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Радницима "Гоше" по 60.000
Аутор: Ј. ИЛИЋ
Влада Србије обезбедиће једнократну помоћ запосленима фабрике шинских
возила из Смедеревске Паланке. Премијер Вучић: Биће им оверене здравствене
књижице, а разговараћемо и о повезивању стажа
ВЛАДА Србије обезбедила је средства за једнократну помоћ радницима "Гоше" од по 60.000
динара. Биће решено и питање овере здравствених књижица, а повезивање радног стажа биће
размотрено у разговору са власником компаније, у зависности од тога да ли он намерава да
настави да послује.
Ово је у петак радницима фабрике шинских возила из Смедеревске Паланке, који десетак дана
штрајкују, рекао премијер Александар Вучић. Око 370 радника, на састанку са премијером и
министрима, није крило незадовољство које траје више година, а кулминирало је након
самоубиства колеге у погону фабрике. Захвалили су се премијеру што је дошао да их саслуша и
затражили помоћ како би фабрика опстала.
- Нисам васпитаван да разговарам на оваквом високом нивоу, већ сам васпитаван да радим и
школујем моја два студента. Али, остала и моја деца трпе јер једног месеца примимо пет, другог
месеца три хиљаде динара. Од наших захтева не одустајемо, јер желимо да фабрика ради да
бисмо нас 400 могли да школујемо децу и издржавамо породице, рекао је на састанку са
премијером председник Штрајкачког одбора "Гоше" Милан Вуличић.
Премијер је најавио је да ће до 23. априла надлежни министри разговарати са власником, у
жељи да посредују у решавању проблема.
- Дошли смо дотле да је рачун у блокади за око пет милиона евра, да су потписане признанице
да се власнику, који је странац, дугује 11 милиона евра, да је фирма предата другој компанији,
вероватно повезаној, али ја о томе не могу да говорим - рекао је Вучић. - Иако је "на папиру" од
плата радника одузимано за пензијско и здравствено осигурање, тај новац није уплаћиван ПИО
фонду, па је дуг према њему 3,2 милиона евра. Новац узет од Фонда за развој износи око 192
милиона динара, односно око 1,7 милиона евра, али ни он није оправдан.
Инспекција рада извршила је пре три дана надзор и утврдила да је дошло до промене власника
фабрике, и да је уместо фирме "ЖОС Трнава" из Словачке, уписан "Лиснарт холдингс лимитед"
са седиштем на Кипру. Запослени сада страхују да ће нови власник отуђити имовину, а да ће
они остати без неисплаћених зарада. Брине их и могућност отварања стечаја над фабриком.
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СУД ОПОМИЊАО
ИНСПЕКЦИЈА рада је 2014. и 2015. два пута донела решења којима је послодавцу наложено да
изврши исплату заосталих зарада. У 2014. инспекција је поднела два захтева за покретање
прекршајног поступка. Први пут суд "Гошу" није казнио због тешке материјалне ситуације
предузећа, а у случају друге пријаве суд је изрекао опомену.

Вучић: Не можемо и нећемо сви да потонемо са Агрокором; Очекујем
дефицит мањи него у ЕУ
Извор: Танјуг
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је најбоље стање у
Меркатору Србија и да нема потребе за паником
Влада Србије и Народна банка сутра ће припремити план којим имамо намеру да обезбедимо
да новац из компанија које су повезане у систем Агрокор не одлази из Србије, јер не можемо
сви да потонемо, рекао је данас премијер Александар Вучић.
Ми проблеме овде за сада немамо, али нећемо да нам се појаве, рекао је Вучић, додајући да га
не занима како ће то "неко тамо" да протумачи, али и приметивши да Влада одговара
искључиво грађанима Србије.
"Не можемо и нећемо сви да потонемо с Агрокором", истакао је Вучић.
Део тих предузећа везаних за Агрокор ће да потоне, али ми не дамо да и једно предузеће из
Србије потоне, поручио је Вучић, имајући у виду компаније Фриком, Дијамант, Мивелу и Нову
слогу, али и систем од преко 600 добављача.
Како је рекао, власник Меркатора Србија део је Меркатора у Словенији, који такође има много
проблема, а при томе је Меркатор Србија добра компанија.
"Можемо да урадимо, и то би било у оквиру подршке владе, како да решимо 102 милиона
дугорочних кредита, а за друге компаније - водићемо рацуна да новац не одлази ван Србије",
рекао је Вучић.
Запосленима у Меркатору Србија поручио је да буду спокојни и раде нормално.
Премијер је најавио и да ће разговарати са премијером Словеније Миром Цераром да
Меркатор С има и даље независан управљачки борд.
Како је рекао, хоће са Цераром да постави ту врсту блока према проблемима које имају у
Хрватској, где су, сматра, проблеми тешко решиви.
Рекао је и да цени мере које су предузели у Хрватској, да им жели сву срећу, али сматра да су
проблеми тешко решиви.
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"Овде, у Србији, држава неће пуштати блокаде, нити било шта слично, све ће се исплаћивати
као и до сада", рекао је и поручио да ће у Меркатору С и даље бити најбоља роба на рафовима.
Додаје и да је мучио директора Сертлића да узме што више робе из Србије, истичући да су
српска предузећа у најбољој ситуацији, а неће се дозволити да иједно потоне.
Он је додао да ће бити проблема који ће стизати из региона, али је још једном нагласио да нема
никаквог разлога за панику.
"Добављачи и потрошачи немају разлога за то", рекао је премијер и приметио да сви знају
колико је опрезан у процанама и изјавама, и да то не би рекао да не сматра да готово да не
може па да гарантује тако нешто.
ВУЧИЋ ОЧЕКУЈЕ МИНИМАЛАН ДЕФИЦИТ,МАЊИ НЕГО У ЗЕМЉАМА ЕУ
Премијер Александар Вучић очекује ове године минималан дефицит и уверен је да ће тај
показатељ стања економије у Србији бити бољи него у 90 одсто земаља ЕУ.
Он је, одговарајући на питања новинара, после састанка са добављачима компаније Меркатор
С, подсетио да је предвиђени дефицит за ову годину око 600 милиона евра, дефицит који је
предвидела Скупштина и ММФ.
Међутим, истакао је, неће бити ни 150 милиона евра.
"Трудићемо се да буде још бољи", нагласио је Вучић.
Он је указао да добри економски показатељи омогућавају влади да интервенише на неким
местима, као што је то био случај јуче у Гоши.
Према његовим речима, увек еј добро да постоји та врста заштите И покрића за реаговање у
будућности.
ЉАЈИЋ: ДА СЕ ЈАВЕ ДОБАВЉАЧИ АКО ИМАЈУ ПРОБЛЕМА
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је да ће добављачи ако
им се појаве проблеми са уплаћивањем и роковима, то моћи да пријаве, те да ће се такви
случајеви решавати један по један иако их за сада нема.
Данашњем састанку премијера Александра Вучића са добављачима Меркатора С присуствовао
је и Љајић који је након тога изјавио да је најважније да су добављачи задовољни и састанком и
бригом које влада за њих показује, иако како каже, проблема за њих нема.
"Договорили смо се да проблеме решавамо појединачно ако се појаве и да могу да пријаве
сваки случај ако им евентуално не дође до уплаћивања у складу са договорима и роковима",
казао је Љајић.
Он је истакао да влада контактира Меркатор те да је на услузи малим добављачима којих у
Србији има 490.
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Барбулов: Није реч о борби за радничка права, не подржавамо политичке
протесте
Извор: Танјуг
Председник Извршног одбора Независног синдиката полиције Велимир Барбулов
изјавио је данас да синдикатима никако није место у бављењу политиком
Председник Извршног одбора Независног синдиката полиције Велимир Барбулов изјавио је
данас да то што као највећи синдикат полиције нису ни позвани на протест полицијског и
војног синидиката значи да ту и није реч о борби за радничка права и подвукао да
синдикатима
никако
није
место
у
бављењу
политиком.
Барбулов је рекао да за сутра најављени протест никако нису у могућности да подрже.
"Сутрашњи протест тренутно нисмо у могућности да подржимо, јер сматрамо да решавање
проблема протестом тренутно није сврсисходно јер за сада све своје проблеме можемо да
решимо за столом са послодавцима као што и решавамо" подвукао је Барбулов у изјави Тањугу.
Како је рекао чињеница да су такви скупови организовани више пута а тек пре три дана
одређени циљеви који желе да се протестом постигну говори о суштини тих окупљања.
Барбулов је подвукао да нису ни позвани да се придруже, а највећи су синдикат у полицији.
"Самим тим сматрам, с обзиром да нисмо позвани као највећи синдикат, да у суштини нема
праве синдикалне борбе за радничка права запослених" указао је.
Ми нисмо ни размишљали о њиховом протесту, додао је Барбулов.
Како је оценио тренутно се сви баве политиком, а синдикату у томе није место.

