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Једно предузеће свима покварило резултат
Аутор: Аница Телесковић
Огроман пад производње ЕПС-а у првом тромесечју последње упозорење да компанија мора да
се реформише, каже Данко Брчеревић из Фискалног савета
Привредни раст од један одсто у првом тромесечју јесте разочаравајући. Сада се показало да
процена о очекиваном економском расту од три одсто није била конзервативна, већ благо
оптимистична.
Овим речима Данко Брчеревић, специјални саветник у Фискалном савету, за „Политику”
одговара на питање да ли је ЕПС помрсио рачун премијеру Александру Вучићу, који је најавио
да ће ове године раст бруто домаћег производа (БДП) бити најмање три одсто.

ЕУ процена: Српски БДП и приватна потрошња расту, пада стопа
незапослености
Извор:Танјуг

Европска унија је објавила данас да очекује убрзање привредне експањзије Србије,
процењујући да ће раст бруто домаћег производа (БДП) наше земље у 2017. години износити
3,2 одсто, а у наредној 3,6 процената.
У данас објављеном документу Европске комисије "Пролећне економске прогнозе 2017", у
одељку који се односи на Србију оцењује се да ће "робустан раст прихода подржати даље
смањење буџетског дефицита" и констатује да домаћа тражња расте, што доприноси повећању
увоза и државних прихода.
"Очекује се да ће привредни раст (Србије) ојачати углавном на темељу снажне приватне
потрошње", наводи се у документу, уз пројекцију да ће извоз и инвестиције остати робусни.
Упозорава се медјутим, да се као резултат тога, али и неповољних курсних разлика, очекује
повећање неравнотеже девизног биланса.
Према процени Европске комисије буџетски биланс ће надмашити циљеве и резултирати
малим суфицитом у 2018. години.
У документу ЕК се предвиђа да ће раст приватне потрошње у Србији скочити са
прошлогодишњих 0,8 одсто на 2,6 процената ове године, и на 3,3 посто догодине.
С друге стране, раст јавне потрошње ће, према мишљењу финансијских и економских
стручњака ЕУ, имати благи узлазни тренд од 0,2 процентна поена у односу на прошлу годину, и
износиће по 2,5 одсто у 2017. и 2018.
Раст извоза, који је у 2016. достигао рекродних 11,9 процената, према прогнози ЕК ће успорити
на 7,9 процената, односно 7,3 одсто у овој и идућој години, респективно, док се предвидја да ће
увоз ове године порасти за 7,0 одсто у односу на лањских 6,8 посто, а идуће године за 6,9 одсто.
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Стопа незапослености у Србији ће, према пројекцији Брисела, ове године опасти на 13,1 одсто
са прошлогиодшњих 15,3 посто, уз даљу тенденцију смањења на 11 процената у 2018. години.
У ЕК очекују да ће инфлација у нашој земљи ући у циљани распон Народне банке Србије у овој
години са стопом од 3,4 одсто, а да ће 2018. године износити 3,5 одсто.
Такодје се процењује да ће укупан јавни дуг земље спласнути са лањских 73,6 процената на 71,1
одсто у 2017. години, и наставити да пада догодине до нивоа од 67,3 процента.

РАДНИЦИ ГОШЕ НАСТАВЉАЈУ ШТРАЈК За прву рату дуговања
добили по 35.000 динара, уместо 65.000
Извор:Политика.рс/Танјуг

Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, који штрајкују већ 43 дана,
настављају штрајк јер нису псотигли коначан договор са руководством фабрике у вези са
исплатом заосталих дуговања.
Како је у изјави за Тањуг објаснио шеф штрајкачког одбора "Гоше" Милан Вујичић, он и његове
колеге састали су се јуче са представницима претходног руководства, компаније "ЖОС Трнава"
из Словачке, а данас са новим власницима.
Према његовим речима, постигнут је начелни договор, али без датих гаранција.
- Јуче смо разговарали, долазио је представник бивше фирме ЖОС, и давао неке гаранције
како ће и шта ће бити исплата остатка од дуга. И сада чекамо потврду из ЖОС-а да се наш
бивши газда слаже са тим што смо се договорили, да ће дати гаранцију да ићи у 16 рата. А са
новим руководством смо се договорили да нам исплате по 65.000 динара, а за седам дана још
по 30.000 динара - рекао је Вујичић.
Ипак, како је додао, данас је исплаћено свега 35.000 динара.
"Кажу да немају више, па када накупе да нам доплате још по 30.000 динара", рекао је Вујичић.
Он је поручио да док не добију гаранције и новац, неће почети с радом.
Не верујемо више никоме на реч
- Не верујемо више никоме на реч. Те гаранције морају да се ставе на папир. Ми ћемо то
потписати и одмах сутрадан крећемо да радимо. Још ништа нисмо договорили и све је било у
домену приче - рекао је Вујичић.
Шеф штрајкачког одбора рекао је да је за сутра заказан нови састанак са генералним
директором "Гоше", али да не зна када ће бити нових разговора са представницима словачке
фирме.
"Ми и даље не радимо и даље смо у генралном штрајку, јер све што се договарамо данас,
сутрадан се то не испуни ништа", рекао је Вујичић.
Радници "Гоше" штрајкују од 27. марта, јер им се дугује измедју 15 и 20 зарада, радни стаж им
није уплаћиван од 2014, а фирма је у блокади од 2013.
Радници су недавно од Владе Србије добили једнократну помоћ од 60. 000 динара.
Словачка фирма пре продаје фабрике држави Србији дуговала је око четири милиона евра на
име пореза и доприноса, самим радницима дугује се око 1,8 милиона евра за зараде, а
добављачима више од милион евра.
Како је писала "Политика" у данашњем издању, радници Гоше ускоро би требало да се врате у
погоне.
Радници би требало да прекину штрајк на основу договора који је у среду постигнут између
бивших власника фабрике и представника Владе Србије, пише Политика. Радницима би већ
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данас требало да буде уплаћено по 65.000 динара, а додатних 25.000 по запосленом за недељу
дана, наводи лист.
Сваком раднику дугују 650.000-700.000 динара
Разлика до 650.000 или 700.000, колико се дугује сваком раднику, требало би да буде
исплаћена на 16 месечних рата почев од 1. јуна.
Према сазнањима Политике, држава се наводно обавезала да радницима Гоше повеже радни
стаж с тим сто ће власници фабрике хипотеком од пет милиона евра гарантовати исплату дуга
за пензионо и социјално у наредних пет година, на колико им је одобрен репрограм.
То је за Политику потврдио и председник Штрајкачког одбора Гоше Милан Вујичић.
- У фабрику је јуче као изасланик Владимира Пора, власника словачке ЖОС Трнава, дошао
извесни Зоран Терзић који се представио као њихов представник за источну Европу. Казао нам
је да долази из Владе Србије где је постигао овакав договор са министрима Александром
Вулином и Гораном Кнежевићем. Кад нам легне првих 65 000 динара и кад видимо све папире
који су потписани у вези са овим договором поцећемо да радимо. У супротном настављамо
страјк - рекао је Вујичић.
Политика напомиње да ЖОС Трнава више није власник Гоше, јер су фабрику недавно продали
кипарској компанији Лиснарт холдинг лимитед за 4,2 милиона евра.

Нема престанка штрајка у "Гоши"
Аутор:Ј. ИЛИЋ

У фабрици шинских возила у Смедеревској Паланци није дошло до договора бившег власника
и радника. Представник словачког "ЖОС Трнава" нуди по 65.000 на рачун и по 650.000 на 16
рата
ШТРАЈК у фабрици шинских возила "Гоша" и даље траје, упркос назнакама да је постигнут
договор штрајкача и представника бившег власника у вези са исплатом зарада и осталих
принадлежности. Према речима штрајкача, обављен је разговор са Зораном Терзићем,
представником словачке компаније "ЖОС Трнава" за Источну Европу.
- Представник бившег власника нам је саопштио да је разговарао са ресорним министрима, и
да ће нам у четвртак бити уплаћено по 65.000 динара. Остала дуговања до 650.000 би требало
да се исплате у 16 месечних рата. Тражили смо гаранције и потписивање споразума. Како се
ништа од тога није догодило, штрајк се наставља - каже председник Штрајкачког одбора
Милан Вујчић.
Радници тврде да су добили уверавања да се, наводно, држава обавезала да им повеже радни
стаж, уколико би бивши власници фабрике хипотеком од пет милиона евра гарантовали
исплату дуга за пензионо и социјално осигурање у наредних пет година, на колико им је
одобрен репрограм.
Иначе, словачки "ЖОС Трнава" продао је фабрику кипарској компанији "Лиснарт холдинг
лимитед" за 4,2 милиона евра. Радници сумњају да су нови власници у ствари стари, а да је све
фиктивно пребачено на кипарску фирму.
Радници "Гоше" штрајкују од 27. марта јер им се дугује између 15 и 20 зарада. Радни стаж им
није уплаћиван од 2014. године, док је фирма у блокади од 2013. године. Радници су недавно од
Владе Србије добили једнократну помоћ од по 60.000 динара.
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ДУГУЈУ И ДРЖАВИ
СЛОВАЧКА "ЖОС Трнава" држави Србији дугује око четири милиона евра на име неплаћених
пореза и доприноса. Радницима се дугује око 1,8 милиона евра за зараде, а добављачима више
од милион евра.

