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Колике ће бити минималне зараде?
Припремио Срђан Димитријевић

Минималну зараду од 22.620 динара прима између 300 и 350 хиљада запослених, процењују у
Републичком заводу за статистику. Многи запослени на црно примају мање и од тога, не
добијају оно што зараде или их плаћају са закашњењем. После најаве из Владе да ће до јесени
минималне зараде бити повећане, проверавали смо како је то у пракси могуће.
Закон о раду прецизира да се о минималној заради договарају социјални партнери до 15.
септембра, за следећу календарску годину, а ако се не договоре, о њој одлучује Влада. Међутим,
у Министарству рада кажу да и социјални партнери: синдикати и послодавци, могу да траже
повећање минималне зараде.
"Тако да је могуће у току године одлучити о евентуалном повећању цене рада уколико се сви
социјални партнери сагласе и уколико је то наравно оправдано повећањем оних параметара на
основу којих се и одређује минимална цена рада", каже Зоран Лазић, државни секретар
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Поред основног минималца, радник треба да добије регрес, топли оброк и превоз. Када бисмо
додали тих неколико хиљада динара на основну минималну зараду, видели бисмо да већина
трговинских ланаца, у ствари исплаћује минималну зараду, или тек мало више од тога.
Иако раде за време државних празника и имају највише марже у окружењу, због велике понуде
радне снаге - мало плаћају раднике. Послодавци се слажу да неке њихове колеге тако
злоупотребљавају запослене, али се жале да плаћају највише доприносе по запосленом у
Европи, до 67 одсто. За разлику од већине европских земаља, код нас се опорезује и минимална
зарада, а доприносе држава не смањује.
"Апсурдно је да се на топли оброк плаћају сви порези и доприноси што је ипак једна социјална
категорија", каже Бобан Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије
Минималну зараду - непопуларни "минималац" послодавац исплаћује док трају поремећаји у
пословању фирме, и то не дуже од шест месеци. Ако се пословни проблеми до тада не реше,
послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима. Мада су свесни стања
у буџету, синдикати истичу да минимална зарада није довољна ни за пуко преживљавање.
"Минимална зарада мора адекватно одговарати потрошачкој корпи, односно да минимална
зарада мора бити на нивоу минималне потрошачке корпе, а то је негде на нивоу око 35 хиљада
у овом моменту", каже Љубисав Орбовић, председник Савеза Самосталних синдиката Србије.
"Уколико наш раст годишње износи 3одсто БДП-а, онда не можемо очекивати у целини да ће
зараде бити веће од тог раста", каже Бобан Станацковић, председник Уније послодаваца
Србије.
Колико ће минимално бити плаћени радници у Србији знаћемо до средине септембра, а
спекулише се да ће радни сат уместо досадашњих 130, бити око 140 динара.
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Газде није брига за празничну дневницу
Аутор:Ј. Ж. Скендерија
Многи послодавци не исплаћују увећане плате за рад на празник. Само у једној контроли
откривено да је у Зрењанину оштећено 360 радника
ПЕТИНА послодаваца у Србији чији су радници радили на Дан државности није исплатила
празничну дневницу. Иако су инспектори најавили контроле, газде се нису удостојиле да
испоштују своје раднике и исплате им оно што им по закону припада. Нови надзори најављени
су и за рад на ускршње и првомајске празнике, али ће се број оних који су прекршили прописе
знати тек у јуну, по исплати зарада.
Према подацима Инспектората за рад само у једном дану утврђено је да 47 послодаваца није
дало увећану зараду за 1.278 запослених који су радили на празник Сретење, 15. и 16. фебруара
2017. године.
- Највећи број радника којима није уплаћена увећана зарада за рад на дан празника који се
слави нерадно, утврђен је код једног послодавца у Зрењанину чак 360, у Пироту 116 запослених
није добило дневницу, у Прешеву 173, код једног послодавца у Зајечару 78, а у Нишу 57 - каже
Бојан Јоцић, директор Инспектората за рад.