ПРОТЕСТ У КРАЉЕВУ: Шетњом до зарада
Аутор: Г. Ћировић
Бивши радници краљевачких фабрика и фирми наставили су протест у том граду,
захтевајући да им држава исплати новац који им дугује на име неисплаћених
зарада, као и и повезивање радног стажа
КРАЉЕВО - Скупом у сали локалног парламента и шетњом градским улицама до зграде Фонда
ПИО, бивши радници краљевачких фабрика и фирми које су престале са радом или отишле у
стечај наставили су у петак вишемесечни протест захтевајући да им држава исплати новац који
им дугује на име неисплаћених зарада, као и и повезивање радног стажа.
Незадовољни бивши радници некадашњих индустријских и привредних гиганата којима се у
просеку дугује по 600.000 динара, уручили су у петак и протестно писмо директору Фонда ПИО
у Краљеву Александру Ерцу са захтевом да се не меша у њихове преговре са надлежним
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министарствима.
- Од директора Фонда ПИО тражимо да престане са лицитирањем колико ће нам новца бити
исплаћено јер ми од државе не желимо „мрвице“ већ оно што нам по закону и споразумима
које смо потписали припада. Ако хоће да нам помогне, онда нека нађе начин да нам повеже
радни стаж, а не да се меша у оно што није у његовој надлежности – каже Драган Митровић,
председник Иницијативе за права радника.
Бивши радници су на крају протеста и начелнику Рашког округа Небојши Симовићу уручили
захтев да им хитно закаже састанак са представницима Министарства за рад, социјална и
борачка питања или Министарства привреде.
- Рок је до уторка, а протесте настављамо док не буду испуњени сви наши захтеви – поручио је
Митровић.

Вучић: Не можемо и нећемо сви да потонемо са „Агрокором”
Извор: Танјуг
Влада Србије и Народна банка сутра ће припремити план којим имамо намеру да обезбедимо
да новац из компанија које су повезане у систем Агрокор не одлази из Србије, јер не можемо
сви да потонемо, рекао је данас премијер Александар Вучић.
Ми проблеме овде за сада немамо, али нећемо да нам се појаве, рекао је Вучић, додајући да га
не занима како ће то „неко тамо” да протумачи, али и приметивши да Влада одговара
искључиво грађанима Србије.
Љајић: Да се јаве добављачи ако имају проблема
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је данас да ће
добављачи ако им се појаве проблеми са уплаћивањем и роковима, то моћи да пријаве, те да
ће се такви случајеви решавати један по један иако их за сада нема.Данасањем састанку
премијера Александра Вучића са добављачима Меркатора С присуствовао је и Љајић који је
након тога изјавио да је најважније да су добављачи задовољни и састанком и бригом које
влада за њих показује, иако како каже, приблема за њих нема.„Договорили смо се да проблеме
решавамо појединачно ако се појаве и да могу да пријаве сваки случај ако им евентуално не
дође до уплаћивања у складу са договорима и роковима”, казао је Љајић.Он је истакао да
влада контактира Меркатор те да је на услузи малим добављачима којих у Србији има
490.
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Део тих предузећа везаних за Агрокор ће да потоне, али ми не дамо да и једно предузеће из
Србије потоне, поручио је Вучић, имајући у виду компаније Фриком, Дијамант, Мивелу и Нову
слогу, али и систем добављача од преко 600.
Како је рекао, власник Меркатора Србија део је Меркатора у Словенији, који такође има много
проблема, а при томе је Меркатор Србија добра компанија.
„Можемо да урадимо и то би било у оквиру подршке владе, како да решимо 102 милиона
дугорочних кредита, а за друге компаније, водићемо рачуна да не одлази новац ван Србије”,
рекао је Вучић поручивши запосленима у Меркатору Србија да буду спокојни и раде
нормално.
Важно да све буде мирно и демократски, имамо много посла
Премијер Александар Вучић изјавио је данас да би парламент требало ускоро да почне да
заседа, поновио да су протести у реду док су мирни и демократски, те да не жели да
коментарише шпекулације о томе да би због протеста могли да уследе парламентарни изборе.
Вучић је, на питање новинара да прокоментарше подршку Саше Јанковића полицијском
синдикату и да ли га то подсећа на некадашњу подршку Војилсва Коштунице „Црвеним
береткама”, рекао: „Не подсећа ме ни на шта”.
Има много проблема о којима мора да размишља и који се морају решавати, те, каже, не може
„да се млати” и одговара политичарима који немају шта да раде на све што причају.
Рекао је, међутим, и да не зна ни да ли је Јанковић изјавио да подржава полицијски протест, те
да му се извињава ако није.
На опаску новинара да протести трају шести дан, те на питање да ли због тога размишља о
ванредним парламентарним изборима, Вучић је рекао да нема коментар.
Како је рекао, не зна где му је глава од посла, и наставиће да се бави решавањем проблема, а
свако нека се бори за своје место.
„Само је важно да све буде демократски и мирно и све ће бити у реду” назначио је премијер, а
на питање да ли то значи да неће бити избора Вучић је рекао:
„Нисам одговарао на такав начин. Прецизно сам одговорио”.
На питање о ставу председнице скупштине Маје Гојковић да скупштина не наставља заседање
због протеста, рекао је да разуме њене „политичке и људске страхове”.
Подвукао је да у Скупштини има много посла, да очекује убрзо заседање, те да свако треба да
ради свој посао.
„Ја сам толико захвалан грађанима на огромној подршци и зато још више и јаче желим да
радим И допринесем даљем напретку Србије”, поручио је он.
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Ми овако можемо још сто година, рекао је данас премијер Александар Вучић одговарајући на
питање колико дуго можемо да издржимо ситуацију у вези с Агрокором, Меркатором,
добављачима...
„Ми овако можемо још сто година, ми немамо проблема с инсолвентношћу, минимални су
неки други проблеми које ћемо ресити лако”, рекао је премијер, а упитан шта то треба сутра да
се договори да новац не би одлазио из Србије поручио:
Вучић очекује минималан дефицит, мањи него у земљама ЕУ
Премијер Александар Вучић очекује ове године минималан дефицит и уверен је да ће тај
показатељ стања економије у Србији бити бољи него у 90 одсто земаља ЕУ.Он је,
одговарајући на питања новинара, после састанка са добављачима компаније Меркатор С,
подсетио да је предвиђни дефицит за ову годину око 600 милиона евра.
„Да 'подебљамо' зид између нас и осталих, у финансијском смислу и управљачком, наравно”.
Како је рекао, то се , рецимо, односи на скупштину Меркатора С, у којој су три члана, која,
каже, треба да остану, али, додаје, о томе ћемо још разговарати.
Радићемо, како је навео, на дневном нивоу, али ми нисмо власници да може директно да
утичемо. Можемо, међутим, индиректно, јер Меркатор, тврди, убедљиво најбоље стоји у
Србији.
Поновио је такође да проблеме имамо и то озбиљне с три велике фирме које су везане за
систем Агрокора, а то су Фриком, Дијамант и Мивела, али је поруцио да о томе ста ћемо
предузети не може да говори јавно.
„Не могу и нећу да кажем, али несто ћемо предузети, у понедељак, уторак”, рекао је премијер
одговарјући на питања новинара.
Оно што је могао да каже је то да ће држава интервенисати, али не у смислу управљања,
тачније да ће гледати да новац из Србије не одлази, јер то, поновио је, нећемо да дозволимо.
Уз опаску да се играју разне игре, а на питање с ким игра Пленковић, а с ким Тодорић, имајући
у виду приче о „надметању” руских банака и америцких хеџ фондова у случају спасавања
Агрокора, Вучић је рекао да ни о томе не може да говори, али да је сигуран да сви велики
добављачи, као и они у синдикатима банака, као и влада, раде за Србију и имају дрес Србије.
Мандић задовољан састанком добављача Агрокора са Вучићем
НОВИ САД - Власник фирме „Биофиш” Никола Мандић је изјавио да је „изузетно задовољан”
исходом данашњег састанка добављача Агрокора са председником Владе Србије Александром
Вучићем.
„Изузетно сам задовољан састанком, одржан је на изузетно високом нивоу уз присуство
премијера, домаћина из привредне коморе, домаћина генералног директора Меркатора С и
министара бизниса и представника највећих добављача средњих и малих добављача”, рекао је
Мандић за Танјуг.
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Он је истакао да је састанак био веома конструктиван и да се односио пре свега, на заштиту
домаћег тржишта - на заштиту добављача, радних места и на конкретне кораке који могу бити
у оквиру таквог скупа предузети.
„Ја јесам сам оптимиста. Меркатор С је правно лице које пре свега није колатералима задужено
према оснивачу у Хрватској, цела ситуација у Србији је под контролом и генерално исход
састанка је по мени веома добар, исказано је поверење у менаџмент Меркатора С и у будућу
сарадњу”, напоменуо је Мандић.
Он је указао да су мали добављачи великих ланаца, као што је његова фирма „Биофиш” која се
бави увозом и производњом свеже рибе, свакако много више изложени и осетљивији на
потресе и промене него велики потрошачи, гиганти који могу више да трпе.
Стратешки интерес и једних и других јесте да овакав ланац настави успешно да послује и да
успешно сарађујемо, рекао је Мандић.
Он је додао да његова фирма не послује директно са „Агрокором”, већ послује овде фирмом
„Меркатор С”, која је у Србији, што их у овој ситуацији штити.
„Волео бих да кажем да је све гарантовано и сигурно. У животу није увек тако, али ја јесам
оптимиста и верујем у сарадњу. Моја сарадња са ланцем Меркатор С је до сада била изузетно
успешна и верујем и у даљу успешну сарадњу”, нагласио је Мандић.