Одбрана "Новости" у јавном интересу
Аутор:В. Н.

Вести о озбиљној ситуацији у нашој кући изазвале пажњу и реакције државе, колега и познатих
личности. Тужилаштво: Приватизација компаније још у предистражној фази
СЛУЧАЈ приватизације "Вечерњих новости" и после седам година налази се у предистражној
фази - потврдило је данас Тужилаштво за организовани криминал.
- У оквиру предистражног поступка о приватизацији "Новости", Тужилаштво за организовани
криминал упутило је захтев за прикупљање потребних обавештења МУП-у и још чека
достављање извештаја по том захтеву - одговорило је данас Тужилаштво Удружењу новинара
Србије.
Решавање имовинскоправног ребуса у коме је један од најважнијих актера Милан Беко, један је
од захтева запослених у Компанији "Новости", који су се, упозоравајући на драматично стање у
својој кући, отвореним писмом обратили Влади, Надзорном одбору и домаћој јавности.
Запослени у Компанији саопштили су да су од руководства своје куће обавештени да је "реалан
потпуни колапс 'Вечерњих новости'", као и да је "менаџмент немоћан да реши нагомилане
проблеме", заостале од претходног руководства.
Отвореним писмом затражена је хитна реакција Владе, која има управљачка права у
Компанији "Новости", како би се спречило гашење дневног листа са традицијом излажења
дугом готово седам деценија. "Новости" су оптерећене старим дугом од 11 милиона евра, крајње
нејасним односом са Штампаријом "Борба", пореским дугом држави по основу пореза и
доприноса од 300 милиона динара, као и ратом кредита од 425.000 евра из 2012. године,
подигнутог код Хипо банке (данашње банке Адико), која стиже на наплату за три месеца.
Своју помоћ у решавању драматичне ситуације у Компанији "Новости" обећало је
Министарство културе, чији је државни секретар Нино Брајовић преузео обавезу да посредује у
заказивању састанка Надзорног одбора Компаније "Новости" са представницима запослених.
Захтеве запослених у Компанији подржало је и Удружење новинара Србије.
- Неопходно је да се што пре реши питање власништва над "Новостима". Позивамо Надзорни
одбор, на чијем је челу представник државе Тања Видојевић, да изађе са подацима о стању у
Компанији и хитном плану решавања ове ситуације - саопштиле су колеге из УНС-а.
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Немци запошљавају још 100 радника
Аутор: Љ.М.
Немачка компанија „ИГБ Аутомотив”, која већ деценију послује у Инђији, запошљава више од
2.300 радника и налази се на листи фирми с највећим бројем запослених, чиме представља
снажан ослонац развоју локалне самоуправе. Та компанија у сарадњи с општином Инђија
наредне недеље организује Дане каријере у месним заједницама, на којима се тражи нових 100
радника у производним погонима.
Дани каријере одржаће се 16. маја у МЗ Крчедин, сутрадан, 17. маја, у МЗ Марадик, у четвртак,
18. маја, у МЗ Љуково и у петак, 19. маја, у МЗ Бешка. На Данима каријере заинтресовани ће
моћи да се информишу и конкуришу на неку од понуђених радних позиција.
Иначе, „ИГМ Аутомотив” је једна од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Србији и
истовремено је одличан пример успешног и продуктивног пословања, не само на локалном
нивоу већ и на регионалном. У Инђији годишње производи више од 20.000.000 производа
намењених реномираним купцима из ауто-индустрије, као што су „Ауди”, БМВ, „Мерцедес”,
„Шкода”, „Опел”, „Нисан” и други.