Током надзора, утврђено је још и да 34 газде нису исплатиле зараду за 2.568 запослених, док 15
њих није исплатило пуну зараду за 704 радника. Најдужи период у коме су радници остали без
плате забележен је код једног послодавца у Зрењанину, који се оглушио о закон од децембра
2014. до фебруара 2017. године, као и код послодавца из Лознице који се није сетио својих
радника од августа 2015. до фебруара ове године.
- Утврдили смо и да 30 послодаваца није уплатило доприносе за обавезно социјално осигурање
за укупно 3.308 запослених, о чему је обавештена Пореска управа - каже Јоцић. - Најдужи
период за који послодавац није уплатио доприносе утврђен је у Шапцу чак пет година, као и у
Зрењанину, код послодавца који 44 од укупно 55 месеци није дао ни динара за ове сврхе.
Приликом инспекцијских надзора, које је 14, 15. и 17. априла 123 инспектора рада посетило 639
послодаваца. Планирано је да у јуну опет обиђу газде које су биле предмет инспекцијских
надзора и провере да ли су запосленима који су радили у дане васкршњих празника, исплатили
увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду за рад на дан празника
који је нерадни дан - најмање 110 одсто од основице.
КАЗНЕ ДО 1.500.000 ДИНАРА
АКО запосленом не исплати накнаду зараде за рад на дан празника који је нерадни дан,
одредбом члана 274. Закона о раду је прописана новчана казна за послодавца са својством
правног лица од 600.000 до 1.500.000 динара, за одговорно од 30.000 до 150.000 динара, док
је за предузетника од 200.000 до 400.000 динара.
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Ђорђевић: Имамо план за савремену војску
Извор:Танјуг
Министар одбране Зоран Ђорђевић изјавио је да је захваљујући Влади и суфициту у буџету
кренула озбиљнија модернизација Војске и да је сутрашња вежба у Никинцима комплексна,
специфична те представља одличан начин да се повећа оперативна способност војске.
„Сутра ћемо видети 20 нових оруђа и оружја која су уведена у војску Србије, која ће са 742
бојева пројектила извршити гађање”, рекао је Ђорђевић за РТС.
Како је додао, после вежбе биће технички збор са 40 нових оружја и оруђа у фази
модернизације.
„Показаћемо доста тога, народ ће видети шта смо урадили у претходном периоду”, рекао је
министар.
Према његовим речима, стање у војсци 2012. није било похвално.
„Али нисмо се предавали, направили смо план и почели да га спроводимо”, рекао је Ђорђевић.
Влада је, додао, издвојила средства за наменску индустрију и да та индустрија може да буде
замајац привреди.
Како је рекао, захваљујући улагању у техничко-ремонтне заводе, биће повећана могућност
ремонта и продужења рока употребе код неких средстава.
Говорећи о набавци авиона „миг-29” из Русије, министар је рекао да све иде по плану и да ће
јавност бити благовремено обавештена о свему.
Када је реч о попуњености Војске, Ђорђевић је подсетио да је премијер рекао да ће у току ове и
у наредним годинама бројно стање бити повећано.
Навео је да је првих 1.500 војника опремљено најсавременијом опремом и да ће се наставити са
опремањем нових 1.500.
„Неко затечено стање је од нас захтевало мобилизацију и да се доста тога уради плански.
Схватили смо где су недостаци, имамо план на који начин да достигнемо најсавременију
војску”, рекао је Ђорђевић.
Он је поручио је да је сутрашња вежба начин како се јачају оперативне способности војске.
„Настојаћемо да буде што више вежби и да повећамо оперативне способности наше војске”,
закључио је министар.

