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По платама иза нас само Македонија и Бугарска
Извор:Танјуг

Успесима које је Влада Србије постигла, посебно мерама фискалне консолидације створене су
реалне основе за значајније повећање зарада у Србији, а економски напредак треба да прати и
пораст стандарда запослених, саопштено је из Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).
Мере фискалне консолидације, које се посебно огледају у смањењу буџетског дефицита,
смањењу стопе незапослености и повећању стопе запослености омогућавају да се континуирано
ради на побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији, стоји у
саопштењу.
Синдикалци, међутим, сматрају да економски напредак земље треба да прати и пораст
стандарда запослених јер је то, како кажу, не само начин да се стане на пут сиромаштву већ и
средство да се покрене привредни раст.
Они кажу да је просечна нето зарада у Србији нижа него у другим земљама Централне и
Источне Европе.
Према недавно објављеном истраживању Европског синдикалног института и Европске
конфедерације синдиката (ЕКС), док је просечна нето зарада у Србији у 2015. години износила
368 евра, у истој години она је у Словенији износила 1.020 евра, Чешкој 745 евра, Хрватској 750
евра, Словачкој 681 евро, Мађарској 559 евра, Румунији 427 евра, Црној Гори 497 евра, Босни и
Херцеговини 427 евра, напомиње се у саопштењу.
У односу на Србију, додаје се, просечна нето зарада била је нижа само у Македонији, где је
износила 365 евра и Бугарској 361 евро.
Подели вест са пријатељима:

СССС: Реално је, плате да буду значајно веће
Извор:Бета
Савез самосталних синдиката Србије оценио је да су створене реалне основе за значајније
повећање плата у Србији.
"Спровођењем мера фискалне консолидације, што се најпре огледа у значајном смањењу
буџетског дефицита, смањењу стопе незапослености, повећању стопе запослености и бројним
другим позитивним резултатима, омогућено је да се континуирано ради на увећавању зарада и
побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији", оценио је та
синдикат у саопштењу.
Затражено је да раст стандарда запослених буде у складу са економским напретком, јер је то
"не само начин да се смање неједнакости и сиромаштво, него и средство да се покрене
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привредни раст и опоравак у коме ће сви бити добитници".
СССС је истакао да су, међутим, последњих година плате опале, док су цене порасле.
Тако је просечна потрошачка корпа 2016. година у Србији коштала 1,5 просечну плату која је
прошле године износила 374 евра.
"У односу на просечну нето зараду у 2008. години (402 евра), она (прошплогодишња плата) је
нижа за 28 евра или за 6,97 одсто, а тада је за куповину просечне потрошачке корпе било
потребно 1,3 просечних зарада", навео је синдикат.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ АПЕЛУЈЕ Повећајте плате!
Аутор: Бета
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) данас је оценио да су створене реалне основе за
значајније повећање плата у Србији.
"Спровођењем мера фискалне консолидације, што се најпре огледа у значајном смањењу
буџетског дефицита, смањењу стопе незапослености, повећању стопе запослености и бројним
другим позитивним резултатима, омогућено је да се континуирано ради на увећавању зарада и
побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији", оценио је та
синдикат у саопштењу.
Затражено је да раст стандарда запослених буде у складу са економским напретком, јер је то
"не само начин да се смање неједнакости и сиромаштво, него и средство да се покрене
привредни раст и опоравак у коме ће сви бити добитници".
СССС је истакао да су, медјутим, последњих година плате опале, док су цене порасле.
Тако је просечна потрошачка корпа 2016. година у Србији коштала 1,5 просечну плату која је
прошле године износила 374 евра.
"У односу на просечну нето зараду у 2008. години (402 евра), она (прошплогодишња плата) је
нижа за 28 евра или за 6,97 одсто, а тада је за куповину просечне потрошачке корпе било
потребно 1,3 просечних зарада", навео је синдикат.

СССС: Има реалних основа за значајније повећање плата у Србији
Извор:Б92
Цена потрошачке корпе у Србији порасла, а плате се смањиле
Савез самосталних синдиката Србије оценио је да су створене реалне основе за значајније
повећање плата у Србији.
"Спровођењем мера фискалне консолидације, што се најпре огледа у значајном смањењу
буџетског дефицита, смањењу стопе незапослености, повећању стопе запослености и бројним
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другим позитивним резултатима, омогућено је да се континуирано ради на увећавању зарада и
побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији", оценио је тај
синдикат у саопштењу.
Затражено је да раст стандарда запослених буде у складу са економским напретком, јер је то
"не само начин да се смање неједнакости и сиромаштво, него и средство да се покрене
привредни раст и опоравак у коме ће сви бити добитници".
СССС је истакао да су, међутим, последњих година плате пале, док су цене порасле.
Тако је просечна потрошачка корпа 2016. година у Србији коштала 1,5 просечну плату која је
прошле године износила 374 евра.
"У односу на просечну нето зараду у 2008. години (402 евра), она (прошплогодишња плата) је
нижа за 28 евра или за 6,97 одсто, а тада је за куповину просечне потрошачке корпе било
потребно 1,3 просечних зарада", навео је синдикат.

Самостални синдикат Србије: Плате у Србији треба да буду веће
Извор:Бета

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) данас је оценио да су створене реалне основе за
значајније повећање плата у Србији.
"Спровођењем мера фискалне консолидације, што се најпре огледа у значајном смањењу
буџетског дефицита, смањењу стопе незапослености, повећању стопе запослености и бројним
другим позитивним резултатима, омогућено је да се континуирано ради на увећавању зарада и
побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији", оценио је та
синдикат у саопштењу.
Затражено је да раст стандарда запослених буде у складу са економским напретком, јер је то
"не само начин да се смање неједнакости и сиромаштво, него и средство да се покрене
привредни раст и опоравак у коме ће сви бити добитници".
СССС је истакао да су, међутим, последњих година плате опале, док су цене порасле.
Тако је просечна потрошачка корпа 2016. година у Србији коштала 1,5 просечну плату која је
прошле године износила 374 евра.
"У односу на просечну нето зараду у 2008. години (402 евра), она (прошплогодишња плата) је
нижа за 28 евра или за 6,97 одсто, а тада је за куповину просечне потрошачке корпе било
потребно 1,3 просечних зарада", навео је синдикат.
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Шта када послодавац не поштује одлуке суда?
Припремила: Тамара Танкосић