Вујичић: Без договора, штрајк се наставља у "Гоши"
Извор:Танјуг
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске
Паланке, који штрајкују већ 43 дана, настављају штрајк јер нису постигли коначан договор са
руководством фабрике у вези са исплатом заосталих дуговања.
Како је у изјави за Танјуг објаснио шеф штрајкачког одбора "Гоше" Милан Вујичић, он и
његове колеге састали су се јуче са представницима претходног руководства, компаније "ЖОС
Трнава" из Словачке, а данас са новим власницима.
Према његовим речима, постигнут је начелни договор, али без датих гаранција.
"Јуче смо разговарали, долазио је представник бивше фирме ЖОС, и давао неке гаранције како
ће и шта ће бити исплата остатка од дуга. И сада чекамо потврду из ЖОС-а да се наш бивши
газда слаже са тим што смо се договорили, да ће дати дгаранцију да ићи у 16 рата. А са новим
руководством смо се договорили да нам исплате по 65.000 динара, а за седам дана још по
30.000 динара", рекао је Вујичић.
Ипак, како је додао, данас је исплаћено свега 35.000 динара.
"Кажу да немају више, па када накупе да нам доплате још по 30.000 динара", рекао је Вујичић.
Он је поручио да док не добију гаранције и новац, неће почети с радом.
"Не верујемо више никоме на реч. Те гаранције морају да се ставе на папир. Ми ћемо то
потписати и одмах сутрадан крећемо да радимо. Још ништа нисмо договорили и све је било у
домену приче", рекао је Вујичић.
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Шеф штрајкачког одбора рекао је да је за сутра заказан нови састанак са генералним
директором "Гоше", али да не зна када ће бити нових разговора са представницима словачке
фирме.
"Ми и даље не радимо и даље смо у генралном штрајку, јер све што се договарамо данас,
сутрадан се то не испуни ништа", рекао је Вујичић.
Радници "Гоше" штрајкују од 27. марта, јер им се дугује између 15 и 20 зарада, радни стаж им
није уплаћиван од 2014, а фирма је у блокади од 2013.
Радници су недавно од Владе Србије добили једнократну помоћ од 60.000 динара.
Словачка фирма пре продаје фабрике држави Србији дуговала је око четири милиона евра на
име пореза и доприноса, самим радницима дугује се око 1,8 милиона евра за зараде, а
добављачима више од милион евра.

Мантра о "пензијама из буџета"

Пише: Миле Делић, пензионер из Београда
* Пензије су опорезоване по прогресивној стопи, што је врхунска правна и
економска бесмислица преточена у накарадни закон који су изгласали
послушници који себе називају посланицима у Народној скупштини
У последње време нема екрана а скоро ни емисије да се не прича о пензијама и пензионерима.
Као да смо ми рак-рана овог друштва и система, а нисмо. Уочљиво је да сви који се домогну
микрофона о пензијама говоре погрешно као да се то њих не тиче, а и те како их се тиче.
Господо, пре него проговорите о пензијама, имајте у виду да вам је то судбина од које вас
једино смрт може спасити. Следећи погрешан став који пара уши а и интелект је повезивање
пензија са платама и буџетом. Не, господо, пензије се не исплаћују из буџета него из Фонда
пензијског и инвалидског осигурања. Некада смо имали четири фонда пензијског осигурања а
онда је на власт дошао врхунски економски штеточина и све спојио у један - да би приграбио
сву финансијску власт. Ови што су дошли после њега само су на најдрскији и најнехуманији
начин искористили новонасталу ситуацију да би окрутно опљачкали скоро половину а на тих и
подмукао начин све пензионере.
Пензије су опорезоване по прогресивној стопи, што је врхунска правна и економска
бесмислица преточена у накарадни закон који су изгласали послушници који себе називају
посланицима у Народној скупштини. Највећу грешку праве они који користе подметнути израз
"плате и пензије" или "пензије и плате". Разлика је суштинска. Плата је накнада за рад и добија
се на крају обрачунског периода ако послодавац има пара и ако је коректан. Плата је обично
прописана правилником или неким другим подзаконским актом. Нема дана а да се не чује да
неки послодавац дугује запосленима већи број плата. Пензија је посебан вид осигурања које је
пензионер уплаћивао док је био запослен, регулисана је законом који је донела држава и кога
се мора придржавати све док је на снази. Пензионер је , док је радио, фактички Фонду
позајмљивао паре и сада Фонд треба да му их сходно закону врати, дакле пензија је
пензионерова имовина коју је он некада у складу са законом поверио Фонду на чување уз услов
да му је Фонд на законом прописани начин врати. Држава може променити закон, али ниједан
закон не сме имати негативно дејство.
Поред тога закон се не може односити на појединце или групе - ако је тако онда је то
дискриминација. Износ пензије се, по закону, може мењати искључиво појединачним
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правоснажним решењем али за то овде нико не мари а надлежни то правило веома здушно
крше. Право које је једном стечено неким законом не може се одузети новодонетим законом.
Пензионери правду траже на суду, адвокати трљају руке а сиромашна држава слепо срља у
пропаст.
Међутим, основно питање о којем нико од ових који покушавају оправдати грубо отимање
пензија не сме ни да зуцне је следеће: колика је наплативост доприноса за пензијско осигурање
од стране обвезника уплате доприноса и ко је надлежан или задужен за контролу свих
обвезника када је у питању плаћање доприноса.
Неплаћање доприноса је тежак прекршај а можда и кривично дело које узрокује недостатак
средстава у Фонду за пензије. Мантра која се увелико форсира да ће смањење пензија спасити
буџет је обична политикантска флоскула којом се жели оправдати нехумано поступање према
пензионерској популацији. Жалосно је што је политикантском притиску подлегао и Уставни
суд одбивши да се изјасни о иницијативи за оцену уставности закона којим су отете пензије.
Позитивно је то што постоје часне судије које су издвојиле своје мишљење из ове нечасне
одлуке највишег органа правде.