Привредни раст – разочаравајући један одсто
Аутор: Аница Телесковић

У првом тромесечју подбацили пољопривреда и енергетика. Под знаком питања прогноза да ће
БДП порасти три одсто до краја године
Ове године подбациће воћарство, пре свега малине и купине, које имају велику додату вредност
на привредни раст (Фото Пиксабеј)
Како сада ствари стоје, само од Бога и Милорада Грчића, в. д. директора ЕПС-а, зависи да ли ће
премијер Александар Вучић трећу годину заредом погодити колико ће до краја децембра
износити привредни раст. Јер, управо су пољопривреда и енергетика биле две главне препреке
економском расту у првом тромесечју.
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Званична статистика је недавно објавила да је реални раст бруто домаћег производа (БДП) у
првом кварталу 2017. године, у односу на исти период лане, износио разочаравајући један
одсто.

Запослени: Новости пред крахом, да реагује Влада као управљач
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Запослени у "Вечерњим новостима", имајући у виду, како кажу, да та кућа,
притиснута нагомиланим дуговима, неће дочекати август, затражили су од Влада Србије, као
управљача, да овласти Надзорни одбор да под хитно отпочне системско решавање драматичне
ситуације.
У отвореном писму Влади, Надзорном одбору и јавности, запослени у “Новостима”, “компанији
од које живи 368 породица”, наглашавају да их је руководство компаније обавестило да је
"реалан потпуни колапс, укључујући чак и престанак штампања дневног листа „Вечерње
новости".
За то је, како истичу, руководство навело више разлога, међу којима да је компанија под дуга
од 11 милиона евра, затеченог 2013, да је порески дуг држави из 2009. са 103 милиона нарастао
са каматама на више од 300 милиона динара, а да у августу на наплату стиже последња рата
кредита од 425.000 евра, подигнутог 2012. код Хипо-банке (садашњи Адико).
У писмо се наводи и да су нерашчишћени имовинско-правни односи са државним предузећем
Штампарија "Борба", где се "Вечерње новости" штампају на својој машини, али по тржишним
условима.
Рад отежава и чињеница да компанија има вишак запослених који не може да реши, да
руководство нема механизам да реши ове проблеме, јер су сви досадашњи покушаји да се
држава као управљач укључи - пропали и да због опструкције Надзорног одбора није
спроведен социјални програм 2015, а није решено ни питање имовине Компаније у Републици
Српској, стоји у писму запослених.
Они захтевају да се коначно реши питање власништва и имовине коју деценијама користи
компанија, да се промени однос чланова Надзорног одбора према тој кући и активно
укључивање у решавање суштинских ствари.
Имајући у виду да од "Новости" живи скоро 1.500 људи суочених са најавом пропасти, тражимо
да Влада под хитно разреши имовинско-правни ребус са Миланом Беком, активно се преко
Надзорног одбора укључи у решавање проблема и спречи гашење дневног листа који је готово
седам деценија перјаница српског новинараства, наведено је у отвореном писму запослених у
"Вечерњим новостима".
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Трећина погинулих радила на црно
Пише: Љ. Буквић

Само прошле године 42 радника у Србији страдала су на радним местима, више од половине
њих је радило у грађевинском сектору, који је годинама уназад најугроженији.
Најчешћи разлози због којих се то дешава су необезбеђени услови и опрема за личну заштиту и
безбедан рад.
Потпредседник Самосталног синдиката Душко Вуковић каже за Данас да се ситуација не
поправља како године пролазе, већ да је прошле 2016. било више смртних случајева него
годину дана раније.
- Прошле године је 42 људи страдало на радном месту, од тога 29 на лицу места. Половина њих
су радници из грађевинског сектора, потом их је било и у пољопривреди, прерађивачкој
индустрији. То је више настрадалих него 2015. године - каже Душко Вуковић.
Он тврди да је све више људи који раде на црно, који не пролазе неопходне обуке, немају
средства за заштиту на раду.
- Незадовољни смо, инспекције раде посао, али проблем је што држава тврди да немају
довољан број инспектора, а друга ствар је што и они раде за мале дневнице, тако да има доста
проблема - истиче Вуковић.