Вучић: Нећемо потонути с Агрокором
Појачана контрола девизних плаћања примениће се на фирме Ивице Тодорића у Србији како
би се спречио одлив капитала, сазнаје „Политика”
Аутор: Аница Телесковић
Само дан пошто је презадужени хрватски тајкун Ивица Тодорић у Загребу своју компанију
предао хрватској држави на управљање, у Београду – у Палати Србија – представници српске
државе састали су се с руководством „Агрокорових” фирми у нашој земљи и с њиховим
добављачима. И док у суседној Хрватској велики снабдевачи обустављају своје испоруке
трговинском ланцу „Конзум”, због немогућност да наплате потраживања, из Србије стижу
оптимистичне поруке.
– Не постоји никакав разлог за панику – поручио је после састанка с добављачима компаније
„Меркатор С” премијер Александар Вучић.
У оквиру овог трговинског ланца, чији је Тодорић власник, у Србији послују „Идеа” и „Рода”,
запослено је око 9.000 људи. „Меркатор” у нашој земљи снабдева више од 600 добављача и за
сада нема проблема у наплати потраживања. У Србији, као део концерна „Агрокор”, послују и
„Фриком”, „Дијамант”, „Мг мивела”, „Кикиндски млин” и „Нова слога”. Укупно, на
Тодорићевом платном списку је 11.000 радника из Србије.
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– Проблеме овде немамо, али нећемо да нам се појаве – рекао је председник Владе и
добављачима поручио да не брину и да наставе да испоручују робу овом трговинском ланцу.
С друге стране, у Србији одређени изазови постоје када је реч о компанијама „Фриком”,
„Дијамант”, „Мг мивела”, „Нова слога” и „Кикиндски млин”, које су директно везане за концерн
„Агрокор”.
Премијер Александар Вучић наговестио је да ће у конкретном случају предузети неке мере због
којих ће бити критикован, а да не може јавно и пред новинарима да говори о каквим потезима
је реч.
– Ми не можемо да постављамо управу, немамо право на то. Али да контролишемо пословање
тих компанија свакако можемо – рекао је премијер и додао да ће мере применити надлежни
органи.
Није прецизирао који. Наговестио је да ће активну улогу у том послу имати Народна банка
Србије (НБС), као и да ће се пратити токови капитала на релацији Србија–Хрватска како не би
било извлачења новца јер све фирме у нашој земљи добро послују.
– Влада Србије и Народна банка припремиће план којим имамо намеру да обезбедимо да
новац из компанија које су повезане у систем „Агрокор” не одлази из Србије јер не можемо сви
да потонемо – рекао је Вучић.
Како „Политика” сазнаје, примениће се појачана контрола девизних плаћања. НБС има те
механизме, а то јој омогућује Закон о девизном пословању. Реч је о пропису који углавном
постоји у транзиционим економијама, а који централној банци омогућава контролу
капиталних трансфера према иностранству. НБС, по том пропису, има механизме да заустави
нека плаћања према иностранству за која не постоји основ.
Да би умирио њихове страхове и нервозу добављача, Вучић је изнео и податке о пословању
„Меркатора С”, које је, како каже, привредно друштво које послује независно од „Агрокора”.
Капитал предузећа износи 320 милиона евра, укупни дугови су 140 милиона, што је добар
однос дуга и капитала.
– „Меркатор” у Србији је најздравији део фирме. У власништву је словеначког „Мерактора”,
који такође има неке проблеме, али послује независно од концерна и у бољој је позицији. То је
добра компанија – рекао је Вучић и најавио да ће тим поводом разговарати и са словеначким
премијером Миром Цераром.
„Важно је да са Словенцима поставимо блок ка свим проблемима у Хрватској”, рекао је
премијер. Да подебљамо зид између њих и нас у финансијском у управљачком смислу, додао је.
Као што је „Политика” већ писала, „Меркатор” уопште није део стенд стил аранжмана,
споразума који је Ивица Тодорић пре десетак дана потписао с банкама.
Међутим, неке од овдашњих великих компанија, које своју робу извозе у Босну и Херцеговину
и Хрватску и продају је у „Конзумовим” објектима, тренутно имају проблема с наплатом јер овај
трговински ланац нема пара да измири своја дуговања. У Хрватској, укупни дугови према
добављачима износе око две милијарде евра, а од јуче ујутру у ове трговинске ланце стиже само
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хлеб. Снабдевачи су обуставили испоруку друге робе све док се не направи договор с банкама
који би њима гарантовао да неће бити оштећени.
С друге стране, добављачи уопште нису део стенд стил аранжмана, а и питање је како ће се он
примењивати с обзиром на то да је Ивица Тодорић пре два дана активирао Лекс Агрокор, закон
о системски важним компанијама, који држави омогућава да постави принудну управу у
фирму. Банкари су тај задатак већ поверили Антонију Алваресу Трећем, из консултантске куће
„Алварес и Маршал” па је потпуно нејасно хоће ли држава и повериоци по том питању уопште
сарађивати. Састанак добављача и представника банака у Загребу је, како преноси ХРТ, трајао
целу ноћ.
Тодорић је, иначе, пословао тако што је приликом узимања кредита за једну фирму која
послује у оквиру концерна врло често као колатерал, односно средство обезбеђења, залагао
другу фирму.
Оно што је за нас олакшавајућа околност јесте да овдашње компаније нису гарант за кровне
кредите „Агрокора”. Како за „Политику” појашњавају у Народној банци Србије „није могуће да
привредна друштва у Републици Србији која послују у оквиру концерна ’Агрокор’ дају јемства
за обавезе свог матичног привредног друштва, ни у Републици Хрватској, а ни домаћој банци
која је ’Агрокору’ одобрила кредит”.
Не могу о томе ко се с ким игра
Уз опаску да се играју разне игре, а на питање с ким игра хрватски премијер Андреј Пленковић,
а с ким Тодорић, Вучић је рекао да о томе не може да говори, али да је сигуран да сви велики
добављачи, као и они у синдикатима банака, као и влада, раде за Србију и имају дрес Србије.
Приче о „надметању” руских банака и америчких фондова у случају спасавања „Агрокора”
такође је одбио да коментарише.
– Господар сам сваке неизговорене, а слуга сваке изговорене речи – мистериозан је био
премијер.

Радници "Гоше" позивају премијера да помогне
Извор: Танјуг
Радници "„ Гоше“ " из позвали су данас председника Владе Србије Александара Вучића да,
због изузетно тешке ситуације у тој фабрици шинских возила, дође у Смедервску Паланку и
помогне у разрешењу проблема.
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Радници "„ Гоше“ ", који су већ неколико дана у штрајку због неисплаћених зарада и
неуплаћених доприноса за социјално осигурање, моле премијера да се лично заузме и разреши
тешку ситуацију у фабрици, наводи се у отвореном писму Штрајкачког одбора.
Запослене у тој фабрици брине и питање будућности фабрике, с обзиром на приче да је продата
непознатом купцу, наводи се у саопштењу, које је медијима проследио Савез самосталних
синдиката Србије.

Вучић се састао са радницима "Гоше", Вујчић: Од премијера очекујемо
решење
Аутор: И.М.Ј. , Танјуг
Премијер Србије и изабрани председник Александар Вучић састао се данас поподне у
Смедеревској Паланци са радницима фабрике "Гоше", који су га позвали да им помогне у
разрешењу проблема.
Вучић је захвалио радницима што нису желели да злоупотребљавају политичку ситуацију и
што су, како је приметио, имали фер приступ.
Он је најавио да ће Влада Србије покушати, у складу са законом, да реши ситуацију у "Гоши",
али је додао да су им руке "прилично везане".
Са Вучићем у "Гоши" су и министри Горан Кнежевић и Александар Вулин.
Вучић је изјавио да је влада обезбедила средства за једнократну помоћ радницима "Гоше" од
60.000 динара, да ће бити решš ено и питање овере њихових здравствених књижица и да ће
евентуално повезивање радног стажа бити размотрено у разговору са власником компаније, а у
зависности од тога да ли он намерава да наставити да послује.
Вучић је то рекао у Смедеревској Паланци, где је дошао на позив радника "Гоше" који
штрајкују због неиспуњених обавеза према њима, укључујући неисплаћене плате и проблеме са
здравственим књижицама, стажом и даљом судбином фирме.
Најавио је да ће до 23. априла надлежни министри разговарати са власником, у жељи да
посредује у решавању проблема.
Објаснио је да је дуг те фабрике према држави пет милиона евра.
Вучић је, после састанка, објаснио да је "Гоша" приватизована јануара 2007, а да су проблеми
почели већ крајем 2008.
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- Дошли смо дотле да је рачун у блокади за око пет милиона евра, да су потписане признанице
да се власнику, који је странац, дугује 11 милиона евра, да је фирма предата другој компанији,
вероватно повезаној, али ја о томе не могу да говорим - рекао је Вучић.
Он је додао да се радницима дугују вишемесечна примања.
Премијер је указао и на чињеницу да, иако је "на папиру" од плата радника одузимано за
пензијско и здравствено осигурање, тај новац није уплаћиван ПИО фонду, па је дуг према њему
3,2 милиона евра.
Новац узет од Фонда за развој, додао је Вучић, износи око 192 милиона динара, односно око
милион и 700 хиљада евра, али ни он није оправдан.
Приметивши да радници свакако нису срећни понуђеним решењима, али да је урађено оно
што се могло, објаснио је да нису ни дошли у "Гошу" да преговарају, "за то немамо овлашћења,
нисмо власници већ смо дошли да помогнемо колико можемо као влада"...
Додао је да ће се још разговарати са власником како би се видело шта он даље мисли да чини,
"а ако не мисли да видимо ми шта можемо да урадимо".
Како је рекао, задовољан је како радници са страшћу и љубављу мисле о својој фабрици.
- Видећемо још да ли ћемо успети да сачувамо "Гошу", Влада ће бринути о томе, бориће се, а
ово за сада - поручио је - брза је помоћ и подршка...
- Та помоћ је била могућа - додао је - јер због мера штедње сада има новца, у супротном не би
могло да се уради ништа.
Поручио је да ће министар Александар Вулин разговарати о другим стварима као што је
проблем алиментација, а он ће се, обећао је, радницима обратити поново до Ђурђевдана.
Премијер је навео да је и до сада озбиљан новац дат Паланци, да ће то влада чинити и даље али
и навео да треба направити здрав модел за будућност.
Како је рекао, сви знају и како је дошло до таквог стања у "Гоши" али и у другим фабрикама и
која и чија је влада је то урадила, али је, приметио је, увек он крив за све "и за оно што су ти
оставили пре 10 година, а што не можемо да исправимо наредних 10"...
- Кажу Вучић кир Јања и слично - рекао је и додао да је и то у реду али да има пара и да ће их
бити те ће држава моћи да помогне и убудуће.