ЦЕП: Најбољи одлазе из државне управе
Пише: Данас Онлине
Најквалитетнији кадрови последњих година учестало напуштају државну управу услед
неадекватних услова рада, а чак 50 одсто службеника који раде на пословима везаним за
управљање фондовима Европске уније и међународне помоћи (ЕУ/ИПА послови) намерава да
напусти посао у наредних годину дана.
Ово су резултати истраживања о политици задржавања кадрова које је ЦЕП спровео.
„Стање је постало веома алармантно“, каже Милена Лазаревић, програмска директорка ЦЕП-а,
„зато што одлазе баш они који највише раде и одударају од увреженог мишљења о
службеницима као „паразитима“ који троше новац пореских обвезника и раде минимално“.
Висок степен знања, вештина и искуства ових државних службеника, као и сложеност послова
које обављају, чине их све привлачнијим на тржишту рада. „Кадрове који се баве овим
пословима је јако тешко формирати, јер они изискују не само образовање, одлично познавање
енглеског језика већ и јако дуг период обуке које пуно коштају и пуштајући их да оду, држава
губи“, истиче Милена Лазаревић. Велика већина запослених на ЕУ/ИПА пословима објашњава
да је финансијски аспект један од главних разлога због којих квалитетни кадрови одлазе те да
"егзистенција диктира ниво ентузијазма".
„Проблем је и у томе што читав терет управљања људским ресурсима пада на руководиоце који
немају адекватну подршку од јединица које би требало да су за то задужене. Руководиоци
додатно наглашавају да оцењивање, као једна од ретких мера која им је на располагању, не
служи сврси препознавања и уклањања недостатака у раду запослених јер се неадекватно
примењује, тако да велика већина запослених добија највише оцене“, објашњава Милена
Лазаревић, програмска директорка ЦЕП-а.
Ипак, налази показују да су запослени на ЕУ/ИПА пословима привржени свом послу, као и да
би успостављање адекватних мера за њихово задржавање могло да спречи даљи одлив. „Да би
се спречио одлив кључних службеника и проблеми које њихов одлазак ствара у процесу
интеграције Србије у ЕУ, потребно је развијање јасне политике задржавања кадрова. Таква
политика би унапредила системе напредовања, награђивања, стручног усавршавања, али и
финансијске и друге аспекте рада који тренутно негативно утичу на мотивацију и задовољство
запослених. Свеукупно, потребан је модеран приступ управљању људским ресурсима који
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препознаје најквалитетније државне службенике и може да се такмичи са понудом на тржишту
рада изван државне управе“, закључује Милена Лазаревић, програмска директорка ЦЕП-а.
Истраживање је припремљено у оквиру Немачко-српске развојне сарадње кроз програм
Деутсцхе Геселлсцхафт фüр Интернатионале Зусамменарбеит (ГИЗ) ГмбХ и пројекта
„Подршка
преговорима са Европском унијом у Србији’’. Додатну финансијску подршку пружио је Тим за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ). У
спровођењу
пројекта, ЦЕП је успешно сарађивао са Канцеларијом за европске интеграције, која је главни
корисник резултата пројекта.