Оно што би за почетак требало урадити не би ли се ситуација поправила иоле јесте усвојити
закон о заштити на раду, истиче наш саговорник. На том закону се, како каже, ради већ дуго,
али је проблем што се увек поставља питање: ко ће то да плати? Вуковић каже да су формиране
две радне групе, једна која би се бавила управо овим законом и друга која би планирала нову
стратегију о безбедности и здрављу на раду.
Обележавајући недавно Светски дан безбедности и здравља на раду у Самосталном синдикату
су рекли како се велики број послодаваца према безбедности и здрављу на раду односи
неодговорно, чак и бахато, што се огледа кроз непријављивање радника, неоспособљавање за
безбедне услове рада, неопремање средствима и опремом за личну заштиту и неомогућавање
редовних систематских прегледа.
- Радници у грађевинарству, рударству и прерађивачкој индустрији су најугроженији, као и
млади и радници на несигурним пословима у малим и средњим предузећима, радећи на
ризичним пословима, без неопходне обуке, информисања и недовољне заступљености
представника радника и синдиката у одборима за безбедност и здравље на раду, посебно у
малим компанијама - наводе у овом синдикату.
Под паролом "Тишина се јаче чује" и минутом ћутања за све погинуле раднике и УГС
"Независност" је недавно обележио овај дан. Председник синдиката грађевине у УГС
"Независност" Саша Димитријевић каже за наш лист да је забрињавајуће што расте број
погинулих на радном месту, и што је 34 одсто њих радило на "црно".
- Више од половине погинулих у 2016. је из сектора грађевине, а први на лествици разлога јесте
рад на висини. Оно што нас брине јесте што је више од трећине погинулих радило на црно истиче Димитријевић.
Он каже да синдикатима нису познати резултати суђења послодавцима који су упослили
раднике на "црно" нити да ли их је било, као ни какве казне у пракси следују онима који
радницима не обезбеде ни минималне услове за безбедан рад.
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- Све док се смртни исход на радном месту за оне послодавце који упосле раднике на црно и без
адекватне опреме не буде третирао као убиство ми нећемо имати могућности да преупредимо
овакве исходе - напомиње Димитријевић.
Осим усвајања закона о заштити од повреда на раду, Димитријевић каже да ће би требало
радити и инсистирати на изменама кривичног закона.
- Инспекторат за рад последњих година се поправио и све је више контрола, али на овоме
морају све институције да раде заједно и без судства и тужилаштва нема напретка - истиче
Саша Димитријевић.
Поднете 62 кривичне пријаве
Према подацима инспекције рада у 2016. је извршено 900 надзора поводом повреда на раду, а
осим 29 смртних повреда на раду биле су и 774 тешке повреде на раду, док је поднето више од
62 кривичне пријаве против несавесних послодаваца.

Вучић: Наставак улагања у војску
Пише: ФоНет
Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић изјавио је за ТВ Прва да је Србија
учинила све да сачува стабилност и да је у томе за сада успела и најавио да ће наставити да
улаже у војску.
Вучић ће сутра присуствовати прослави Дана Војске Србије, Дана победе и Дана Европе, која ће
се одржати у Никинцима, преноси Б92.
Тамо ће бити одржана вежба “Челик 2017” на којој ће, како је рекао Вучић, ВС показати сва
расположива моћна средства, али и много новина.
“Људи кажу да се не дешава ништа у војсци, а дешава се то да више нема оних грозних чизми
које смо у ЈНА носили 1988-1989, већ сви имају по два или три пара, више униформи, плате,
примамо нове војнике”, рекао је он.
Вучић је рекао да је Војска Србије успела и да ради на “алас ракетама”.
То ће сутра људи видети на гађању, такозване вођење ракете које драматично мењају курс и иду
ка циљу којем ви управљате, видећете на гадјању од десет до 12 километара, али ми то
спремамо за гађање од 50 километара. Онда можете да мислите колико снажнији и моћнији
постајемо”, рекао је Вучић.