14

Запослене у тој фабрици брине и питање будућности фабрике, с обзиром на приче да је продата
непознатом купцу, наводи се у саопштењу, које је медијима проследио Савез самосталних
синдиката Србије.
Од премијера очекујемо решење
Радници "Гоше од Вучића очекују да нађе неко решење за ту фабрику шинских возила, која је у
изузетно тешкој ситуацији.
- Од премијера очекујемо да нам изнађе неко решење. Слушали смо приче да смо
приватизована фирма још 2007.године. Видимо да су и друге приватизоване, али се опет
изнађе неко решење за њих - рекао је Тањугу председник Штрајкачког одбора Милан Вујчић.
Радници "Гоше" позвали су раније данас Вучића, у отвореном писму, да, због изузетно тешке
ситуације у тој фабрици, дође дође у Смедеревску Паланку и помогне у разрешењу проблема.
- Радници "Гоше", који су већ неколико дана у штрајку због неисплаћених зарада и
неуплаћених доприноса за социјално осигурање, моле премијера да се лично заузме и разреши
тешку ситуацију у фабрици - наводи се у отвореном писму Штрајкачког одбора.
Вујичић је напоменуо да радници желе да им држава помогне колико може, или правно, кроз
повезивање радног стажа или да их упути кога да туже.
Указао је да су до сада једину подршку добили од локалне самоуправе, која их је примила на
разговор, али даље помоћи није било.
Вујчић је прецизирао да је проблем запослених што пет година није повезан радни стаж, три
године им нису оверене здравствене књижице, а фирма сваком раднику, како је навео, дугује
више стотине хиљада динара.
Он је додао да је генерални директор из Словачке, од када се, пре две недеље, колега Драган
Младеновић обесио у фабрици, у "егзилу" и да од тада није дошао у постројење.
Радници "Гоше" су, након што је њихов колега извршио самоубиство због тешке ситуације,
ступили у штрајк.
Фабрика шинских возила је у власништву словачке компаније "ЖОС" из Трнаве и запошљава
више од 300 радника који потражују око 30 плата, а три године су и без оверене здравствене
књижице.
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Пре два дана лист "Политика" објавио је информацију да је "ЖОС" Трнава пренела 100 одсто
капитала и имовине Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке на компанију
"Лиснарт холдингс лимитед" са седиштем на Кипру.
Словачки привредник, власник ЖОС Транава која је након 10 година продала фабрику
шинских возила "Гоша", Владимир Пор изјавио је да дугови "Гоше" више нису његова ствар, а
да је спрско тржиште за њега непријатна прошлост.
- Српски пројект је био неуспешан и продали смо га првом могућем заинтересованом потврдио је Пор продају словачком листу ДењикН.

Министарство одбране: Покушали смо да закажемо састанак, војни
синдикат тражио одлагање
Извор: Танјуг
Министарство одбране саопшš тило је данас да је покушало да закаже састанак са
представницима Војног синдиката Србије, како је било договорено на претходном састанку 18.
марта, али је синдикат затражио одлагање састанака за следећу недељу.
диката
У саопштењу Министарства се наводи да су представници синдиката одлагање образложили
боравком свог председника у Москви.
Такође, Војни синдикат је, каже се у саопштењу, поново позвао своје чланове да изађу на
улицу, и поред више апела министра одбране, који су поновљени и на претходном састанку, да
излазак на улице није решење за побољшање материјалног положаја припадника
Министарства одбране и Војске Србије и да је Министарство одбране увек отворено за
конструктивне разговоре из домена синдикалног деловања.
У међувремену је, истиче Министарство одбране, Влада Србије, поред решавања значајних
питања за припаднике Министарства и Војске Србије, усвојила Програм дугорочног стамбеног
кредитирања професионалних војних лица, на основу којег је у протеклих неколико дана више
од 300 припадника МО и ВС већ започело решавање свог стамбеног питања коришћењем
субвенционисаних кредита.
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ПРЕДВИЂАЊЕ СВЕТСКЕ БАНКЕ У Србији више запослених, али и
рада на црно
Ауторка: Слађана Гаврић
Директорка Светске банке за западни Балкан Елен Голдстин истакла је јуче да су привредни
раст и запошљавање у Србији у 2016. повећани.
У економском извештају Светске банке истакнуто је и да се у Србији ове године очекује убрзање
привредног раста на три одсто, уз стабилну инфлацију и већи прилив инвестиција. Такође,
наводи се да је брз економски раст довео до раста запослености која је у 2016. години већа за
5,8 одсто у односу на претходну годину.
Главни економиста Светске банке Лазар Шестовић објаснио је да је на основу анкете о радној
снази утврђено да је број запослених у сивом сектору у Србији у 2016. повећан за 43.400 људи.
- То је са 30 одсто допринело укупном повећању запослених. Највећи број тих људи радио је у
пољопривреди и грађевинарству - објаснио је Шестовић.
Према његовим речима, у 2016. Србија је имала и раст формалне запослености за три одсто.
- Међу младима стопа незапослености је такође опала. Сада износи 31,2 одсто, у односу на око
40 одсто ранијих година. Томе је допринела примена Закона о раду, као и промене у раду
Пореске управе - истакао је Шестовић.
Представници Светске банке нагласили су да је за одржање привредног раста потребан
наставак у решавању структурних изазова, а нарочито фискалних ризика и ризика које
изазивају издате гаранције за кредите државним и јавним предузећима.
Шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен изјавио је да спровођење програма
консолидације ЕПС-а напредује очекиваним темпом.
- Светска банка наставља активно да ради с Владом Србије на финансијској консолидацији
ЕПС-а и "Србијагаса". Спровођење програма у ЕПС-у напредује како је очекивано, уз мала
одлагања рокова - рекао је Верхеијен.
РТБ "Бор" фактор фискалног ризика
Што се тиче власништва "Србијагаса" у "Азотари", МСК и другим предузећима, Светска банка
сматра да оно треба да буде враћено на државу, уместо да власник буде "Србијагас".
Тони Верхеијен је нагласио да Светска банка није у овом тренутку директно укључена ни на
који начин у решавање проблема РТБ "Бора", подсетивши да се тим питањем бави ММФ.
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- РТБ "Бор" је и даље фактор фискалног ризика за Србију који треба решавати упоредо са
петрохемијским комплексом, чија је приватизација покренута - навео је Верхеијен.

Вучић: Не можемо и нећемо сви да потонемо са Агрокором
Извор: Танјуг
Влада Србије и Народна банка сутра ће припремити план којим имамо намеру да обезбедимо
да новац из компанија које су повезане у систем Агрокор не одлази из Србије, јер не можемо
сви да потонемо, рекао је данас премијер Александар Вучић.
Ми проблеме овде за сада немамо, али нећемо да нам се појаве, рекао је Вучић, додајући да га
не занима како ће то "неко тамо" да протумачи, али и приметивши да Влада одговара
искључиво грађанима Србије.
"Не можемо и нећемо сви да потонемо с Агрокором", истакао је Вучић.