Послодавац вас је отпустио, сменио, неће да вам исплати зарађени новац. Суд доноси пресуду у
вашу корист, али послодавац неће да поступи по њој. Шта у том случају?
Живи за фудбал, али и од фудбала. Александру Стојмировићу два клуба дугују око 30.000 евра.
Тужио их је и прву пресуду у своју корист добио пре више од две године. Другу пре око седам
месеци. Чак је и пристао да му дуг врате у ратама, али наш саговорник тврди да и даље не може
до свог новца.
"Ви добијете пресуду на арбитражном суду, клуб добије рок од 30 дана да уплати, наравно не
уплате, онда се ви жалите дисциплинској комисији, дисциплинска комисија уведе клубу
санкцију, забрану регистрације играча која на крају нема никакву функцију јер они на крају
успеју да региструју играче под блокадом и то тако све иде укруг", каже фудбалер Александар
Стојмировић.
Није мало спортиста у Србији који су ударили у исти зид. Ван граница наше земље њихова
права се боље штите, каже Стојмировић. Тужио је један румунски клуб и пресуду добио после
годину дана.
"Одлука Фифе је била толико јасна и онда су они добили рок од пет дана да уплате новац и
после два дана су паре биле на рачуну, просто", наводи Стојмировић.
Када дужник, и поред одлуке суда, не исплати новац јер му је рачун у блокади, правници
саветују да се провери његова имовина.
"Докле год дужник има имовину, покретну, непокретну, уделе, хартије од вредности, било коју
имовину која може да се валоризује, потраживање се може наплатити из те имовине, проблем
настаје када имовине нема", објашњава адвокат Пиштаљке Јелена Стојановић.
Да му надокнаде плату између директорске и докторске успео је Борко Јосифовски. Смењен је
са места директора Хитне помоћи пре десет година, када је дунуо у пиштаљку, тврдећи да два
доктора неким пацијентима не раде реанимацију како би њихове породице упућивали на
приватне погребнике.
Две године од смене Врховни суд је утврдио да је разрешење било незаконито. Међутим, истог
дана када је добио правду, добио је и отказ, због оптужбе Н. Н. лица да је он пацијенте слао у
приватну праксу.
"Ништа од тога није уважено што сам ја документовао. Ја сам изгубио тај спор, остала је још
једна инстанца, то је Уставни суд", каже Борко Јосифовски.
И налоге суда да врате незаконито отпуштеног радника послодавци неретко игноришу. Тада
држава очекује од оштећеног да опет иде на суд.
"Покреће се извршни поступак и тада суд налаже послодавцу да врати запосленог на рад под
претњом новчаног кажњавања, и то правног лица, где су казне прописане до два милиона
динара и одговорног лица у правном лицу где је предвиђена казна до 200.000 динара, а суд ће
понављати ову новчану казну све дотле док запослени не буде враћен на рад или да поднесе
кривичну пријаву против послодавца", каже Јелена Стојановић.
Радни спорови углавном су спори, дешава се да трају и по десет година, а било је, додуше доста
ређе, случајева у којима су окончани за свега неколико месеци.
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СССС: Економски раст да прати пораст стандарда запослених
Извор:Танјуг

Успесима које је Влада Србије постигла, посебно мерама фискалне консолидације створене су
реалне основе за значајније повећање зарада у Србији, а економски напредак треба да прати и
пораст стандарда запослених, саопштено је из Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).
Мере фискалне консолидације, које се посебно огледају у смањењу буџетског дефицита,
смањењу стопе незапослености повећању стопе запослености омогућавају да се континуирано
ради на поболкшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији, стоји у
саопштењу.
Синдикалци, међутим, сматрају да економски напредак земље треба да прати и пораст
стандарда запослених јер је то, како кажу, не само начин да се стане на пут сиромаштву већ и
средство да се покрене привредни раст.
Они кажу да је просечна нето зарада у Србији нижа него у другим земљама Централне и
Источне Европе.
Према недавно објављеном истраживању Европског синдикалног института и Европске
конфедерације синдиката (ЕКС), док је просечна нето зарада у Србији у 2015. години износила
368 евра, у истој години она је у Словенији износила 1.020 евра, Чешкој 745 евра, Хрватској 750
евра, Словачкој 681 евро, Мађарској 559 евра, Румунији 427 евра, Црној Гори 497 евра, Босни и
Херцеговини 427 евра, напомиње се у саопштењу.
У односу на Србију, додаје се, просечна нето зарада била је нижа само у Македонији, где је
износила 365 евра и Бугарској 361 евро.

У петак у 500 школа скраћени часови
Аутор:Д. Д.

У петак ће часови бити скраћени на пола сата у најмање 500 основних и средњих
школа,чланица Уније синдиката просветних радника Србије. Овим штрајком упозорења Унија
тражи да држава испуни оно што је обећала пре две године, када су просветари прекинули
најдужи штрајк у историји. Истог дана, у 11 сати, са истим захтевом овај синдикат заказао је и
протест испред Владе Србије, где очекују да их прими премијер, јер кажу, да их министар
просвете за захтеве који се тичу финансија упућује на министра финансија, а овај на премијера.
Према речима председнице Уније Јасне Јанковић, основни захтев просветара је побољшање
материјалног статуса, јер сада наставник без разредног старешинства и минулог радног стажа
месечно зарађује око 42.000 динара, што је приближно републичком просеку, мада је
образовна структура у просвети далеко изнад тог просека, јер је за већину радних места
потребна висока школска спрема.
- Ускоро ће бити две године како смо изашли из штрајка, уз потписивање споразума са
државом, али до данас из тог споразума скоро ништа није испуњено-подсећа Јасна Јанковић. Добили смо једнократну помоћ од 7.000 динара и усвојен је Појединачни колективни уговор и
плате су нам повећаване више него другима у јавном сектору, али наше зараде су и даље мање
него код осталих.
Један од кључних услова за прекидање тог штрака било је увођење платних разреда , на шта се,
по речима Јасне Јанковић, држава и обавезала, али никада није испунила обећано.
7

- Платни разреди, који би требало да побољшају материјални положај, прво су најављени за 1.
јануар 2016. године и закон који их уводи донет је, заправо, нешто касније, али је његово
дејство одмах одложено до 2018. године - каже Јасна Јанковић. - Додатно тражимо да се
материјални положај радника у просвети поправи исплатом награда или помоћи. Обећано нам
је ће се сав новац од уштеда које сами направимо у систему, попут оних од распоређивања
технолошких вишкова, распоредити запосленима. Али то се није догодило.

У Војводини за нова радна места 158 милиона динара
Аутор:Д. Млађеновић
– Да би се позитивно утицало на отварање нових радних места и смањење стопе
незапослености у Војводини и истовремено повећало улагање у људске ресурсе и промоцију
социјалне инклузије, урађен је и усвојен Покрајински акциони план запошљавања у Војводини
за 2017. годину, којим је предвиђено да се за те намене определи 158.500.000 динара – рекао је
на рашњој конференцији за новинаре потпредседник Покрајинске владе и покрајински
секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић. – Тим документом дефинишу се циљеви и
приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, чиме
би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини.
По његовим речима, усвајањем и применом тог документа биће повећана квалификациона
структура незапослених и усклађена с потражњом на тржишту рада, обезбеђена социјална
инклузија јер се одређене категорије становништва мотивишу да се упусте у самосталне
пословне подухвате, али и запошљавање код постојећих послодаваца.
– На тај начин позитивно ћемо утицати на спречавање миграције из мањих средина ка већим
центрима у Србији, пре свега ка Београду и Новом Саду, али и на смањење одласка
високообразоване и квалитетне радне снаге у иностранство – рекао је Ђоковић.
Он је истакао и да је у Војводини на крају прошле године, у односу на крај 2015, број
незапослених смањен 8,4 одсто, чему су допринеле координисане мере Републичке и
Покрајинске владе и локалних самоуправа.
– Покрајинским акционим планом за запошљавање у Војводини за ову годину предвиђено је
да се одговарајуће своте издвоје за четири програма.
За самозапошљавање планирано је да се издвоји 50.500.000 динара, а онима којима буде
одобрено, биће обезбеђена субвенција од 182.000 до 456.000 динара. За запошљавање
незапослених биће издвојено 60.078.379 динара, а субвенција која је намењена послодавцу по
незапосленом износи од 183.000 до 202.000 динара. За јавне радове биће издвојено 15.000.000
динара. У том програму су и паре намењене суфинансирању запошљавања 86 младих и
образованих људи без претходног радног искуства, које се спроводи заједно с „Нафтном
индустријом Србије”, а за то ће бити одвојено 32.921.620 динара – казао је Ђоковић.
По његовим речима, приликом израде поменутог акционог плана водило се рачуна о томе да се
стимулишу и они који се одлуче да се упусте у самостални пословни подухват, али и
послодавци којима је потребна одређена и одговарајућа радна снага. Наиме, за мањи износ
субвенције за самозапошљавање субвенционишу се порези и доприноси обрачунати на
минималану зараду, док је виши износ обрачун две бруто просечне зараде за период уговорне
обавезе, односно за 24 месеца. Разлика у износу субвенције за запошљавање незапослених је
слична, указао је Ђоковић, јер се први односи на минималну зараду, а виши на просечну, чиме
се даје подстицај послодавцима да запосленима исплаћују вишу зараду.
Ускоро расписивање јавних позива
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Јавни позиви за спровођење програма и мера активне политике запошљавања у Војводини
биће ускоро расписани, а биће прецизирани и услови за подношење захтева, потребна
документација, приоритети и начин доношења одлука о додели субвенција.
– Формираћемо стручни тим који ће утврђивати квалитет поднетих захтева и вредновати их, а
биће обављени и разговори с потенцијалним корисницима – рекао је Ђоковић.

