осим ових горућих тема нова Влада премијера Душка Марковића ће се у 2017. години суочити
са старим проблемима који се преносе из године у годину. То се прије свега односи на
потраживања бивших радника, сада повјерилаца, фабрике "Радоје Дакић” у Подгорици, који
већ осам година заредом, у знак протеста, дочекују Нову годину испред Владе Црне Горе
указујући тако на свој проблем. Пореска управа Црне Горе недавно је поднијела захтјев за
увођење стечаја у ту фабрику, што је додатно закомпликовало ситуацију и огорчило бивше
раднике, који сматрају да у том случају неће успети да дођу до свог новца. Иначе, обавезе према
њима требало би да буду намирене продајом имовине, која никако да се реализује. И с бившим
радницима, сада пензионерима, Комбината алуминијума у Подгорици, Влада је минулих дана
преговарала поводом њихових захтјева за отпремнине које већ другу годину чекају, а које им по
закону припадају.
Харач
- Гдје су милиони које је узео Светозар Маровић и остали људи блиски власти, као и бројни
тајкуни? Зашто од њих не узети новац који су стекли незаконитим пословима, него се рука
завлачи у џепове сиротиње. Када би се само дио тог новца одузео онима који су га незаконито
стекли, онда не би било зиме за буџет - став је представника синдиката и опозиционих партија,
који су најављене мјере штедње, оцијенили као харач над црногорским грађанима.
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Најнижа стопа незапослености у еврозони у последњих седам година
Извор:Танјуг
Стопа незапослености у еврозони се у новембру задржала на најнижем нивоу за седам година,
јер је скроман економски заокрет настављен, показали су данас објављени званични подаци.
Стопа незапослености у еврозони је у новембру износила 9,8 одсто, што је непромењено у
односу на октобар и најнижа стопа незапослености од јула 2009. године, према подацима
европске службе за статистику Евростата, преноси агенција Франс прес.
У новембру је у еврозони било 15,9 милиона незапослених, што је за 15.000 мање него у
октобру, саопштио је Евростат.
Гледано по чланицама, у Немачкој је у новембру регистрована најнижа незапосленост од 4,1
одсто, док је у Шпанији и Грчкој регистрована највиша, од 19,2 одсто, односно 23,1 одсто.
Француска је евидентирала стопу незапослености од 9,5 одсто.
Најновији подаци указују на споро али стабилно побољшање, након што је у септембру стопа
незапослености пала на 9,9 одсто, што је био први пут од априла 2011. године да је
незапосленост пала испод 10,0 одсто.
Новембарски подаци, такодје, пружају наду да је еврозона коначно изашла из финансијске
кризе 2007/2008. године када је стопа незапослености достигла рекордних 12,1 одсто, оцењује
АФП.

Синдикат ушао у ГЕОX
Извор:ОК РАДИО
Веће савеза самосталних синдиката (ВССС) оформило је свој одбор у фабрици „Геоx“ у Врању,
потврдила је председница овог синдиката за Пчињски округ Ружица Стошић.
- Ми смо дали наше приступнице и људи су се по слободној вољи опредељивали.
Када смо дошли до задовољавајуће бројке заинтересованих, тражили смо да нам се
обезбеди простор и време да спроведемо изборе и на њима је за председницу синдикалне
организације изабрана Јелена Митровић – каже Стошићева.
У тренутку формирања је било 335 чланова синдикалног одбора, а у међувремену је било још
приступања, тако да синдикат у „Геоxу“ тренутно броји око 350 чланова, чиме је остварио
репрезентативност, наводи Стошићева.
Према њеним речима, први контакти у овој фабрици ВССС је остварио током јуна прошле
године и није било никаквих забрана нити притисака од стране руководства компаније.
- Ми смо поштовали наш статут, а они њихову обавезу за сидикално организовање.
И да су хтели, нису могли да нам забране, али нико нам није правио проблеме – каже
Ружица Стошић.
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Тренутно је у току процедура регистрације синдикалног одбора у „Геоxу“, а након тога би
требало и да уследе и прве активности.
- Након празника планирамо разговор са нашим синдикалцима у фабрици, да „снимимо
ситуацију“, да видимо који су проблеми и који су начини решавања.
Након тога, планирамо и заједнички састанак са руководством фабрике, па ћемо онда
видети шта нам је чинити – најављује Ружица Стошић.
Током прошле године, из кругова запослених у „Геоxу“ стизале су информације о
некоректном понашању пословодства фирме према запосленима, да им се
прековремени рад не плаћа, да раде без уговора о раду, а да су радне норме превисоке.
Ситуација је кулминирала почетком септембра, када су запослени самостално организовали
једносатни прекид рада, након чега је једна од радница, Габријела Крстић, остала без
посла.