Под лед би могли да оду Дијамант и Млекопродукт
Пише: Мирослава Пудар
За своју егзистенцију забринуто је и 150 запослених у Млекопродукту коме ланац
Тодорићевих продавница дугује два милиона евра
Уверавања српских званичника да разлога за бригу нема тешко да могу да умире око 11.000
запослених у некој од фирми компаније Агрокор у Србији, или представљају део ланца
добављача.
Подсећања ради у саставу Агрокора у Србији послују трговински ланци Меркатор С, Идеа и
Рода, али и фирме Фриком, Дијамант, Кикиндски млин, МГ Мивела, Нова слога и Супер
картица, а ту су и бројни добављачи међу којима су велике фабрике. Основно питање које мучи
запослен јесте шта ће се продавати, а нешто се продавати мора, како би се намирили дугови,
мада је јасно да прехрамбени сектор располаже већим потенцијалом. У овом тренутку једино је
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извесно да су разговори, у које је укључен и државни врх, у току. С друге стране поруке које се
могу чути уносе додатну конфузију јер су различито интониране - од тога да је пословање
Агрокора у Србији стабилно, па до упозорења да ће ситуација са том хрватском компанијом
изазвати потрес на регионалном тржишту. Према оцени професора Љубомира Маџара, у овом
тренутку не може се са прецизношћу рећи како ће се ситуација развијати "али је неспорно да је
у интересу свих актера укључених у ову причу, да се проблеми Агрокора реше на најбезболнији
начин".
Једно од неизбежних питања свакако је и оно да ли је овакав сценарио могао да буде избегнут.
Судећи према оцени Горана Ковачевића, власника трговинског ланца Гомеx и председника
Наледа, овако крупне ствари не дешавају се преко ноћи. Он у том контексту каже да нико није
обратио пажњу на упозорења која су указивала на драматично ширење пословања Агрокора.
- Требало је реаговати у правом тренутку и интервенцијом државе спречити концентрацију
трговине. У овом случају реч је о класичном предаторском понашању када неко покушава да
заузме тржиште и у првом кораку намерно губи, да би одмах после тога истиснуо конкуренцију
враћајући добит поскупљењем производа. Такав сценарио би се, вероватно, и догодио да није
било преамбициозног плана власника Агрокора, који у тако кратком року није могао све то да
уради. Проблем је што то, својевремено, када је Агрокору дозвољено да удружује трговине на
нашем тржишту, није препознала Комисија за заштиту конкуренције - коментарише за Данас
Ковачевић.
Да је страх запослених у Агрокоровим фирмама у Србији и те како оправдан на то, између
осталог, указује и чињеница да само у зрењанинском Дијаманту, "златној коки" Тодорићеве
српске инвестиције, ради 750 људи. За своју егзистенцију забринуто је и 150 запослених у
Млекопродукту коме ланац Тодорићевих продавница дугује два милиона евра. На тај ризик
упозоравају и у Удружењу привредника Зрењанински пословни круг.
- Сви добављачи су у великим финансијским проблемима, па и наша чланица Млекопродукт
такође. Због тога ми с пажњом пратимо дешавања у вези са овим концерном. Осим тога, веома
нас занима како ће ситуација са Агрокором да се одрази на пословање Дијаманта који, судећи
према пословним резултатима у претходне четири године, бележи негативан тренд.
Илустрације ради, пре четири године ова фирма је остварила добит од 12 милиона евра, да би
2015. годину завршила са губитком од 2,5 милиона евра. То најбоље говори о политици
власника Агрокора према Дијаманту која би могла бити погубна не само за запослене у тој
фабрици, већ и за зрењанинску привреду. Подсетићу да је Дијамант наш највећи произвођач и
стабилним пословањем увек је био стуб овдашње привреде - каже привредник Стево Кочалка,
председник Удружења Зрепок.