„Утва” с 200 радника долетела до луке спаса
Аутор:Љ. Малешевић

Око 200 радника панчевачке „Утве” најзад је решило своје проблеме јер је та фабрика авиона
постала стратешки партнер с „Југоимпортом СДПР”. Наиме, државно предузеће „Југоимпорт
СДПР” постало је власник компаније „Утва”, потврдио је за „Дневник” председник Самосталног
синдиката Војводине и тог предузећа Слободан Костић. – „Југоимпорт СДПР” постао је власник
95,9 одсто наше компаније и такво решење донето је 28. фебруара на основу захтева који је пет
дана раније то предузеће поднело Агенцији за привредне регистре. На тај начин решен је
проблем 200 радника „Утве” који од почетка године нису знали шта ће бити с њима и који нису
могли да склопе ниједан уговор с потенцијалним партнерима.
Он наглашава да су претходних година радници „Утве” чекали да им се реши статус и да су
решење видели управо у стратешком партнерству с „Југоимпортом” јер им је то било и обећано.
Пошто је то протеклих месеци изостало, били су принуђени на генерални штрајк због
кашњења зарада и изостанка понуда за посао. Костић подсећа на то да је њихова иницијатива
за стратешко партнерство с тим државним предузећем покренута још пре две године и да све
до сада није била реализована.
– Представници „Југоимпорта” објаснили су нашим радницима да им је сада статус коначно
решен – јер тога смо се плашили – да ће плате бити редовне по њиховом систему, да ће његови
менаyери бити задужени да нам пронађу посао, а како се посао буде развијао, тако ће се и
зараде повећавати. То је све очекивано. Та компанија је најавила од 300 до 500 милиона
динара улагања у „Утву” на име инвестиција. Наша фабрика мора да повећа технолошки ниво,
да се набаве нове машине, да се поправи хала и све остало да бисмо били конкурентни у неким
пословима и да бисмо могли да радимо. Понуде за посао добијамо, али не можемо да их
реализујемо због технолошког заостајања – истиче Костић.
Две трећине фабрике уништено у бомбардовању
Након што је „Југоимпорт СДПР” преузео „Утву”, следи њено осавремењавање и подизање. По
Костићевим речима, две трећине те фабрике разрушено је током бомбардовања 1999. године,
али од тада до данас није обновљено.
– Наша фабрика је претпрела огромна разања током 1999. године и тренутно је једина у Србији
која након тога није обновљена. Нигде се осим на нашој фабрици не виде трагови
бомбардовања. Због тога што ништа протеклих година није учињено на обнови, чак две
трећине наше фабрике је још увек у рушевинама, и то се мора променити да бисмо могли да
испунимо оно што се од нас тражи и што купци очекују – каже Костић.
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Вујовић: Србија ће порасти најмање три процента
Аутор:Е. Дн.
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да се у овој години очекују економски
резултати бољи од планираних. Како је рекао, привредни раст биће три одсто, а наредне две
године 3,5 одсто.
– То није плафон већ минимум и то је основа за планирање буyета – казао је Вујовић у
Привредној комори Србије на представљају студије „Друштвено-економски утицај ’Кока-Кола’
система у Србији”.
Он је оценио да је Србија на добром путу и да ће, на основу онога што је у претходне две године
остварено, резултати бити све бољи.
– Имамо утабан пут, пребацујемо планиране циљеве и идемо на резултате боље од очекиваних
– рекао је Вујовић.
Додао да се наставља смањивање учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу и отварање
простора за инвестиције.
– Србија се креће путем који ће обезбедити трајно побољшање рејтинга и истовремено
оставити простор за повећање инвестиција – нагласио је Вујовић
Он је рекао да је нелогично да се дуг смањи преко ноћи а да то не боли.
– Није пресудна превелика фискална рестрикција већ је важно да се преокрену трендови –
истакао је Вујовић.
Држава ће наставити да ради на привлачењу приватног сектора и инвестиција, поручио је
министар финансија .
Он каже да је прави начин за убрзање привредног раста да се изаберу прави пројекти, као и да
га је својевремно одушевила „Кока-Кола” када је дошла у Србију. Та компанија је, како каже,
успевала да покрене ланац активности који генеришу производњу.
– Није то само питање односа седам према један онога што „Кока-Кола” ради у стварању
вредности или 11 према један у запослености, већ што се таквим радом побољшава ситуација у
приведи и повећава привредни раст – подвукао је Вујовић.
Он је казао да у Влади постоји Радна група која се бави повећањем привредног раста, као и да
би до краја године требало да буде завршена основа за даље планирање економског раста и
бирање пројеката који ће имати најбољи мултипликативни ефекат за приведу.

Самостални синдикат Србије: Плате у Србији треба да буду веће
Извор:Бета
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) данас је оценио да су створене реалне основе за
значајније повећање плата у Србији.
"Спровођењем мера фискалне консолидације, што се најпре огледа у значајном смањењу
буџетског дефицита, смањењу стопе незапослености, повећању стопе запослености и бројним
другим позитивним резултатима, омогућено је да се континуирано ради на увећавању зарада и
побољшању материјалног и социјалног положаја свих запослених у Србији", оценио је та
синдикат у саопштењу.
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Затражено је да раст стандарда запослених буде у складу са економским напретком, јер је то
"не само начин да се смање неједнакости и сиромаштво, него и средство да се покрене
привредни раст и опоравак у коме ће сви бити добитници".
СССС је истакао да су, међутим, последњих година плате опале, док су цене порасле.
Тако је просечна потрошачка корпа 2016. година у Србији коштала 1,5 просечну плату која је
прошле године износила 374 евра.
"У односу на просечну нето зараду у 2008. години (402 евра), она (прошологодишња плата) је
нижа за 28 евра или за 6,97 одсто, а тада је за куповину просечне потрошачке корпе било
потребно 1,3 просечних зарада", навео је синдикат.