Синдикат РТС најавио штрајк, Бујошевић: Одлука незаконита
Пише: Фонет
Синдикат РТС "Независност" донео је одлуку о ступању у штајк упозорења, 17. маја у 13 часова и
трајаће један сат "прекидом рада и окупљањем запослених у кругу пословног простора
послодавца, Абердарева 1 - пакринг простор".
У саопштењу Синдикат захтева "враћање 10 одсто незаконито отетих зарада у Јавној медијској
установи РТС, потписивање споразума о динамици исплате ових 10 одсто из претходног
периода и повећање зарада кроз измену Колективног уговора код послодавца". Синдикат под
тим подразумева повећање цене рада, повећање топлог оброка, повећање регреса и корекцију
коефицијената за поједина занимања.
Захтева се и учешће синдиката у изради нове Систематизације и организације РТС, као и
пријем у сталних радни однос свих хонорарних сарадника. Према саопштењу, запослени Радио
Београда придружиће се запосленима у Абердаревој 1, док ће запослени у дописништвима РТС
штрајк упозорења започети прекидом рада у 12 часова, окупљањем у својим просторијама.
Како се наводи у саопштењу, интересе запослених ће заступати и у њихово име водити
Штрајкачки одбор у саставу: Драган Милановић Пилац, председник, и чланови Дане
Марковски, Драган Поповић, Весна Гаврик и Бојан Босиљчић.
Одбор повереника "позива послодавца да са Штрајкачким одбором одмах по добијању Одлуке
о ступању у штрајк упозорења отпочне преговоре за споразумно решавање испостављених
штрајкачких захтева". Одлука се доставља и Управном одбору и послодавцу, "чиме је,
истовремено, у складу са Законом о штрајку, извршена најава штрајка упозорења", наводи
Одбор повереника Синдиката РТС "Независност". У саопштењу се подсећа да руководство РТС,
пре одлуке о штрајку упозорења, није реаговало на два Отворена писма која су му упућена о
проблемима у РТС.
Бујошевић: Незаконита најава штрајка
Генерални директор РТС Драган Бујошевић оценио је у данашњем саопштењу да Одлука
Синдиката РТС "Независност" о ступању у штрајк упозорења "није донета у складу са
одредбама Закона о штрајку", али да је послодавац спреман да одговори на постављене захтеве.
У саопштењу Бујошевић подсећа да је делатност Јавног медијског сервиса РТС делатност од
јавног интереса, због чега је Синдикат био у обавези да Одлуку о ступању у штрајк донесе у
складу са чланом 12. Закона о штрајку.
"Свесни сте да оганизатори штрајка и учесници у штрајку који није организован у складу са
Законом не уживају заштиту у смислу члана 14. став 1. Закона о штрајку", указује Бујошевић.
Он, међутим, истиче да је, "и поред незаконите најаве ступања у штрајк упозорења, послодавац
спреман" да одговори на захтеве које је Синдикат РТС "Независност" навео у Одлуци.
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Поводом захтева за враћање 10 одсто "отетих" од зарада запослених у РТС, Бујошевић
констатује да је он незаконит и да су зараде умањене поштовањем одредби Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Реагујући на захтев за повећање зараде кроз измену Колективног уговора код послодавца,
Бујошевић подсећа да је Колективни уговор за РТС потписан 31.децембра 2014. на период од
три године.
"Имајући у виду да 31.12.2017. године истиче важење Колективног уговора, спремни смо да од
септембра месеца образујемо одбор за преговоре", наглашава Бујошевић.
Према његовом објашњењу, тај одбор ће и о повећању зарада "у циљу закључења колективног
уговора код послодавца".
Изјашњавајући се о захтеву да синдикат учествује у изради нове Систематизације и
организације РТС, Бујошевић напомиње да, на основу Закона о раду и по одредбама Статута
РТС, "генерални директор РТС доноси акте о систематизацији послова и задатака и
организацији рада РТС".
Колективни уговор РТС, подсећа Бујошевић, таксативно наводи о којим је питањима
послодавац обавезан да обавештава Одборе репрезентативних синдикалних организација.
Измена Правилника о систематизацији и организацији послова није наведена као обавеза
Послодавца, напомиње Бујошевић, који сматра да је зато нејасно на коју се законску обавезу
синдикат позива у Одлуци.
Поводом захтева за пријем свих хонорарних сарадника у стални радни однос, Бујошевић
истиче да је "послодавац, закључно са априлом, засновао радни однос на неодређено време са
укупно 191 запосленим".
"Уколико потребе посла то буду захтевале,послодавац ће засновати радни однос са још лица",
најављује Бујошевић. Он закључује да Синдикат РТС "Независност" Одлуком о ступању у
штрајк упозорења не штити економске и пословне интересе по основу рада, будући да захтеве
које наводи "или је незаконито спровести у дело или су већ спроведени у дело".