Савић: Ко не плаћа зараде и доприносе треба да ИДЕ У ЗАТВОР
Извор: Бета
Кривичним закоником мора да се пропише затворска казна до пет година за оне послодавце
који не плаћају зараде и доприносе запосленима, каже председница Асоцијације слободних и
независних синдиката Србије (АСНС) Ранка Савић.
- Земље Европске уније су овај проблем решиле управо на овај начин, на пример Немачка, која
предвиђа казну до пет година затвора - казала је она за Војвођански истраживачко-аналитички
центар (ВОИЦЕ).
Додала је да је Србија једна од ретких држава у којој послодавци могу да не уплаћују порезе и
доприносе, али и плате запосленима и да за то не одговарају, док се терет њиховог "немара и
безобразлука" пребацује на пореске обвезнике, који плаћају социјални мир из буџета.
- Контрола уплате пореза и доприноса је у надлежности Пореске управе. Сва одговорност за
нечињење је на њима. Чим констатује да се дуже од три месеца не уплаћују порези и
доприноси, они морају да изврше инспекцију, алармирају ресорна министарства и предузму
казне које им налаже закон - навела је Савић.
Ћутање Пореске управе
Из Пореске управе за ВОИЦЕ нису одговорили на питање да ли је иједан послодавац одговарао
због рупа у стажу и на који начин, као и како се дошло до тога да се због несавесних
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послодаваца плаћају милијарде динара из буџета, а да неким радницима годинама нису
уплаћивани предвиђени доприноси.
Савић је раније изнела процену према којој у Србији између 300.000 и 320.000 људи не прима
редовно плате, док је према подацима АСНС-а, држава од 2003. до 2013. године за повезивање
стажа радницима дала 60 милијарди динара.
Тек кад хоће у пензију, сазнају да немају стаж
Председник синдиката Независност Зоран Стојиљковић, који је некада био и члан Управног
одбора ПИО фонда, рекао је да никада није објављен списак институција, организација,
предузећа, приватних или јавних установа у којима се неговала пракса неуплаћивања стажа,
већ би запослени то сазнали тек у тренутку када почну да прикупљају документацију за
пензију.
- То је опробан манир незамерања, продужавања плаћања дубиоза, погрешних и непроверених
субвенција пријатељима, неисплаћивања пензија, а све то на крају заврши као трошак
пореских обвезника. То је нешто што, практично, показује да се код нас јавни сектор, јавна
својина и јавни интерес третира као Алајбегова слама: то се може, то се сме, то се може
политички покрити - рекао је Стојиљковић.
Послодавци користе, систем не спречава
Економиста Стојан Стаменковић рекао је да је у питању системска грешка коју послодавци
користе, а коју би управо систем морао да спречи.
- Мислим да би систем могао да спречи ако има воље и жеље да се то уради. Држава мора да
успостави ту контролу, као што смо некада имали у време СДК. Како је могуће да, рецимо, пет
година неко држи раднике и обавља посао, а не уплаћује своје обавезе - казао је Стаменковић и
упитао да ли је икада ико због тога кажњен.
Како каже, "она фирма која не испуњава те обавезе, затворити јој врата, као што затворе врата
трафици или месари која не издаје фискалне рачуне".
- Први пут, рецимо, на месец дана, други пут дефинитивно. И још, због неиспуњења тих
обавеза, морала би да постоји и јасно законски дефинисана казна за газду. Да буде додатно
кажњен - поручио је Стаменковић.
И решење проблема на леђима радника
У ПИО фонду су објаснили да је уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање трајна
законска и искључива обавеза послодавца, која не застарева.
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- Уколико послодавац не измирује своје обавезе, осигураници би требало да се обрате
инспекцији рада, финансијској инспекцији и на крају надлежном суду, како би остварили своја
права из радног односа - навели су у ПИО фонду.

Вучић данас са радницима "Гоше"
Извор: Танјуг
Премијер Александар Вучић одазвао се позиву радника "Гоше" да дође у Смедервску Паланку,
како би се лично заузео и разрешио тешку ситуацију у тој фабрици, сазнаје "Тањуг". Премијер
ће се са радницима састати око 15:30.
Радници "Гоше" позвали су раније данас председника Владе Србије Александара Вучића да
због изузетно тешке ситуације у тој фабрици шинских возила дође у Смедервску Паланку и
помогне у разрешењу проблема.
"Од премијера очекујемо да нам изнађе неко решење. Слушали смо приче да смо
приватизована фирма још 2007. године. Видимо да су и друге приватизоване, али се опет
изнађе неко решење за њих", рекао је Тањугу председник Штрајкачког одбора Милан Вујчић.
Вујичић је напоменуо да радници желе да им држава помогне колико може, или правно, кроз
повезивање радног стажа или да их упути кога да туже.
Указао је да су до сада једину подршку добили од локалне самоуправе, која их је примила на
разговор, али даље помоћи није било.
Вујчић је прецизирао да је проблем запослених што пет година није повезан радни стаж, три
године им нису оверене здравствене књижице, а фирма сваком раднику, како је навео, дугује
више стотине хиљада динара.
Додао је да је генерални директор из Словачке, од када се, пре две недеље, колега Драган
Младеновић обесио у фабрици, у "егзилу" и да од тада није дошао у постројење.
Радници "Гоше", који су већ неколико дана у штрајку због неисплаћених зарада и неуплаћених
доприноса за социјално осигурање, моле премијера да се лично заузме и разреши тешку
ситуацију у фабрици, наводи се у отвореном писму Штрајкачког одбора.
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Запослене у тој фабрици брине и питање будућности фабрике, с обзиром на приче да је продата
непознатом купцу, наводи се у саопштењу, које је медијима проследио Савез самосталних
синдиката Србије.
"Гоша" је приватизована 2007. године, али је купац, словачки бизнисмен, после 10 година
продао фабрику.
Није познато ко је нови купац.

Радници Гоше: Вучићу, дођи у Паланку да помогнеш
Смедеревска Паланка -- Радници Фабрике шинских возила Гоша позвали су премијера
Александара Вучића да, због изузетно тешке ситуације дође и помогне у разрешењу проблема.
Извор: Танјуг
Радници Гоше, који су већ неколико дана у штрајку због неисплаћених зарада и
неуплаћених доприноса за социјално осигурање, моле премијера да се лично
заузме и разреши тешку ситуацију у фабрици, наводи се у отвореном писму
Штрајкачког одбора.
Запослене у тој фабрици брине и питање будућности фабрике, с обзиром на приче да је продата
непознатом купцу, наводи се у саопштењу, које је медијима проследио Савез самосталних
синдиката Србије.

Синдикат Независност: Влада улепшава слику стварности, дуг је пут до
пристојног живота
Извор: Бета
Уједињени грански синдикати "Независност" данас су упозорили да се реалан живот
запослених и грађана Србије не поклапа са улепшаном сликом стварности коју приказује Влада
Србије.
- Репрезентативни синдикати у Србији, "Независност" посебно, годинама уназад констатују да
је социјални дијалог маргинализован а да су неке од бројних последица доношења новог
Закона о раду све већа обесправљеност запослених и растућа неједнакост - наводи се у
саопштењу "Независности".
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Тај синдикат је подсетио да су јучерашњи скуп о социјалном дијалогу и боравак генералног
секретара Европске конфедерације синдиката Луке Висентинија у Београду били прилика да се
у разговору са премијером Србије Александром Вучићем покрену бројна питања попут блокаде
колективног преговарања у приватном сектору и тешког положаја запослених и притиска на
синдикалне активисте у фирмама чији су власници стране копорације.
- Тражили смо и да се оквиру институција кроз социјални дијалог покрену кључна питања
стабилног привредног развоја који би би праћен растом зарада и смањивањем неједнакости
које су двостуко веће од оних у ЕУ - навео је синдикат "Независност".
Додаје се и да је на састанку са Вучићем поновљен предлог да се приступи изради социјалног
пакта о развоју, пристојном раду и запошљавању "који би обавезивао и чинио одговорним све
његове потписнике и спречио дубиозе настале у претходним деценијама".
На састанку са премијером, како је саопштио синдикат "Независност", "констатовани су
позитивни привредни резултати али да је и дуг пут до пристојног рада и живота".
- Очито да се реалан живот запослених и грађана Србије, као и усталом и оцене синдиката о
стању социјалног дијалога у Србији не поклапају са њиховом ретушираном и улепшаном
сликом датом у саопштењу Владе о сусрету Вучића са представницима синдиката - навео је
синдикат "Независност".
У саопштењу се додаје и да "лоша бесконачност живљења у паралелним световима као да се
наставља".
У јучерашњем саопштењу Владе Србије после састанка Вучића са синдикатима истакнуто је да
је "видљив напредак остварен у области преговарања свих социјалних партнера - Владе Србије,
синдикалних организација и послодаваца".
Наведено је да је Србија похваљена за напредак у области социјалног дијалога и да је од
доношења новог Закона о раду потписан највећи број колективних уговора у јавној управи и
јавном сектору.
У саопштењу Владе је истакнуто да је позитивно је оцењен напредак у реформама које Србија
спроводи на свим пољима и оцењено да "синдикате посебно радује податак да се већ три
године заредом смањује стопа незапослености, коју прати отварање нових радних места".
Вучић се јуче састао са председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом
Орбовићем, председником Уједињених гранских синдиката Независност Зораном
Стојиљковићем и с генералним секретаром Европске конфедерације синдиката Луком
Висентинијем.
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Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић и министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