Јеремић: Србија је земља обесправљених радника, то се мора
променити
Извор:Бета

Председнички кандидат Вук Јеремић изјавио је данас у Младеновцу да се Србија претвара у
земљу јефтине радне снаге и да то мора да се промени, саопштио је његов изборни тим.
- Србија је, на жалост, данас претворена у земљу јефтине и обесправљене радне снаге и то
представља окосницу визије ове власти... То је трагична чињеница и ствар коју морамо
променити. У Србији су плате међу најнижима у Европи, наши радници су међу
најобесправљенијима и то је реалност у овој земљи - рекао је Јеремић у разговору са
радницима фабрике Керамика Младеновац, припадницима организације Радничка акција и
Синдиката Слога.
Он је рекао да ће "Србија бити осуђена на модерно робовласништво", уколико се не промене
Закон о раду, приступ довођења инвеститора и заштита радничких права.
- То је ова власт увела као стварност и због тога мора да оде - рекао је Јеремић.

Трећина радника ради "на црно"
Извор:Танјуг

Инспекција рада открила 311 непријављених радника током три дана надзора које је спровела
код послодаваца који се баве производњом и трговином грађевинског материјала, као и
резањем и обрадом дрвета, саопштено је данас из Министарства за рад.
Контролама су била обухваћена 604 послодавца из целе Србије, а радници „ на црно“
затечени су код скоро трећине, односно код 192 послодавца.
Најдрастичнији пример рада „ на црно“ је утврђен у Коцељеви, код предузетника који се бави
производњом палета, где од 12 затечених радника, 10 није било пријављено на обавезно
социјално осигурање.
Код једног послодавца у Лозници половина ангажованих радника је радила „ на црно“ , као и
у погону за прераду дрвета у Бањи Ковиљачи и погону за производњу столарије у Обреновцу.
У стругари у Зајечару од седам радника, четири су била непријављена, а на стоваришту
грађевинског материјала у Нишу од 19 затечених, седам је радило на црно.
Такође, код три послодавца - по једног у Лесковцу, Обреновцу и Смедереву, сви затечени
радници (по пет код сваког послодавца) су радили „ на црно“ .
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 85 прекршајних
пријава, издали седам прекршајних налога, а донели су и 151 решење.
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У области безбедности и здравља на раду инспектори су донели 218 решења са налозима за
отклањање утврђених недостатака, као и 20 решења о забрани рада на месту рада због
непосредне угрожености безбедности и здравља запослених.
Инспекцијским надзорима су откривена и четири нерегистрована субјекта - један у Јагодини
који се бави производњом алуминијумске столарије, и по један у Нишу, Прокупљу и Суботици,
који се баве сечењем и обрадом дрвета.
Инспектори су донели четири решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да
одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље
обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Србији ће 2040. године недостајати до 100.000 радника
Извор:Бета

Србији би после 2040. године могло да недостаје од 80.000 до 100.000 радника јер ће бити све
мање радно способних људи због исељавања и смањеног прираштаја, рекао је данас
економиста Иван Николић.
Он је на презентацији новог броја часописа Макроекономске анализе и трендови (МАТ)
истакао да ће се 2033. године број незапослених са лањских 489.400 смањити на 369.200
радника до 2025. године, а 2033. године незапосленост ће пасти на испод 100.000.
- Стопа незапослености ће се 2020. године спустити на 11,5 одсто, а 2027. године испод шест
одсто - рекао је Николић.
Он је истакао да динамичан економски раст између осталог зависи и од квантитета и квалитета
радне снаге, његове образовне и старосне структуре.
- Стопа фертилитета (плодности) у Србији је 2015. године износила 1,46 и нижа је него 2001.
године када је била 1,58. Та стопа није довољна за заустављање депопулације - рекао је
Николић.
Он је додао да се против неповољних демографских тенденција не може борити демографским
оружјем, већ да решења сада треба тражити у побољшању у образовању и прилагођавању
потребама тржишта рада, скраћењу дужине студирања и ранијем запошљавању као и
померању старосне границе за пензионисање.
- Немачка ће 2050. године имати 80 милиона становника мање и свесна је тог проблема па зато
и прихвата мигранте, иако можда нису какве би желела, али нема алтернативу - рекао је
Николић.
Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић истакао је да "светска
популација расте и да ће се становништво прерасподељивати".
- У историји је било сеоба народа. Неке земље већ сада имају у виду недостатак радне снаге и
дозвољавају контролисан улазак досељеника. Закони тржишта делују и границе је немогуће
потпуно затворити - рекао је Ковачевић.
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Југоимпорт СДПР преузео панчевачку "Утву"
Аутор:Танго.сикс/Дина Ђорђевић
Државно предузеће које се бави прометом наоружања, војне опреме и трансфером технологије,
Југоимпорт-СДПР постало је власник 96 одсто компаније Утва из Панчева.
То решење, како се наводи, донето је 28. фебруара на основу захтева који је пет дана раније
СДПР поднео Агенцији за привредне регистре, објавио је портал Танго сикс.
Сувласништво у Утви имају још и Фонд за развој са 3,182 одсто, Град Панчево 0,519 одсто,
Хигијена Панчево 0,089 одсто, Водовод и канализација Панчево 0,078 одсто, Аутотранспорт
Панчево 0,059 одсто, Дунав Осигурање 0,058 одсто, Србијагас 0,023 одсто, Општина Ковин
0,015 одсто, Општина Опово 0,005 одсто, Градска стамбена агенција Панчево 0,005 одсто и
Општина Ковачица 0,004 одсто.
Подсећа се да је фабрика авиона Утва из Панчева већ неколико година под делимичном
управом СДПР-а и додаје да је претходне године, Самостални синдикат Утве прогласио
генерални штрајк због кашњења зарада и чињенице да од почетка те године није склопљен
ниједан уговор са потенцијалним партнерима.
Портал Танго сикс наводи и да је иницијатива за решавање статуса Утве и стратешко
партнерство са СДПР-ом покренута пре две године, али да до овог тренутка није било промене
статуса.

Душан Вујовић: Убрзава се привредни раст, циљ четири одсто
Извор:Танјуг
Министар финансија Душан Вујовић каже да Србија убрзава привредни раст и да је циљ да се у
нередном периоду достигне раст од четири одсто.
"Пројектујемо привредни раст од три одсто за ову годину, три и по за наредне две године и
четири одсто после тога", рекао је Вујовић у Привредној комори Србије.
Како је навео, српска привреда на добром је путу и сваке године бележимо боље резултате од
планираних, али да се намерно праве скромније пројекције привредног раста због трошкова.
Држава ће наставити да ради на привлачењу инвестиција, поручио је Вујовић, на скупу у ПКС,
на којем је представљена студија "Друштвено-економски утицај Кока-кола система у Србији", а
којем су присуствовали амбасадор САД у Србији Кајл Скота и председник Коморе Марко
Чадеж.
Вујовић је казао да се смањује учешће дуга у БДП-у и да се побољшавају фискални резултати.
- Сада већ имамо утабани пут. Покушавамо да се крећемо путањом која ће нам обезбедити
трајно побољшање рејтинга. Дуг не може да се смањи преко ноћи а да не боли” - нагласио је
министар.
Он каже да је прави начин за убрзање привредног раста да се изаберу прави пројекти, као и да
га је својевремно одушевила Кока-кола када је дошла у Србију.
Та компанија је, како каже, успевала да покрене ланац активности који генеришу производњу.
Није то само питање само односа седам према један онога што Кока-кола ради у стварању
вредности или 11 према један у запослености, већ што се таквим радом побољшава ситуација у
приведи и повећава привредни раст” , рекао је Вујовић.
Он је казао да постоји у влади Радна група која се бави повећањем привредног раста, као и да
би до краја године буде завршена основа за даље планирање економског раста и бирање
пројеката који ће имати најбољи мултипликовативни ефекат за приведу.
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СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ Протест и штрајк УСПРС у петак, могућа
радикализација
Извор:Бета

Председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна Јанковић најавила је
да ће у петак, 17. марта, чланови тог синдиката одржати протест испред Владе Србије. Као један
од захтева, она је навела испуњавање Споразума о решавању спорних питања, који је потписан
на крају петомесечног штрајка, 2015. године.
- Протест ће почети у 12.05. Наши чланови ће у школама скратити часове на 30 минута и тиме
ће бити послата јасна порука, тражимо да се испуни потписано, ни више, ни мање. Пре свега
Закон о платним разредима који би унео правду у плаћање буџетских корисника - рекла је
Јасна Јанковић за портал "Градски биро".
Не можемо да дођемо до премијера
Она је рекла и да се размишља о радикализацији штрајка јер пуних годину дана представници
УСПРС не могу да дођу до премијера и почну разговоре о динамици испуњавања споразума
или можда неком његовом анексу.
- Жалосно је да се брига о младима и образовању своди на испразну причу. Тако су нам деца
највеће богатство и школство нам је стуб друштва, али када се са запосленима у том истом
образовању нешто договорите, чак и потпишете, онда се то не мора испуњавати. Унија СПРС је
зато протест назвала !Човек се веже за реч" - казала је Јасна Јанковић.
На питање да ли ће позив на штрајк бити упућен и другим синдикатима, она је одговорила
потврдно.
- Свакако, Конфедерацију слободних синдиката, чији смо чланови, добронамерне људе и
родитеље да подрже учитеље своје деце. Без икаквих задњих намера или политичких
конотација, борићемо се за враћање достојанства наставничке струке, против понижавања
сваке врсте, дискриминације и насиља. Залагаћемо се да сви у Србији схвате да је рушењем
просвете, овој земљи одузета будућност - навела је она.
Сокић: СРПС се неће придружити протесту УСПРС 17. марта
Потпредседник Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) Миодраг Сокић изјавио је данас
да се тај синдикат неће придружити протесту и штрајку Уније синдиката просветних радника
Србије у петак, 17. марта.
- Сви синдикати ових дана преговарају са министрима о платама. Преговори су у току и
настављају се ове недеље. Искуство нам каже да треба да исцрпимо тренутну добру вољу
министарстава, па тек, уколико преговори не успеју, логично би било да се синдикати договоре
и о евентуалном протесту и штрајку - рекао је Сокић.
Како је навео, пошто УСПРС није консултовала остале синдикате, већ је проценила да треба да
иде сама, "онда је став СРПС-а да се не придружује једностраним и самим тим, штетним
потезима УСПРС-а".
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Петиција РТК за Вучића и министре
Пише: З. Р.

Руководство Синдиката "Независност" и запослени у Радио телевизији Крагујевац планирају да
сутра предају петицију градоначелнику Радомиру Николићу, у којој подржавају опстанак те
медијске куће.
Осим Николићу, петиција ће почетком наредне седмице бити достављена и премијеру
Александру Вучићу и надлежнима у министарствима привреде те културе и информисања.
У Синдикату још размишљају о томе да ли ће сви запослени да крену пут Београда и тамо
директно предају петицију Вучићу или ће то да учине електронском поштом.
- Петицију је за само пет дана потписало око 11.000 Крагујевчана, који су, на тај начин, јасно и
гласно поручили да Крагујевац мора да има не само градску, него и регионалну телевизију.
Надамо се да ће они који у граду и држави одлучују о томе да изађу у сусрет исказаној вољи
Крагујевчана. У супротном, ми ћемо наш протест да радикализујемо, што значи да ћемо свим
правно дозвољеним средствима наставити да се боримо за опстанак РТК - каже главни
повереник УГС "Независност" у РТК Горан Антонијевић.

Просветари у петак испред Владе Србије
Пише: В. Андрић

“Све захтеве које добија, Министарство финансија разматра у складу са билансним
могућностима, а коначну одлуку доноси Влада. За детаље у вези са предметним питањем,
упућујемо Вас на Министарство просвете”.
Овако гласи одговор који је Данас добио из Министарства финансија на питање шта ће бити са
захтевом за исплату награда просветним радницима, коју су, како је за наш лист изјавио
министар просвете Младен Шарчевић, он и министарка државне управе и локалне самоуправе
Ана Брнабић упутили Министарству финансија.
Исплата награда само је једна од договорених ставки у споразуму који су четири просветна
синдиката још пре две године потписала са Владом, а од чије реализације није било ништа.
Због тога ће чланови Уније синдиката просветних радника Србије у петак, 17. марта изаћи на
улицу.
Председница Уније Јасна Јанковић најавила је на данашњој конференцији за медије да ће
протест испред Владе Србије почети у 12 и пет, а да ће у школама чланицама тог синдиката
часови бити скраћени на 30 минута. У образовним установама у којима Унија није већински
синдикат, њихови чланови ће изалазити са часова после 30 минута или ће на други начин
обележити двогодишњицу великог протеста, који је на улице престонице извео око 10.000
просветних радника. Унија има чланове у 736 основних и средњих школа.
Јанковићева је рекла да синдикати са ресорним министром “константно преговарају”, али да су
ти преговори “јалови”, те да је права адреса за испуњење њихових захтева премијер до кога не
могу да дођу више од годину дана.
Добривоје Марјановић, члан Уније, подсетио је да већина ставки из споразума није испуњена награде се не исплаћују већ три године, синдикатима није довољен увид у реализацију
просветног буџета, новац од уштеда од рационализације није потрошен за побољшање
материјалног положаја запослених, нити су уведени плани разреди у цео јавни сектор.
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Марјановић је напоменуо да је у последње две године извршено више од 15.000 преузимања и
да има још простора за рационализацију.
Одговарајући на питање Данаса, Јасна Јанковић је рекла да штрајк није политички мотивисан,
те да ниједан акција Уније нема везе са политиком. Упитана шта ће бити након 17. марта, она је
одговорила да се размишља о радикализацији штрајка.
Како је наш лист писао, Синдикат радника у просвети Србије и Синдикат образовања Србије
неће учествовати у протесту, а из ГСПРС “Независност” поручују да “подржавају сваки
активизам којим се указује на горуће проблеме у образовном систему” и да “очекују позив
Уније за заједнички синдикални наспут испред Владе”. Из Уније одговарају да позивају све
добронамерне људе на протест, а што се тиче сарадње са другим синдикатима образовања,
траже да се најпре утврди репрезентативност.