Радна група предложила мере за излазак из кризе
Пише: Д. Ђ.
Извештај радне групе биће достављен Надзорном одбору, саопштио је данас Синдикат
новинара Србије - синдикална организација "Новости", а чланови Радне групе инсистираће да
учествују у раду Надзорног одбора као и на заједничком састанку са премијером.
Како се наводи у саопштењу, састанку је присуствовао део менаџмента, али не и чланови
колегијума. Група, предвођена члановима колегијума управо у то време била је у Министарству
културе и "у име свих запослених тражила решење". На овај начин, колегијум је, супротно
Закону о раду и Колективном уговору Компаније, преузео на себе улогу репрезентативних
синдиката.
Износећи у јавност алармантне податке о "финансијском краху", за шта је добрим делом и сам
одговоран, колегијум је послао опасну поруку да је Компанија пред гашењем, што је створило
дадатне проблеме у пословању, наводи овај синдикат.
Наглашава се да је посебно индикативно да је Удружење новинара Србије подржало захтеве
"представника запослених", али да на свом сајту не објављује саопштења Синдиката новинара
Србије.
Синдикат новинара "Новости" упозорава да међусобно хушкање и поделе могу донети само
штету и да се из ове ситуације може изаћи само ако буду јединствени.
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Синдикат је у међувремену доставио Надзорном одбору предлоге Радне групе и проследио их
Данасу, које објављујемо у целини.
- Да "Новости" престану да објављују текстове о ситуацији у кући потписане са "Запослени" и
"В.Н.". Не само да иза њих не стоје сви запослени, већ и поручују читаоцима да се "Новости"
гасе. Односно, како је пређен пут "од светлих традиција до неславног краја". Коме су у интересу
овакви текстови? Коментари читалаца и потенцијалних оглашивача јасно показују да од
оваквих активистичких написа може бити само штета. За овакву узурпацију простора у
"Новостима" неко би требало да одговара.
- Да престану напади са страница "Новости" на Надзорни одбор, успостави комуникација са
члановима Одбора, како би се заједнички у решавање проблема.
- Да се не стварају вештачке поделе у "Новостима". Можда је некоме у интересу да доведе
"Новости" у стање "завади па владај", сејући злу крв, али Компанији и запосленима неопходно
је потребна слога.
- Да се коначно одреди ко је власник и да он преузме одговорност. За то је надлежно
Министарство привреде, а не Министарство културе и информисања.
- Да се направи хитан договор и споразум са Штампаријом јер смо на истом броду (а и наш су
највећи поверилац - односно држава као власник Штампарије). Реална опција је и фузија ове
две компаније.
- Уместо смањења палата од 10 одсто свим запосленима, као алтернативно решење предлажемо
умањење зараде само онима који су својим пословним потезима и лошим уређивањем
допринели овој ситуацији.
- Да се направи анализа узрока пада тиража "Новости" и изврше хитне промене како би се то
зауставило и тираж опоравио.
- Испитати има ли истине у причама да поједини људи из Редакције рекетирају фирме и
појединце са тим да ће или неће објавити текст у "Новостима" о њима.
- Сматрамо да "Новости" више не треба да плаћају струју, трошкове поправки итд. за све фирме
у згради.
- Наћи стратешког партнера за специјалне додатке и заједничке акције.
- Проучити структуру расхода и видети где је све могуће уштедети.
- Основати Фонд за стимулативне отпремнине како би био решен вишак запослених.
- Покренути нова издања и пројекте - тражити од сваког запосленог предлоге, охрабрити и
подстаћи истраживачко новинарство.
- Укинути све стимулације, као једну од мера штедње и утврдити ко од запослених има
паралелни посао.
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Синдикат параћинске Стакларе: Плашимо се да ћемо сви на биро
Аутор: Милан Никић