Evroactiv
Проблеми са поглављем 19 о социјалној политици
Написала: С.В.
Србија има проблем са отварањем поглавља 19 - социјална политика и запошљавање у
приступним преговорима са ЕУ због слабости социјалног дијалога и неусаглашених радних
прописа рекли су 7. априла представници синдиката у Београду на семинару Европског
синдикалног института (ЕТУИ). Председник Европског економског и социјалног комитета
наводи да и у ЕУ има проблема, али да Унија нуди тренутно најбољи оквир на свету.
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да у
социјалном дијалогу у Србији влада "неравнотежа моћи".
Рекао је да је недавни пример за то и састанак владе Србије са председницима Савеза
самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката Независност и генералним
секретаром Европске конфедерације синдиката 6. априла, након којег Влада издала саопштење
у којем је дала улепшану слику ситуације.
У саопштењу које је влада издала наведено је да је Србија похваљена за напредак у
социјалном дијалогу, напредак у реформама и паду незапослености.
"Ми јесмо рекли да смо поздравили прве полазне кораке, позитивне привредне резултате, али
далек је пут до пристојног рада и живота у Србији", рекао је он Бети поводом тог саопштења.
Фингирање социјалног дијалога
Званичник Савеза самосталних синдиката Србије СССС рекао је да Србија у приступним
преговорима са ЕУ има проблем са отварањем поглавља 19 - социјална политика и
запошљавање због Закона о раду, који је како је истакао донет без консултација у оквиру
Социјално-економског савета.
Србија је пре годину дана добила мерила за отварање поглавља 19 пошто је процењено да није
спремна, а међу захтевима се наводи да се обезбеди "функционисање трипартитног дијалога у
погледу текућег поновног разматрања радног права".
У Извештају о напретку из новембра 2016, као услови за Србију наведени су и гаранотвање
финансијских и институционалних ресурса за запошљавање и социјалну политику како би се
систематичније помогло младим и дугорочно незапосленим особама, као и повећање
ефикасности социјалних повластица за особе испод линије сиромаштва.
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Представник СССС рекао је да недавна најава министра рада да ће бити издвојен додатан новац
за јачање мреже локалних савета нема суштински значај у смислу јачања социјалног дијалога,
већ је реч о стварању привида да се дијалог унапређује.
"Имамо фингирање социјалног дијалога", рекао је он.
Семинар Европског синдикалног института одржан је од 5. до 7. априла у Београду, уз учешће
председника Европског и економског социјалног комитета ЕЕСЦ Јоргоса Дасиса, који је
истакао да ни у Европској унији ситуација није идеална, али да је то најбољи постојећи оквир у
свету.
ЕЕСЦ је основан на самом почетку европских интеграција, постоји од 1958. и консултативно је
тело у ЕУ, које је допринело доношењу низа правила и начела у ЕУ, која су унета у правно
наслеђе Уније, рекао је Дасис.
Истакао је да ће од тога након приступања имати користи и грађани Србије.
Као примере регулативе донете на иницијативу овог тела, навео је Повељу о основним
социјалним правима, која је усвојена још крајем 80-их година прошлог века, као и
опорезивање финансијских трансакција.
Европски синдикални институт ЕТУИ је центар за истраживање и обуке европске синдикалне
конфедерације.

Лука Винсентини, генерални секретар Европске конфедерације синдиката

Ако држава не кажњава оне који не исплаћују зараде - заборавите на
ЕУ
Уместо врло лошег приступа опоравку економије у Европи која подразумева "стезања каиша"
одлучили смо да кренемо у кампању којом ћемо промовисати нову алтернативну економску
политику која се заснива на повећању инвестиција и подизању плата радницима.
Пише: Љ. Буквић
То истиче у разговору за Данас генерални секретар Европске конфедерације синдиката Лука
Винсентини, који је јуче био гост међународне конференције на тему јачања социјалног
дијалога коју су заједнички организовали Европски синдикални институт и Савез самосталних
синдиката Србије у хотелу Москва.
Шта конкретно подразумева алтернативна економска политика о којој говорите?
- У последњих десет година је дошло до невероватног пада инвестиција у ЕУ, и пре, а нарочито
после кризе. Приватне инвестиције више нису довољне, поготово што оне тренутно стагнирају,
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чак и више него оне у јавном сектору. Зато је врло важно да владе држава чланица почну да
више инвестирају.
Има ли довољно новца за то?
- То је проблем, сви мисле да нема довољно новца у буџетима, делом је истина, али је истина и
да државе чланице могу да изађу на тржиште, такође. Погледајте пример САД, тамо је ФЕД
изашао на тржиште и у последњих пет година је уложено седам хиљада милијарди долара, што
је довело до невероватних резултата у опоравку економије ове земље. То је тачно оно што је
потребно и Европи. Да бисмо опоравили економију у Европи морамо да повећамо зараде. Осим
тога, морамо да смањимо разлику која постоји у платама оних у Источној Европи од оних у
Западној Европи. Имамо ситуацију да се у неким источноевропским земљама ради за свега 1,1
или 1,3 евра по сату, у западним је то знатно више. Чак и када компаније са Запада купују оне
на Истоку примењују исте те зараде које већ постоје. То је неприхватљиво, поготово јер је
продуктивност оних који раде у источноевропским земљама подједнака оним који раде у
западноевропским.
Како то решити?
- Тако што ће власт у тим земљама помоћи. Ми говоримо владама у земљама у којима су ниске
зараде да помогну социјалним партнерима, да поставе законски оквир, да се уведе колективно
преговарање.
Која би држава могла да буде пример осталима?
- Има различитих примера и различитих система, али најбољи примери су скандинавске
земље, Шведска, на пример. Тамо колективно преговарање игра веома значајну улогу, између
85 и 90 одсто радника су у синдикатима и синдикати решавају све, обезбеђују бенефите за
незапослене, породице. Тако висок проценат чланства у синдикатима пружа им могућност да
учествују у преговарању и да имају значајну улогу у доношењу одлука које су важне за све
раднике. Међутим, системи не могу да се просто копирају на неке друге државе. Неопходно је
да свака држава постави свој законски оквир у ком ће власт препознати колико која
организација има представника и на који начин и у ком правцу може да се преговара.
Рекли сте да се надате да ће Србија бити следећа земља која ће ући у ЕУ. Али ми
имамо доста проблема, готово да не постоји социјални дијалог. Власт увек и у
свему има последњу реч, делом су за то криви и синдикати који се не буне много и
који су прилично разједињени.
- Не можете натерати социјалне партнере да се удруже. Ако постоје разлике међу њима онда те
разлике треба поштовати. Али власт мора да има вољу да постави правила и обезбеди услове за
нормалан социјални дијалог. Ако социјални дијалог постоји само формално, онда не можемо
да рачунамо на нека велика достигнућа, то је онда велики проблем за процес европских
интеграција. Управо смо због тога у Србији, да са вашим премијером причамо о томе, да му
кажемо да желимо да Србија буде део ЕУ, да ћемо пружити подршку, али да држава мора да се
постара да социјални дијалог заиста функционише.
Како ће у ЕУ знати да ли социјални дијалог у Србији заиста функционише?
- Уз помоћ нас, ми смо социјални партнери, нас питају за мишљење, ми обавештавамо
Европску комисију. Уосталом, због тога смо и данас овде. Да чујемо и видимо шта је реалност
овде.
Реалност је да проблема има много, и то већих од непостојања дијалога. Последњи
пример је Гоша, фабрика у којој радници четири године раде без доприноса и
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здравственог осигурања, без плата месецима. Министар рада Александар Вулин
каже да држава не може да решава проблеме приватних послодаваца.
- Али држава је задужена да контролише да ли се правила и закони поштују. Плате и
доприноси морају да се плаћају. Ако инспекција рада и правосуђе не могу да санкционишу
компаније које се овако понашају онда знате шта - заборавите на ЕУ. Јер то су основни
елементи, и ако се то не поштује, ако инспекције немају капацитете да контролишу да ли
компаније плаћају зараде или не, нема даље о чему да се прича.
Шта би се десило са послодавцем у ЕУ да на плати зараде и доприносе раднику?
- Ако инспекција утврди да нисте радили по закону, морате да уплатите то што дугујете, а
плаћате и одређену новчану казну. Ако не платите казну, онда идете у затвор. Све је јасно.
Колико ће Србији бити потребно времена да дође до тога?
- То није питање времена, ни новца, већ воље. Имате полицију, имате правосуђе, проблем је
направити систем који ће да функционише. Чињеница је да је правосуђе најкритичнији сектор
тренутно у преговарачком поступку за Србију, радничка права су само део те много веће слике.