РТВ рентира 200 запослених
Пише: ФоНет
Синдикат Независност Радио-телевизије Војводине наоштрије се противи начину на који
менаџмент РТВ третира око 200 запослених
Јер их приморава да склопе уговор о раду са агенцијама како би наставили ангажман у тој
кући, у којој су многи од њих запослени годинама и испунили законске услове да им РТВ
обезбеди уговоре о раду на неодређено време.
Тај синдикат тражи од менаџмента РТВ да око 200 људи које намерава да ангажује преко
агенције неодложно запосли на неодређено време.
Синдикат је упозорио да ангажовање посредника који ће изнајмљивати људе за обављање
делатности РТВ не може да се правда ни законским ни разлозима економичности, с обзиром
нма то да је на конкурсу за одабир посредника РТВ издвојила сто милиона динара.
Посебно забрињава, истиче Синдикат, начин на који је спроведена та јавна набавка, с обзиром
на то да је најпре одабрана једна понуда, а после жалбе осталих учесника, та одлука је
промењена и изабран други понуђач.
Апсурдност овог обрта је у томе што је првобитно изабрани понуђач РТВ требало да обезбеди
грађевинске раднике, уместо новинара, продуцената, сниматеља.
Синдикат Независност пита руководство како је могуће да је учињен такав пропуст, који би био
прихваћен да се на одлуку менаџемнта РТВ нису жалили други учесници конкурса.
Или је у питању био покушај злоупотребе јавних ресурса, однонсно новца пореских обвезника
како би се намирили нечији приватни интереси?
Захтевамо од руководства РТВ објашњење за такво деградирање и својих запослених и угледа
покрајинског јавног сервиса, за које неко мора да сноси одговорност.
Новом одлуком уговор о ангажовању дела запослених додељен је групи понуђача "Кадарплус"
из Београда и Студентској задруги "Студент Нови Сад", који су поднели заједничку понуду на
конкурсу за јавне набавке који је РТВ објавио 13. јануара.
То се догодило тек након приговора ових понуђача на првобитну одлуку менаџмента РТВ,
наводи синдикат,
Синдикат захтевамо објашњење и због чега менаџмент РТВ игнорише одредбу Закона о
максималном броју запослених у јавном сектору, којим се јавне медијски сервиси изузимају од
забране запошљавања, већ новац грађана од тв претпате троши на ангажовање посредника за
запошљавање људи који по различитим уговорима већ раде на РТВ, уместо да им обезбеди
уговоре на неодређено време.
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Како је могуће да исти закон менаџемент Радио-телевизије Војводине тумачи другачије од
Радио-телевизији Србије која је недавно 375 досадашњих хонорараца запослила на неодређено
време, пита Независност.

Радници "на црно" у 192 од 604 фирме
Пише: Фонет
Инспекција рада открила је 311 непријављених радника у надзорима које је три дана спровела
код послодаваца који се баве производњом и трговином грађевинским материјалом, као и
резањем и обрадом дрвета, саопштило је данас Министарства рада.
Контролама су била обухваћена 604 послодавца из целе Србије, а радници „на црно“ затечени
су код готово трећине, односно код 192 послодавца. Најдрастичнији пример рада „на црно“ је
утврђен у Коцељеви, код предузетника који се бави производњом палета, где од 12 затечених
радника, чак 10 није било пријављено на обавезно социјално осигурање. Код једног послодавца
у Лозници половина ангажованих радника је радила „на црно“, као и у погону за прераду
дрвета у Бањи Ковиљачи и погону за производњу столарије у Обреновцу. У стругари у Зајечару
од седам радника, четири су била непријављена, а на стоваришту грађевинског материјала у
Нишу од 19 затечених, седам је радило „на црно“.
Такође, код три послодавца – по једног у Лесковцу, Обреновцу и Смедереву, сви затечени
радници, по пет код сваког послодавца, су радили „на црно“.
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 85 прекршајних
пријава, издали седам прекршајних налога, а донели су и 151 решење. У области безбедности и
здравља на раду инспектори су донели 218 рељења са налозима за отклањање недостатака, као
и 20 решења о забрани рада на месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља
запослених. Инспекцијским надзорима су откривена и четири нерегистрована субјекта – један
у Јагодини који се бави производњом алуминијумске столарије и по један у Нишу, Прокупљу и
Суботици, који се баве сечењем и обрадом дрвета, додаје се у саопштењу.

Привременост пензионера и пензија

Пише: Др Милан Р. Ковачевић, консултант за страна улагања
Крајем 2014. године Законом о буџетском систему, недовољно запажено у јавности, а надасве
међу пензионерима, прописано је следеће:
Да "принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на
одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у бруто домаћем
производу (БДП) буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%". Свођење потрошње било
је неопходно, али је било разумније затварати поноре новаца у лоше управљана државна
предузећа. А "штедња" се претворила у веће узимање дажбина, мање кресање плата из буџета, а
највише смањење пензија. Није се дознало ко је те проценте смислио и уперио против жива
1.739.162 пензионера у 2014. години, чије су пензије тада биле 17% изнад тог нишањења на њих.
Штедети се морало и ограничити масу плата из буџета, у сразмери са растом БДП, има смисла.
Пад и стагнација БДП и настала је и бујањем администрације и растом њихових плата, уз пад
њихових услуга грађанима и мању корист привреди. Смањењем њиховог броја и повећањем
њихове продуктивности, може се постићи и њихов бољи учинак и уз мање смањење просечних
плата од поменутог процента. А пензионери су давно остваривали раст БДП, а сад се то више не
би могло од њих очекивати. Маса свих пензија овиси од броја пензионера и просечне пензије.
Па њихово умирање, највише може апсорбовати прираст пензионисаних и скратити само
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преосталим дуговечним пензионерима, рок опадања и њихових реалних пензија. Ни о чему
пензионери више не одлучују, а све су слабији и да утичу на одлуке.
На поменутог дугорочног опредељења, донет је Закон о привременом уређењу начина исплате
пензија, по којем се од новембра 2014. године пензије умањују прогресивно и до 20% за око
700.000 пензионера са натпросечним пензијама. Уставни суд је то послушно потврдио, а и
даље се не зна колико ће то "привремено" смањење трајати. За утеху законом је изузетно
прописано ипак, "у 2016. години пензије се могу повећати за 1,25%", али су и то мизерно читаво
повећање добили само они пензионери чије пензије нису ни смањиване. Осталим
пензионерима је пензијски фонд закинуо и то право супротно и закону и супротно тајном
закључку Владе према којем је свима "пензија за децембар 2015. године коју исплаћује
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање увећава се за 1,25%. Пензије за наредне
месеце исплаћују се у овако увећаном износу". А фонд и даље не исправља ту грешку, упркос
бројним жалбама пензионера. Све мање остаје од система икаквог "пензијског осигурања".
У новембру 2016. године сви пензионери добивају једнократно по 5.000 динара поклон од
фонда. Остаје непознато има ли то везе са пензијама. На питање фонду, по којем основу је то
добивено, одговор је да су "пензионери поднели један од највећих терета фискалне
консолидације", те је то исплата по новом тајном Закључку Владе, који још није доступан
јавности. Очекивање је да Повереник за информације од јавног значаја, ипак скине неразумну
тајност и тог закључка сакриваног од грађана. Изгледа да ће 5.000 динара исплаћених свима, у
укупном износу од преко 8,6 милијарди динара, бити урачунато у укупне пензије и тако
отежати и одложити достизање пада пензија испод 11% БДП, кад ће пензије моћи да се
исплаћују у складу са оствареним правима.
Изменама и закона о буџетском систему и закона који смањује исплате пензија, у 2017. години
пензије су и по решењу које имају пензионери и њихов исплаћивани део, овај пут повећани за
1,5%. Колики је БДП био у 2016. години још не знамо, нити кад ће се свим пензионерима
почети исплаћивати зарађене и решењима "признате" пензије. И даље их се вређа
најављивањем повећања пензија, чега ваљда не може бити док се смањена пензија не намири.
Већ су прогутали да је и више од две године "привремено" смањење. А знају засигурно, да је и
свако уживање пензије, законом природе одређено им за привремено.