О финансијским потезима Агрокора, обављеним преко зрењанинске уљаре, спекулише се већ
две године, нарочито од када је Петру Матијевићу продат део фирме Дијамант-Аграр са 4.100
хектара ораница. Вредност те имовине била је, 2015, процењена на две милијарде динара. Да
ли Дијамант попуњава рупе у буџету Агрокора пита се и уредник економске рубрике у Листу
"Зрењанин", Зоран Дедић, који у тексту наводи да је протеклих месеци зрењанинска уљара
продала већи део својих залиха сунцокрета руским банкарима. "За 35,5 милиона евра Дијамант
је пре пет месеци руској финансијској групацији ВТБ капитал трејдинг продао 97.000 тона
сунцокрета. Да би повукао сунцокрет за прераду из својих силоса, Дијамант сада банкарима
прво мора да га плати. А сваког дана прерађује 600 тона зрна", истиче Дедић.
Шта је то довело Агрокор на ивицу пропасти - да ли је, како сматрају словеначки стручњаци,
чашу прелила куповина Меркатора у шта је уложено више од пола милијарде евра, или
неконтролисано ширење на сва регионална тржишта - питање је које чека одговор. Утолико
пре што је реч о крупном играчу на тржишту који запошљава укупно око 60.000 радника, при
чему у Хрватској - 35.000 радника, а у Србији - око 11.000. Годишњи приход концерна чини 15
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одсто БДП-а Републике Хрватске. Према процени рејтинг агенције Мудис, дуг Агрокора крајем
ове године биће шест пута већи од бруто добити.
Маџар: Српске фирме нису прве на продају
- Проблеми са Агрокором нису добра вест за Србију, где имовина тог концерна, бар што се тиче
индустрије и произвођача попут Дијаманта и Фрикома, вреди у просеку више од просека
хрватске фирме. Ипак, ако и дође до преструктурирања Агрокора, српке фирме неће бити прве
на удару за продају. Дакле, ризик је мањи него код компанија које не послују на српском
тржишту. Хрватска држава је донела специјални закон како би, бар привремено, зауставила
реализацију захтева поверилаца за тренутном наплатом потраживања. Могло би се рећи да је
то својеврсни предах за Агрокор. Ако буде среће и памети, Агрокор ће тај предах рационално
искористити - коментарише за Данас професор Љубомир Маџар и наглашава да је спасавање
те компаније у интересу и Хрватске и Србије.

Вучић: Гашићу нека одговорна функција, не знам још која
Извор: Н1, Бета, ФоНет
Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић рекао је за ТВ Прву да ће
некадашњи министар одбране Братислав Гашић обављати "неку одговорну функцију" али да
још не зна коју.
Подсетимо, Гашић је у фебруару прошле године разрешен дужности министра
одбране, након увредљиве реченице упућене новинарки телевизије Б92.
Наиме, Гашић је 6. децембра 2015. у Трстенику новинарки Б92 Златији Лабовић упутио
сексистичку реченицу. Увреда је изазвала бројне критике новинарских удружења и
јавности, а премијер Александар Вучић најавио је да ће Гашић због тога бити
смењен,што се и догодило четири месеца касније.
Вучић је рекао и да је Синиша Мали био најбољи градоначелник, али највише нападан у
медијима.
Упитан ко ће га наследити на функцији шефа Бироа за координацију служби безбедности,
Вучић је за ТВ Прва казао да "има више" кандидата али да је сигурно да ће то бити
"професионалац који ће се тим послом озбиљно бавити".
Брину га велика Албанија, БиХ и Агрокор
Вучић је изразио забринутост због идеје о великој Албанији, тензија у Босни и Херцеговини и
судбине компаније "Агрокор".
Говорећи о ситуацији у региону, Вучић је за телевизију Прва рекао да највише брине због
односа у БиХ.
"Што се тиче односа с Албанцима, они су тешки али морамо да разговарамо и правимо
амбијент за будућност. Морамо да разговарамо и са Хрватском и разумем њихово инсистирање
на решавању судбине несталих, али и они пред својом јавношћу морају говорити о несталим
Србима, којих је много више од Хрвата", казао је Вучић.