Вучић иде у Гошу
Премијер Александар Вучић требало би око 14.30 да се појави у фабрици шинских возила Гоша
у Смедеревској Паланци, потврђено је Данасу у кабинету председника Владе.
Пише: Љ. Буквић
Радници Гоше пуне две недеље штрајкују у кругу фабрике због тога што им сад већ бивши
власник ЖОС Трнава није исплатио и до 20 зарада, али ни доприносе за здравствено и
пензијско осигурање неколико година уназад.
- Имамо састанак сви у фабрици, јавили су нам да долази и премијер - кратко нам је рекао
председник синдиката Независност у фабрици Љуба Савић.
Радници су штрајк почели након што се њихов колега убио у фабрици пре неколико недеља,
након чега је генерални директор отишао за Словачку да би се с епре два дана вратио да
саопшти како он више "не жели да буде директор".
У међувремену, ЖОС Трнава је продала Гошу кипарској фирми Лиснарт холдинг за 4,2
милиона евра. Осим Министарства рада, које је медијима потврдило да је у два наврата слало
инспекцију рада током 2014. и 2015, нико од државних органа се није оглашавао.
Пре два дана министар рада Александар Вулин је рекао да држава не може да решава проблеме
приватних послодаваца, а бивши власник поручио је словачким медијима да је Гоша за њега
само "непријатна прошлост".
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Вучић: Радницима по 60.000 динара
Радници Гоше добиће 60.000 динара једнократне помоћи, а здравствене књижице биће им
оверене после седнице Владе Србије на којој ће се донети закључак о томе, одлучио је данас
премијер Александар Вучић.
Пише: Љ. Буквић
Он је данас поподне отишао у фабрику у Смедеревској Паланци у којој радници штрајкују већ
две недеље због неисплаћених и до 20 зарада и неуплаћених доприноса и након састанка са
директорима у фирми поручио радницима да би држава “уколико власник буде одустао, па
буде желео да се договори са државом”, имали законско право да повезују радни стаж и реши
питање социјалног и пензионог осигурања.
Пре него што је донета ова одлука Вучић је, како су Данасу рекли радници ове фабрике, имао
састанак са директорима фирме, а потом је затражио паузу од 15 минута како би се договорио о
даљим корацима са својим тимом, у ком су јуче били министри привреде и рада Горан
Кнежевић и Александар Вулин.
Вучић је запосленима поручио и да ће у наредних 15 дана разговарати са власницима, а да је
обавеза министра и чланова тима да до 23. априла установе да ли нови власник има намеру да
послује и шта држава у супротном може да учини. Он је рекао да у Гошу није дошао да би са
било ким преговарао јер Влада није власник, нити страна у поступку.
Радници Гоше пуне две недеље штрајкују у кругу фабрике због тога што им сад већ бивши
власник ЖОС Трнава није исплатио и до 20 зарада, али ни доприносе за здравствено и
пензијско осигурање неколико година уназад. Радници су штрајк почели након што се њихов
колега убио у фабрици пре неколико недеља, након чега је генерални директор Иван Хемшилд
отишао за Словачку, из које се вратио пре два дана и то само да би потражио неког ко ће да га
замени на месту генералног директора јер он више "не жели да то буде".
У међувремену, ЖОС Трнава је продала Гошу кипарској фирми Лиснарт холдинг лимитед за
4,2 милиона евра. Осим Министарства рада, које је медијима потврдило да је у неколико
наврата слало инспекцију (током 2014. и 2015), нико од државних органа се није оглашавао.
Последњи пут је инспекција била у Гоши пре два дана и тада је утврдила да радници штрајкују,
да нису примили плате, као и да раде без плаћених доприноса и најавила да ће због тога
поднети кривичну пријаву тужилаштву.
"Када је инспекција у ову фабрику дошла 24. марта ове године, утврђено је да је последње што
су радници добили био део зараде за децембар 2016. и део зараде за август 2015", наводи се у
саопштењу Министарства рада. Како наводе, доприноси по основу социјалног осигурања
уплаћени су до висине минималне зараде за 2012. и 2013. годину, а за разлику до пуне зараде
нису.
За 2014, 2015. и 2016. годину уопште нису плаћани доприноси, о чему је Инспекција рада, како
кажу у овом министарству, обавестила Пореску управу. Од децембра 2013. запослени немају
оверене здравствене књижице.
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Нето зараде радницима се исплаћују преко рачуна другог друштва, и за август, септембар,
октобар и новембар 2016. исплаћене су у висини од 100 одсто, за децембар 2016. у висини од 40
одсто, а за јануар 2017. у висини од око 60 одсто. Иако је инспекција рада контролисала ову
фабрику и утврдила неправилности још пре две и три године, први пут Пореска управа
реаговала је 13. марта ове године када је послодавцу у Гоши наложено да исплати 101 милион
динара на име доприноса. Одговор на питање због чега надлежна државна институција није
реаговала много раније на ситуацију у Гоши, а не тек 13. марта ове године, нисмо јуче успели да
добијемо у Пореској управи.
Гоша као непријатна прошлост
Пре неколико дана министар рада Александар Вулин је рекао да држава не може да решава
проблеме приватних послодаваца, а бивши власник поручио је словачким медијима да је Гоша
за њега само "непријатна прошлост".
"Српски пројект је био неуспешан и продали смо га првом могућем заинтересованом. Судбина
Гоше више није у рукама ЖОС Трнава. Жао нам је, али српско тржиште је за нас непријатна
прошлост", рекао је сад већ бивши власник Гоше Владимир Пор за словачки лист ДењикН. Пор
није желео да коментарише дугове Гоше од 6,8 милиона евра, од чега је порески дуг држави
четири милиона евра, а 1,8 милиона евра закинутих радницима Гоше.

Вучић: Меркатор С је стабилна фирма
Без обзира на велике проблеме које "Агрокор" има у Хрватској, компанија "Меркатор С" је
стабилна и нико од 9.700 људи који у њој раде не треба да брине за своја радна места, изјавио је
данас премијер Србије Александар Вучић.
Пише: Фонет
Вредност капитала компаније "Меркатор С" је 320 милиона евра, а укупна дуговања 140
милиона, од чега добављачима 60, а на залихама има робе у вредности од 80 милиона, казао је
Вучић на конференцији за медије после састанка са добављачима.
Влада Србије и Народна банка сутра ће припремити план којим имамо намеру да обезбедимо
да новац из компанија које су повезане у систем Агрокор не одлази из Србије, јер не можемо
сви да потонемо, рекао је Вучић. Он је истакао да су готово сви наши мали добављачи
исплаћени и не постоји ниједан разлог за панику, без обзира на то што нас тек чекају проблеми
из региона.
Да бисмо их што је могуће више амортизовали, договорићемо се са колегама из Словеније да
имамо независни управљачки борд, како бисмо се заштитили од проблема које "Агрокор" има у
Хрватској, који су тешко решиви, казао је Вучић.
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Епилог протеста Уније синдиката просветних радника

Шарчевић наложио кажњавање штрајкача
Просветни радници који су 31. марта потпуно обуставили наставу у штрајку који је
организовала Унија синдиката просветних радника Србије, могли би да буду кажњени
смањењем плате, али директори школа нису добили упутство како да спроведу тај захтев
просветне власти.
Пише: В. Андрић
Министар просвете Младен Шарчевић упутио је допис директорима у којем их подсећа да
запослени у образовању имају право на законски штрајк са минимумом процеса рада (час од 30
минута), а да они који су "у штрајку супротно закону немају право на зараду за време трајања
потпуне обуставе рада". Шта то конкретно значи јуче нисмо добили одговор у Унији синдиката
просветних радника, чија председница Јасна Јанковић чека наредни корак просветне власти.
У школама различито тумаче Шарчевићев допис - једни кажу да просветарима који 31. марта
нису држали наставу може да се одузме дневница, која у просеку износи између 1.800 и 2.000
динара, други тврде да су они ипак део времена провели на радном месту, јер у осмочасовно
радно време не улазе само часови непосредне наставе са ђацима.
- Овако како је написан, тај допис не може да буде основа да се просветним радницима који
нису држали наставу експресно смањи плата. Директори који би се на то одлучили и сами би
прекршили закон, а запослени којима би изрекли новчану казну би могли да их туже и добију
на суду. По закону, директор је дужан да покрене дисциплински поступак за утврђивање
одговорности радника који су учествовали у незаконитом штрајку, што спада у тежу повреду
радне обавезе запослених. За то се може изрећи новчана казна. Запослени има право да се
жали школском одбору и тек када он потврди или одбаци одлуку директора, може да се умањи
плата - објашњавају за Данас у правној служби једне школе.
Други проблем на који указују поједини директори је то што Министарство није објаснило шта
ће бити са просветним радницима који су 31. марта били у законском штрајку, односно држали
су скраћене часове. Према подацима Министарства, у 124 школе су часови трајали по 30
минута, а настава је делимично или потпуно била обустављена у 84 образовне установе. С друге
стране, Унија синдиката тврди да су, од 400 школа у штрајку, 144 биле у потпуној обустави, из
чега се претпоставља да су остали радили скраћено. Закон предвиђа да се просветарима који су
у законском штрајку плата умањи за време за које нису радили, али то у Шарчевићевом допису
није наведено.
У школама замерају министру и што наставницима није пружио могућност да надокнаде
изгубљене часове већ је директоре ставио у позицију да казне штрајкаче без вођења
дисциплинског поступка, на шта по закону немају право.
Историја се понавља
Ово није први пут да просветна власт прибегава кажњавању. На такав начин је бивши
министар Срђан Вербић угушио вишемесечни протест у школама током школске 2014/15.
године, чији је епилог споразум о решавању спорних питања са синдикатима. Управо
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чињеница да Влада одбија две године да испуни тај споразум била је непосредан повод за
Унијин штрајк.