Ништа од 1.300 радних места које је Вучић обећао
Пише: М. Обрадовић

* Ни седам месеци након гашења треће смене и отпуштања 700 људи из Фијата и
још 600 из кооперантских фирми нема нове инвестиције коју је премијер тада
обећао * У Министарству привреде нису могли да нам потврде да је неки
инвеститор показао интересовање за Крагујевац
Када је у јулу прошле године Фијат одлучио да укине трећу смену у фабрици у Крагујевцу и због
тога отпусти око 700 људи, због чега су и кооперанти отпустили још око 600, премијер Вучић је
поручио да ће довести инвеститора у Крагујевац који ће запослити између 1.000 и 1.500 људи.
Месец дана касније у медијима се појавила вест да би компанија "БАЕ системс" могла почети
производњу оклопљеног амфибијског возила за америчку војску и тако искористити вишак
капацитета крагујевачке фабрике, али ни од једне ни од друге најаве ништа није било.
Крагујевачки радници су покупили отпремнине заједно са својим стварима у фабрици и
отиснули се на тржиште рада које у Крагујевцу баш и не цвета, судећи према речима Југослава
Ристића, председника Самосталног синдиката у Крагујевцу.
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"Рекли су да ће доћи неки кооперант у Крагујевац који би запослио људе отпуштене из Фијата,
али то је остало још једно изневерено обећање. Нигде није повећан број запослених, напротив",
каже Ристић.
Према његовим речима, ово је био велики ударац за Крагујевац у коме према његовој оцени
има око 6.000 до 7.000 индустријских радника, а више од 22.000 незапослених.
"Ти људи губе зараде, али се суочавају и са бесперспективношћу јер у Крагујевцу посла нема,
колико год се трудили и тражили. У овом граду остали су још само Застава оружје са око 2.000
радника и ФЦА Србија са око 2.400 људи, а код коопераната ради стотинак људи по фабрици.
Некад је на десној страни Лепенице била индустријска зона, а сад је индустријско гробље",
истиче Ристић додајући да сви у граду стрепе шта ће бити после 2018. године када истекне
уговор државе са Фијатом. Иначе овај уговор је познат по томе што је после дуготрајних напора
Савет за борбу против корупције од тадашњег министра Динкића добио на увид уговор потпуно
зацрњен, тако да ни после "објављивања" јавност нема појма ко се на шта у том пројекту
обавезао.
"Овакво стање без новог модела аутомобила није баш повољна ситуација", опомиње Ристић
додаје да је било обећања да ће се у Заставиној фабрици камиона производити неборбено војно
возило, али да су сви знали да од тога нема ништа, пошто је та фабрика била технички
најзаосталија од свих Заставиних фабрика.
И мада још нико од компоненташа није дошао, а из Министарства привреде нису могли да нам
потврде да је неки инвеститор показао интересовање, професор на Економском факултету у
Београду Љубодраг Савић сматра да су велике шансе да неки компоненташ дође у Србију јер
овде имају квалификовану, а јефтину радну снагу, имају субвенције државе, а близу им је и
тржиште ЕУ. Ипак, према његовим речима, овај ниво индустријске производње нас не сврстава
у индустријске земље јер се ради о пословима са најнижом зарадом, без трансфера технологије
и без запошљавања наших образованих људи.
"Иако ауто-индустрија има велики мултипликативни ефекат, ми нисмо добро искористили
Фијат. Нема наших људи инжењера, највећи део делова се увози. Такође и уговор са Фијатом
истиче 2018. године, а како ствари сада стоје, са овим трендом смањивања производње делује
као да Фијат пакује кофере или остаје уз скроман обим производње. Наравно то се може
променити јер тек предстоје преговори, па и задржати производња ако држава одлучи да
отвори кесу", сматра Савић.
Највећа инвестиција у Крагујевцу је свакако Фијат који су 2008. заједнички финансирали
држава Србија као власник 33,33 одсто фабрике и Фијат Крајслер аутомобили, са 66,67 одсто
инвестиције. Поред тога у крагујевачку аутомобилску индустрију ушло је још 12 инвестиција
вредних нешто више од 100 милиона евра.

19

Синдикат пензионера тражи да се кандидати одреде о захтевима
Извор: Н1
Удружење синдиката пензионера заказало је протест за 28. март на Тргу Николе Пашића у
Београду, на који ће позвати четири председничка кандидата из редова опозиције. Пензионери
траже да се ови кандидати одреде према њиховим захтевима о враћању пензија на ниво од пре
смањења 2014. године.
Градимир Иванић из Удружења синдиката пензионера рекао је гостујући у Новом дану да су
позвали пензионере да изађу на протест и затраже да им се врати оно што им је, како каже,
отето. То подразумева враћање пензија на ниво од пре умањења, али и надокнаду за умањену
пензију од 2014. године.
Иванић напомиња да је поред закона којим су привремено смањене плате и пензије, Влада
Србије донела и закон о ПИО фонду. Његовом применом пензионери су изгубили право да
усклађивање пензија са растом цена два пута годишње. Такође, закон је омогућио промену
структуре ПИО фонда, па у његовом Управном одбору већину сада чине представници Владе,
напомиње Иванић.
Он каже да то може лако да доведе до ситуације да ПИО фонд донесе одлуку о отуђивању бања.
"Ми се бунимо стално, али овој Влади нису пензионери потребни. Боље би јој било да их нема,
имала би мања давања. Једина нам је прилика да нас неко чује када су избори", истиче Иванић.
Додаје да неки од председничких кандидата већ дуже времена подржавају захтеве пензионера,
а са је Удружење синдиката са некима и разговарало.
"Пошто већ дуже време пратимо шта који кандидат говори, према томе се и опредељујемо.
Позвали смо све пензионере да изађу на изборе јер је то једини начин да се умањи успех
Александра Вучића. Видимо га као главног кривца за положај пензионера. Разговарали смо са
Сашом Јанковићем у време када је био омбудсман, са Вуком Јеремићем, са Бошком
Обрадовићем. Са Сашом Радуловићем су неки чланови разговарали, није било званичних
састанака", објашњава Иванић.
Управо ову четворицу кандидата планирају да позову на свој протест 28. марта. Од њих желе да
јасно и гласно кажу пензионерима о својим ставовима и намерама када су пензионерски
захтеви у питању.
"Знамо какве су надлежности председника, може да каже мишљење, да својим ставовима у
јавности промени атмосферу, да одлучи да не потпише неки закон. Желим да верујем да ће
било ко од ове четворице совјим поштењем ,ставовима, утицајем на Владу и Парламент
учинити да ова земља постане нормалнија и да се институције врате у свој ток, а не да остнау
урушене", истиче Иванић.
Конфедерација слободних синдиката Србије: Раднички протест са радничким
захтевима
Конфедерација слободних синдиката Србије (КССС) одржала је прошле суботе
протест испред зграде Владе. Председник Конфедерације Ивица Цветановић каже да је
протест упозорења заказан пре организације избора и да је у питању искључиво раднички
протест са радничким захтевима.
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"Наш протест јесте у томе да држава у време кампања чује више синдиката, што није добро јер
је потребан системски дијалог. Немамо политичке конотације, то је раднички протест са
радничким захтевима", истакао је Цветановић.
КССС намерава да остане ван политике, иако је протест одржан усред кампање за
председничке изборе. Цветановић каже да неће подржати ниједног председничког кандидата,
а о својим захтевима за побољшањем материјалног положаја радника у јавним и комуналним
предузећима, бесплатном школству и здравству разговарају са ресорним министарствима.