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Коментаришући најаве Приштине да ће у наставку Бриселског дијалога ангажовати Мартија
Ахтисарија и Мадлен Олбрајт, Вучић је казао да ће и Србија имати "светски позната" имена на
својој страни.
"Имена Ахтисарија и Олбрајтове имају позитиван углед у једном делу света али и ми имамо
људе који ће помоћи нашој страни а нису мање угледни", казао је премијер додајући да се
формат дијалога се Приштином може мењати само консензусом.
Пуно заједничког посла пред Србијом и Француском
Вучић је, после победе Емануела Макрона на изборима у Француској, рекао да верује у
рационалну, добру и коректну сарадњу и подршку Француске Србији на њеном европском путу,
нагласивши да је пред две земље пуно заједеничког посла.
Имали смо добре односе и увек подршку Француске на еврпском путу, догодио се овај тежак
инцидент са пуштањем Рамуша Харадинаја, рекао је Вучић, али је оценио и да је Србија
релативно благо реаговала "управо због односа које градимо".
Он је рекао да пуно заједничког посла предстоји, и подсетио да француске компаније у Србији
запошљавају 10. 000 људи као и да их је велики број француских компанија заинтересован за
улагања у нашу земљу. “Једна од највећих фаворита у трци за Аеродром Београд је француска
компанија”, рекао је Вучић.
Министра финансија молићу да не попушта
Вучић је рекао и да ће с функције председника инсистирати на чврстој финансијској контроли
и да ће "министра финансија свакога дана молити да не попуста под притисцима".
"Видео сам жељу за неспутаном потрошњом новца на последњој седници Владе и то ме је мало
уплашило, жеља да се неки представе као бољи министри и зато ћу инсистирати на чврстој
финансијској контроли", казао је Вучић.
Говорећи о економској ситуацији и стандарду грађана, најавио је разговоре са синдикатима и
послодавцима а према његовим речима, повећање плата могу да очекују запослени у
администрацији, војници, полицајци, лекари, медицинске сестре, наставници, учитељи,
научни радници, као и запослени у социјалном сектору.

Синдикат Слога: Раднике ослободити таксе на суђењу за плате
Извор:Бета
Удружени синдикати Србије "Слога" затражили су од Министарства правде да раднике
пропалих предузећа ослободи плаћања судске таксе у споровима којима траже наплату
неисплаћених зарада.
"Тужиоци, бивши радници, нису били у могућности да таксу плате по отварању предмета, јер су
им предузећа у међувремену отишла у стечај, а они остали на улици", наводи се у саопштењу
Слоге.
Истакнуто је да основни судови сада захтевају да радници таксе плате у року и под претњом
приватних извршитеља са увећањем износа за 50 одсто.
Слога сматра да је потребно да Министарство правде стопира наплату тих такси до окончања
наплате заосталих зарада.
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Александар Вучић није одржао реч да ће обићи раднике 'Гоше' 5. маја
Извор: Глас Америке (ВОА)

Сваког 1. маја, синдикати и радници у Србији одрже протест, носе заставе и транспаренте,
поруче нешто држави, и ствар се најчешће на томе заврши до следеће године и следећег Дана
рада. Како живе и са чиме се суочавају радници у Србији најбоље је показао случај Фабрике
шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који су више од месец дана у штрајку, а један
од њих је у очајању извршио самоубиство у фабрици.
Иако је обећао, кад је почетком априла био у фабрици и радницима Гоше поделио по 60.000
динара помоћи, да ће поново доћи 5. маја, премијер Александар Вучић није одржао реч.
У петак црне лимузине се нису појавиле на фабричкој капији, због чега радници-штрајкачи
Гоше из Смедеревске Паланке најављују да ће они доћи у Београд
"Министри су нам обећали да дођу 24. и 25. априла. Додуше, то је обећао премијер, они нису
дошли. Е сад ми чекамо да видимо да ли ће да дође и премијер. Ако не - пут под ноге, па за
Београд", најављује председник Штрајкачког одбора Гоше Милан Вујчић.