Радници "Српске фабрике стакла" у Параћину, одржали протест због могућег стечаја тог
предузећа. Траже од Владе Србије да спречи гашење фирме која има производе и тржиште, и
нема конкуренцију. Познати дуг фабрике је 50 милиона евра, кажу у синдикату.
Власнику стакларе, бугарском тајкуну Цветану Василеву, Србија је одузела пасош и три године
одбија да га преда Бугарској која га тражи због проневере.
Запослени у Стаклари кажу да су огорчени јер је предстечајни поступак отворен у петак.
Руковођење фирмом преузео је принудни предстечајни управник, а већ наредног четвртка суд
ће одлучивати о стечају.
"Скратили су нам време интервенције, оно што ми можемо да урадимо. Али, то не значи да
ћемо да престанемо, сигурно ћемо да пробамо да се свим средствима боримо против тога.
Бојим се да после тог дана радници Српске фабрике стакла више неће да буду радници већ
социјални случајеви, сви ће да буду на бироу", каже Живојин Матејић, председник Самосталног
синдиката Стакларе.
Радници и синдикат не знају ко је сада власник Стакларе, а директор и предстечајни управник
успели су да избегну бројне новинарске екипе. Само дуг бугарским повериоцима износи око 50
милиона евра, а он се дуплира када се на то додају потраживања ЕПС-а, Србијагаса и чачанске
фирме "Вексилум Балкан". Од рекције српске владе зависи даљи ток протеста.
"Колега и ја консултујемо наше централе горе, пратимо ситуацију па ћемо можда и да
радикализујемо. Позивамо премијера и све релевантне у Влади да допринесу да се реши
ситуација", каже Бобан Никодијевић, председник синдиката "Независност" Стакларе.
Запослени у параћинској Стаклари ипак примају редовне зараде, раде у три смене. Питају се
коме одговара да три године нове машине, вредне девет милиона евра , стоје нераспаковане у
погону трговачког стакла, јер су неоцарињене.
Параћинска Стаклара је не тако давно имала 4.800 радника, а данас 820. Од исхода стечајног
рочишта у Привредном суду у Крагујевцу, 18. маја, зависи да ли ће на Стаклару бити стављен
катанац или ће се овакво стање наставити.
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Протест радника параћинске Стакларе
Извор:РТС
Репрезентативни синдикати Српске фабрике стакла у Параћину одржали су испред фабричке
капије протест због најављеног покретања стечајног поступка у Стаклари. Они кажу да их не
занима ко је власник фабрике, коме је и колико дужан, већ хоће да наставе да раде и да 820
породица у Параћину имају од чега да живе.
Синдикални челници чак и не знају ко је стварни власник фабрике и како се стигло до дуга од
47 евра за релативно кратко време од како је фабрика приватизована.
Радници окупљени испред фабричког круга истичу да су веома забринути за своја радна места
и да добро знају шта ће стечај значити за фабрику која је за 110 година постојања преживела
ратове, санкције и бомбардовање.
Рочиште на којем ће се одлучивати о стечају заказано је за 18. мај у Привредном суду у
Крагујевцу.

Нових 500 задруга за оживљавање српског села
Извор:РТС
Министар без портфеља задужен за регионални развој Милан Кркобабић каже за РТС да је
оживљавање српског задругарства неопходно за повећање конкурентности произвођача, али и
оживљавање села. Најавио је отварање конкурса на који ће за новчана средства моћи да се
пријаве и постојећи задругари, али и они који тек намеравају да се на тај начин организују.
Кркобабић је, гостујући у Дневнику РТС-а, истакао да је Влада дефинисала план за оснивање
500 задруга у 500 српских села.
"Крећемо већ од данас озбиљно и амбициозно. Покушаћемо да оснујемо нове, али и да
постојеће задруге ставимо на здраве ноге", навео је Кркобабић.
Најавио је да ће конкурс за новчана средства бити отворен следеће недеље, као и да је програм
подржала и Српска академија наука и уметности.
"Циљ је да одемо у села, појаснимо људима и омогућимо им да без велике папирологије
конкуришу за та средства", каже Кркобабић.
Напоменуо је да први пут Влада улаже у српско село, као и да је циљ да млади остану на селу.
"Да своје млеко, воће и поврће продају и остану на селу, да српски село и даље живи", тврди
Кркобабић.
За финансијска средства могу да се пријаве и постојеће задруге, које новац могу да утроше на
вишегодишње засаде, механизацију и опрему која ће обезбедити виши степен обраде.
Такође, средства могу добити и задруге које су тек основане.
"Циљ је да објединимо 10, 20, 30 газдинстава да заједно смање трошкове и стигну до тржишта",
каже Кркобабић.
Као крајњи резултат програма министар види повећање конкурентности произвођача и
оживљавање села.
"Прво да буду конкурентни и пуне рафове и други кључни циљ је да оживимо српско село,
задржимо младе људе и вратимо неке који су отишли", напомиње Кркобабић.
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Истакао је да је задругарство савремени вид организовања произвођача у Европи, као и да се
тиме на прави начин представљају робни производи.
"Ако верују у концепт Владе Србије, ако ми верујемо у њихов потенцијал и имамо пуну
подршку локалне самоуправе онда смо урадили прави посао", закључио је Кркобабић.
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