Трећина послодаваца има радника који ради "на црно"
Извор:Танјуг
Инспекција рада открила 311 непријављених радника током три дана надзора које је спровела
код послодаваца који се баве производњом и трговином грађевинског материјала, као и
резањем и обрадом дрвета
Инспекција рада открила 311 непријављених радника током три дана надзора које је спровела
код послодаваца који се баве производњом и трговином грађевинског материјала, као и
резањем и обрадом дрвета, саопштено је данас из Министарства за рад.
Контролама су била обухваћена 604 послодавца из целе Србије, а радници "на црно" затечени
су код скоро трећине, односно код 192 послодавца.
Најдрастичнији пример рада "на црно" је утврђен у Коцељеви, код предузетника који се бави
производњом палета, где од 12 затечених радника, 10 није било пријављено на обавезно
социјално осигурање.
Код једног послодавца у Лозници половина ангажованих радника је радила "на црно", као и у
погону за прераду дрвета у Бањи Ковиљачи и погону за производњу столарије у Обреновцу.
У стругари у Зајечару од седам радника, четири су била непријављена, а на стоваришту
грађевинског материјала у Нишу од 19 затечених, седам је радило "на црно".
Такође, код три послодавца - по једног у Лесковцу, Обреновцу и Смедереву, сви затечени
радници (по пет код сваког послодавца) су радили "на црно".
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 85 прекршајних
пријава, издали седам прекршајних налога, а донели су и 151 решење.
У области безбедности и здравља на раду инспектори су донели 218 решења са налозима за
отклањање утврђених недостатака, као и 20 решења о забрани рада на месту рада због
непосредне угрожености безбедности и здравља запослених.
Инспекцијским надзорима су откривена и четири нерегистрована субјекта - један у Јагодини
који се бави производњом алуминијумске столарије, и по један у Нишу, Прокупљу и Суботици,
који се баве сечењем и обрадом дрвета.
Инспектори су донели четири решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да
одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље
обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.
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У 500 школа краћи часови
Аутор:И. М.
Унија синдиката Просветних радника у петак организује штрајк упозорења. Траже да држава
испуни обећања из времена протеста од пре две године
ЧАСОВИ у најмање 500 основних и средњих школа у петак ће бити скраћени на 30 минута,
најављују из Уније синдиката просветних радника. Овај синдикат не одустаје од штрајка
упозорења, а за исти дан заказали су и протест испред Владе Србије. Траже да држава испуни
оно што је обећала пре две године, када су просветари прекинули најдужи штрајк у историји.
Према речима Јасне Јанковић, председнице Уније, суштина свих захтева је побољшање
материјалног статуса просветних радника. Наставник без разредног старешинства и минулог
радног стажа, каже Јанковићева, месечно зарађује око 42.000 динара. То је приближно
републичком просеку, али су професори образовани далеко изнад просека и сви имају завршен
факултет.
- Ускоро ће бити две године како смо изашли из штрајка, уз потписивање споразума са
државом, али до данас из тог споразума скоро ништа није испуњено. Добили смо једнократну
помоћ од 7.000 динара и усвојен је Појединачни колективни уговор - напомиње Јасна
Јанковић. - Истина је да су нам плате повећаване више него другима у јавном сектору, али
наше зараде су свакако мање него код осталих.
Наша саговорница каже да је увођење платних разреда био један од кључних захтева за
прекидање штрајка, да се држава обавезала, али никада није испунила обећано.
- Платни разреди, који би требало да побољшају материјални положај, прво су најављени за 1.
1. 2016. године. Закон који их уводи донет је, заправо, нешто касније, али је његово дејство
одмах одложено до 2018. године - каже Јасна Јанковић. - Додатно тражимо да се материјални
положај радника у просвети поправи исплатом награда или помоћи. Обећано нам је ће се сав
новац од уштеда које сами направимо у систему, попут оних од распоређивања технолошких
вишкова, распоредити запосленима. Али то се није догодило.
Унија синдиката има 736 школа чланица, а очекује се да се протесту придружи бар 500.
СКУП ИСПРЕД ВЛАДЕ
ПРЕДСТАВНИЦИ Уније синдиката просветних радника Србије окупиће се у петак у 11 часова
испред Владе Србије и затражити пријем код премијера. Према речима председнице Уније,
када се покрене прича о финансијама министар просвете упути их на министра финансија, а
овај каже да о томе мора да одлучи премијер.

Краћи часови за пуније коверте
Аутор: Јелена Попадић

У најмање 500 основних и средњих школа часови ће у петак трајати 30 минута, а истог дана
Унија синдиката просветних радника организује протестни скуп испред Владе Србије(Фото А.
Васиљевић)
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У најмање 500 основних и средњих школа широм Србије, које су чланице Уније синдиката
просветних радника (УСПР), у петак ће часови бити скраћени на 30 минута.
Истог дана просветари ће се окупити у 11 часова испред Владе Србије. Овај скуп назван је
„Човек се веже за реч” јер синдикалци желе да укажу на непоштовање одредби из Споразума о
решавању спорних питања из априла 2015. године, чијим је усвајањем прекинут штрајк који је
трајао пет и по месеци.
Акцију УСПР-а подржао је Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”, али не
и њихове колеге из Синдиката образовања Србије.

Млади у Немачкој ни не кроче у биро за запошљавање
Аутор: Маријана Авакумовић
Највећа економија Европе сваке године усиса више десетина па и стотину хиљада инжењера
школованих по дуалном систему
Франкфурт – У Немачкој не постоји ниједан проценат младих људи који немају посао. По
завршетку школовања чека их радно место. Као нешто најнормалније на свету, ове речи
изговара Оливер Швебел, задужен за економски развој Франкфурта и додаје више за себе –
најгоре је када млади људи немају перспективу.
У чему је тајна немачког модела привреде?

„Утва” на крилима СДПР-а
Аутор: Олга Јанковић
Панчевачка фабрика ваздухоплова прешла је у готово апсолутно власништво државног
предузећа за трговину наоружањем и војном опремом, с којим има вишегодишњу сарадњу.
Панчево – Државно предузеће за трговину наоружањем и војном опремом „Југоимпорт” –
СДПР постало је власник 96 одсто компаније „Утва – авио-индустрија” из Панчева. Овакво
решење донето је 28. фебруара на основу захтева који је пет дана раније СДПР поднео Агенцији
за привредне регистре.
Сувласништво у „Утви“ имају још и Фонд за развој, Град Панчево, два панчевачка јавна
комунална предузећа „Хигијена” и “Водовод и канализација” и „Ауто-транспорт Панчево”
Дунав осигурање, „Србијагас”, општине Ковин, Опово и Ковачица и Градска стамбена агенција
Панчево.
Ово је дуго очекивано решење вишегодишње агоније у јединој домаћој фабрици ваздухоплова,
праћеној краћим обуставама рада и генералним штрајковима због неисплаћених зарада.
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