Незадовољни стањем у фабрици и својим положајем, радници Гоше су крајем марта кренули у
штрајк, а додатни окидач који је радничко незадовољство подигао на виши ниво било је
самоубиство њиховог колеге Драгана Младеновића у фабрици, на радном месту.
Када су се медији дочепали приче, открило се да од 2013-те у Гоши не иде како треба,
радницима се од тада дугује 20 и више плата, а држави доприноси за здравствено и пензионо
осигурање.
"Књижице и радни стаж су највећи проблем. Ја мислим да радни стаж није повезан четири
године, књижице нам нису биле оверене три године, док нам Влада сад није оверила до краја
септембра. Старе зараде - од 700 хиљада динара, па до милион и нешто, зависи ко је на каквој
функцији био, колику је плату имао", каже Вујчић.
"Идем под надницу, зајмим се, овде што добијем неки динар. Јуче сам морао да се узајмим да
бих дошао на посао", истиче радник Жарко Ђурђевић.
"Има и ситуација да немамо пара за хлеба, да позајмљујем од колеге, да ми колеге помажу, да
идем да радим код људи да ми дају литар млека или хлеба. Мора се, шта ће се", наводи радник
Златан Ћирић.
Када је Гоша 2007-ме продат словачкој фирми ЖОС Трнава, изгледало је да ће све бити како
треба. До 2011-те није било већих проблема, а тада почињу и прва кашњења плата. У мају 2012те после стодневног штрајка ситуација се мало смирила, али су убрзо проблеми почели да се
гомилају.
Недавно је и ЖОС Трнава продала Гошу другој словачкој фирми са седиштем на Кипру
Лиснард холдинг лимитед, а радници ове фабрике су забринути шта ће даље бити са њима, јер
је 60.000 динара помоћи од државе већ потрошено.
"Више од две трећине људима је отишло за банке, за дуговања, струју, воду, узимали су храну
по продавницама на почек. Ја верујем да је многима то отишло у цугу 40-45 хиљада. Од кад
нам је дао паре, народ живи са тих 15 хиљада. Довијају се људи", наглашава Вујчић.
"Ми смо огорчени на господина Вучића, али уједно ти људи који су добили ту помоћ, то је њима
толико драгоцено тих 60.000, да они тешко могу да схвате да је систем од њих направио
социјалне случајеве, а онда их исти тај систем као социјалне случајеве третира и даје им
мрвице са стола", сматра председник Индустријског синдиката Србије Драган Матић.
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Да проблем буде већи, непосредно пре него што ће кренути у штрајк, министар рада
Александар Вулин је радницима Гоше поручио да они, као приватна компанија, не могу да
рачунају на помоћ државе.
"То управо указује да у овој држави не функционишу институције. И када је Вучић дошао, он је
управо са запосленима разговорао, на крају је запосленима обећао да ће добити 60.000
социјалне помоћи. А у том тренутку, са једне стране му је био министар рада, а друге министар
привреде. То су два министарства која апсолутно нису смела да дозволе да радницима касни
плата, да држава не може да наплати свој порез, да запослени немају социјално осигурање и да
им неповезан стаж. Па се поставља питање - ако све то Вучић мора да ради, зашто држи ову
двојицу, и многе друге држи поред себе", истиче Матић.
Србија је у преговорима са ЕУ управо отворила Поглавље 20 о малим и средњим предузећима и
индустријализацији - остаје нада да ће кроз процес преговора бити решени и ови, у Србији све
већи проблеми радника.
У озбиљним земљама, послодавци могу да заврше и у затвору ако запосленима касне плате или
држави не уплаћују социјално или пензионо осигурање, док у Србији радницима не остаје
ништа друго него да се сећају старих, добрих времена.
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