Министарство: Излазак на улице није решење
Министарство одбране је саопштило данас да је у договореном року од две недеље, покушало
да закаже састанак са представницима Војног синдиката Србије, како би се заједнички
решавали изазови, што је договорено на претходном састанку 18. марта.
Пише: Данас Онлине
Представници Војног синдиката Србије затражили су одлагање састанака за следећу недељу,
због боравка председника тог синдиката у Москви, наводе у Министарству.
“У међувремену је, поред решавања значајних питања за припаднике Министарства одбране и
Војске Србије, Влада Републике Србије усвојила Програм дугорочног стамбеног кредитирања
професионалних војних лица на основу којег је у протеклих неколико дана више од 300
припадника Министарства одбране и Војске Србије, већ започело решавање свог стамбеног
питања коришћењем субвенционисаног кредита”, додаје се у саопштењу.
Према њиховим наводима, и поред више апела министра одбране, који су поновљени и на
претходном састанку, да излазак на улице није решење за побољшање материјалног положаја
припадника Министарства одбране и Војске Србије и да је Министарство одбране увек
отворено за конструктивне разговоре из домена синдикалног деловања, Војни синдикат је
поново позвао своје чланове да изађу на улицу.

Отказ због подршке протестима
Председник синдиката "Слога" у крушевачком Трајалу Владица Томашевић добио је отказ са
образложењем да је технолошки вишак, а стварни разлог је његово синдикално
супротстављање директору и позивање радника да подрће протесте младих широм Србије,
саопштио је Удружени синдикат "Слога".
Пише: Фонет
"Слога" ће због тога 11. априла у 18 часова подржати протест организације "Студентског
фронта" пред Владом Србије, на коме ће, између осталог, затражити смену и разрешење
генералног директора Трајала Милоша Ненезића.
Из синдиката наводе да је решење о отказу правно ништавно, јер према актуелним законима и
међународним синдикалним конвенцијама, које штите представнике синдиката, оно није
могуће без предходних консултација са синдикатом, осим у државама са елементима
аутократије и кршења владавине закона и права.
Удружени синдикати Србије "Слога" су због тога упутили протестно писмо и затражили хитан
састанак са председником Уније послодаваца Србије Небојшом Атанацковићем, јер је то једина
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послодавачка организација која учествује у раду Социјално - економског савета Србије, чији је
Ненезић потпредседник.

Више од две године откад је Александар Вулин увео обавезу да сиромашни морају
да зараде помоћ

Морају да раде за социјалну помоћ - ефекти мере непознати
Две и по године од када је донета уредба да корисници социјалне помоћи морају да раде како
би остварили право на новчану надокнаду још увек не постоје јединствени подаци о ефектима
овог документа за који се говорило да ће помоћи најугроженијим грађанима да дођу до сталног
запослења.
Пише: М. Раденковић
Када је 2014. уредба ступила на снагу министар рада Александар Вулин казао је да она
представља вид радне активације који ће помоћи корисницима социјалне помоћи да нађу
посао. У Министарству рада податке о томе колико је људи радило на основу уредбе, у којим
општинама и колики број њих је пронашао посао на овај начин немају. Како објашњавају, те
информације имаће тек када стигну одговори из центара за социјални рад којима су
прослеђени упитници о мерама социјалне укључености.
Ипак, пример Београда доводи у питање остваривост прокламованих циљева. У Градском
центру за социјални рад кажу за Данаса да је до сада у тој установи 21 корисник социјалне
помоћи потписао уговор о волонтирању са ЈКП "Младеновац" на основу уредбе, а да је једна
особа на тај начин засновала стални радни однос. Остали су били ангажовани на три месеца по
уговору о волонтирању на пословима уличне хигијене и техничке подршке администрацији.
Уредба је до сада селективно примењивана од општине до општине а министер Вулин крајем
2016. рекао је да ће ове године бити донет Закон о социјалној заштити "који ће увести радну
активацију људима који су у стању социјалне потребе да радом промене свој положај".
Коментаришући ову најаву Гордана Матковић, програмска директорка Центра за социјалну
политику и некадашња министарка за рад, каже за Данас да је активна социјална политика део
реформи свуда у свету, али да мора да се зна које мере обухвата, како се спроводе, и шта
показује њихова анализа - колико остварују жељене циљеве.
- Ако на пример имате општину која има мало средстава а велики број старих сиромашних
домаћинстава у руралним подручјима, обавеза радно способног корисника социјалне помоћи
може да буде да им два-три пута недељно рецимо цепа дрва. То би био један од уобичајних
видова активне социјалне политике - каже Матковић.
На питање да ли би то била злоупотреба саговорница Данаса одговара да друштво даје новац да
би неко ко нема посао могао да задовољи основне потребе, те да је нормално очекивати од
корисника да уради нешто за шта општина нема средства. По њеном мишљењу опасно може да
буде ангажовање корисника на пословима које су у надлежности јавних предузећа јер се тако
повећава њихова неефикасност.
- У зависности од тога како се механизам дизајнира, како направите шему са подстицајима и
условљавањима зависи да ли ћете добити злоупотребе било од стране корисника социјалне
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помоћи било са друге стране - каже Матковић, додајући да је управо зато неопходна евалуација
свега што се донесе, а што често недостаје у свим сферама укључујући и социјалну заштиту.
На другој страни Ранка Савић истиче да је изједначавање рада и социјалне помоћи мешање две
неспојиве ствари.
- Тачно се зна шта је рад а шта примање социјалне помоћи у свим уређеним земљама.
Изједначавати рад и социјалну помоћи је потпуно бркање лончића. Ако се примаоци социјалне
помоћи буду евидентирали као запослени, ми ћемо доћи до стопе запослености од десет одсто
што мислим да је основни циљ предузимања таквих мера - каже Савић.
Она додаје да све најаве лепо изгледају на папиру али да су у стварности само још један вид
популизма.
- Ко може да каже да није добро да корисници социјалне помоћи дођу до посла? Али покажите
нам статистику, ко је од корисника који су ангажовани по уредби примљен на одређено и
неодређено време. Сви имају вишка запослених, ко ће да прима те људе у нови радни однос,
таква образложења су популизам на делу - закључује Савић.
Према подацима Министарства за рад у 2016, новчану социјалну помоћ користило је 106.860
породица, односно 261.918 особа међу којима је скоро половина била радно способних. Како
кажу од 2014, 43.249 особа је изјавило да жели да се укључи у различите видове активације,
који обухватају и радну активацију али и програме обуке исл.
- Ради анализе досадашњих резултата спровођења мера социјалне укључености Републички
завод за социјалну заштиту и Покрајински завод за социјалну заштиту сачинили су упитнике
намењене центрима за социјални рад у циљу прикупљања потребних података. Када центри за
социјални рад доставе попуњене упитнике имаћемо поуздане податке о броју корисника који су
били обухваћени неким од видова социјалне укључености, па и радном активацијом - наводе у
Министарству.
Уставност Уредбе
Када је 2014. донета Уредба Комитет правника за људска права, заједно са Регионалним
центром за мањине и Аутономним женским центром, поднео је иницијативу за оцену њене
уставности као и захтев за обуставу њене примене док се не оконча процес пред Уставним
судом. Данило Ћурчић, правни саветник у Јукому, каже за данас се УС ни по једном захтеву до
сада није огласио, а да су без ефекта остале и молбе упућене председници УС да се убрза
поступање у овом случају. "Једино објашњење које смо добили је да је предмет у плану рада за
наредни период", каже Ћурчић подсећајући да је у неким другим случајевима Уставни суд
одлучивао у јако кратким роковима, а да у овом који се тиче десетина хиљада грађана се чека
дуже од две године. "Наравно да нико није против рада, односно запослења корисника новчане
социјалне помоћи али елементарно схватање социјалне правде иде у супротности са идејом да
корисници новчане социјалне помоћи који не могу да нађу посао и који су активни на тржишту
рада (што је и услов да би добили социјалну помоћ) морају да "раде" бесплатно а све под
претњом ограничавања или губитка права која им припадају. Стандарди који се односе на
забрану принудног рада или рада под претњом су у међународном праву уведени још почетком
двадесетог века", додаје Чурчић подсећајући да се поменута уредба коси и са међународним
концесијама чији је Србија потписник.
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СИНОС: Треба зауставити даље урушавање медијске сцене
Синдикат новинара Србије (СИНОС) сматра да је Уредба о преносу капитала без накнаде коју је
на предлог Министарства културе и информисања усвојила Влада Србије
Почетак дистанцирања од сета "реформских" медијских закона усвојених 2014. године чија
примена је нанела велику штету новинарској професији, новинарима и медијским радницима.
СИНОС остаје при ставу да Србија, као и већина држава у Европи, треба да има регионалне
јавне сервисе и државну новинску агенцију. Плурализам медијског власништва дефинисан је у
препоруци министара Европског савета из 2007. године, Медијској студији коју су 2009. године
на захтев Министарства културе и информисања Србије урадили експерти Европске комисије и
медијској стратегији коју је усвојила Влада Србије 2011, али чије одредбе нису ушле у медијско
законодавство.
Измењену уредбу СИНОС види као покушај да се заустави даље урушавање медијскје сцене.
СИНОС позива Министарство културе и информисања да у израду нове медијске стратегије
укључи све представнике медијских удружења, организација и асоцијација како би се
пронашло најбоље решење у интересу целокупне јавности а не појединих лобијских група.
Драгана Чабаркапа, председница СИНОС
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