ИЗВИСИЛИ Васпитачи остали без повишица!
Аутор: С.С.
Васпитачи извисили за повишице! Стигла је 2017, а са њом и ишчекивање повећања плата
запосленима у предшколским установама од шест одсто, које ишчекују Београд и око 60
локалних самоуправа у Србији, али они још нису добили ни повећања од четири одсто, која су
била обећана за 2016.
Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и
образовања Србије, ову ситуацију сматра катастрофалном и апелује на власти да нађу решење.
- Проблем је у томе што се доста локалних самоуправа оглушило о препоруку Владе да
предшколству исплаћују повишице, па смо тражили од Владе да се тај проблем реши тако што
ћемо се финансирати из буџета Републике Србије. Ево на пример, када смо у Зајечару тражили
новац за повишице, они су одговорили: „Не може. Зидамо стадион”. Да би дошло до
финансирања из буџета, у Министарству финансија кажу да треба да буду извршене измене у
Закону о основама система васпитања и образовања, Закону о буџету и Закону о локалној
самоуправи - објашњава Киковићева за „Ало!” и додаје да су за ову промену добили начелну
сагласност и премијера Александра Вучића и министра просвете Младена Шарчевића.

Окончан одмор у Фиат-у, синдикат незадовољан производњом
Аутор: Бранко Вукашиновић
У компанији ФЦА Србија данас је окончан зимски годишњи одмор, а запослени су се вратили у
производне погоне. У Самосталном синдикату Фиата-а нису задовољни ситуацијом у фабрици,
али се надају бољем.
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Оцењујући ситуацију у крагујевачкој фабрици, председник Самосталног синдиката ФЦА
Србија, Зоран Марковић каже да није задовољан, јер је прошле године укинута једна смена, а
било је и доста нерадних дана.
“Током 2016. године у Фиат је било 80 нерадних дана, а радници су били на плаћеном
одсуству. Планирана производња била је 150.000 аутмобила, а од тога произведено је тек
око 60 одсто”, изјавио је за ИнфоКГ Зоран Марковић.
Очекује да ће Фиат у овој години кренути са пуном производњом, запослити још радника и да
неће бити нерадних дана.
Са друге стране, финансијски директор фабрике у Крагујевцу Фабрицио Ренци изјавио је
средином децембра 2016. да је током прошле године произведено 85.000 јединица, а да се у
2017. очекује исти ниво производње.
За сада из Фиат-а још увек нема информација о почетку производње редизајнираног модела
500Л, а крајем прошле године је саопштено да ће се тим поводом огласити “када буде време”.
У компаниј ФЦА Србија тренутно је запослено око 2.500 радника.

Минимална цена рада 130 динара по сату
Извор:Танјуг
Минимална цена рада у Србији од почетка године 130 динара по радном часу,
што значи да ће минимална зарада за 174 сата на месечном нивоу износити
22.620 динара у периоду јануар-децембар 2017. То је повећање од 7,44 одсто у
односу на досадашњу минималну цену рада, која је у претходне две године била
121 динар.
Процене су да минималну зараду у Србији прима између 300 и 350 хиљада радника.
Одлука о повећању минималца са 121 на 130 динара по радном сату донета је у септембру
прошле године након вишенедељних преговора синдиката који су тражили повећање на 143
динара по сату и послодаваца који су били спремни на повећање од 125 до 127 динара.
Социјално економски савет (СЕС) је прихватио средње решење и владин предлог од 130
динара.
Минимална зарада директно зависи од броја радних сати у месецу, па је тако прошле године
највиши минималац исплаћен у марту и августу, јер је у тим месецима било највише радних
сати - 184, а зарада је била 22.264 динара. Најтање коверте биле су у јануару, фебруару, априлу,
јулу и октобру, када се радило 168 сати, те је зарада била 20.328 динара.
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