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Синдикат: Више од 200 људи у Стаклари добило отказ
Извор: РТС, Танјуг
На огласној табли истакнута су имена око 230 прекобројних радника Стакларе, од укупно 810
запослених у тренутку увођења стечаја прошле недеље. Председник Општине Параћин Саша
Пауновић каже да је Стаклара приватно предузеће, те да Општина нема никакву улогу у
одлучивању у њеној судбини. И из синдиката поручују да немају решење.
Отпуштени радници параћинске Стакларе, организовани преко друштвених мрежа, окупили су
се јутрос испред фабричког круга, тражећи одговоре на питања зашто су отпуштени, ко је
правио спискове и шта ће даље с њима бити.
Њима су током викенда поништене картице за улазак у круг фабрике.
Председник Самосталног синдиката Српске фабрике стакла Живојин Матејић нема неко ближе
објашњење или савет поводом настале ситуације после одлуке о стечају, посебно након овог
јутра када су, истиче, 234 радника добила отказ.
Истиче да су спискови за отказе урађени током викенда.
У петак је, наводи Матејић, био протест стотина радника, али су и они брзо одустали, након
што су добили информације о отказима.
Сада, како каже, одговоре траже од њега и синдиката.
"Ја немам одговор на ово што се догодило, а не знам ни шта да радимо, да сечем прсте, не могу,
да идем на ауто-пут, то више нико не ради", каже Матејић.
Размишљали су, како наводи, да иду пред Владу, али "то је, хајде, прошетај се, потроши пара, а
никакве вајде". Ипак, поручује: "Нећемо стати."
На протесту је био и велики број припадника полиције, али се протест завршио без
инцидената.
Председник Општине Параћин Саша Пауновић, поводом дешавања у Српској фабрици стакла,
каже да је Стаклара приватно предузеће, те да Општина нема никакву улогу у одлучивању о
њеној судбини.
"Не мешамо се у ове процесе, што је од нас, ако смо добро разумели, затражено и из врха
власти и ми то поштујемо", рекао је Саша Пауновић и додао да, према њиховим сазнањима,
људи који сада воде фабрику имају добре контакте у државној администрацији.
Стечај је у Стаклари увео прошле седмице Привредни суд у Крагујевцу због дуга од 47 милиона
динара фирми "Вексилум" из Чачка и за стечајног управника именовао Сашу Јовановића.
У фабрици је до јутрос било запослено 810 радника.
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"Стаклара приватна, тражено да се не мешамо"
Извор:Танјуг

Параћин -- Председник општине Параћин Саша Пауновић, поводом дешавања у Српској
фабрици стакла, каже да је "Стаклара" приватно предузеће.
Пауновић каже да, у складу са тим, општина нема никакву улогу у одлучивању у њеној
судбини.
"Не мешамо се у ове процесе, што је од нас, ако смо добро разумели, затражено и из врха
власти и ми то поштујемо", рекао је Пауновић на конференцији за медије, те додао, да према
њиховим сазнањима, људи који сада воде фабрику имају добре контакте у државној
администрацији.
Ни председник Самосталног синдиката СФС Живојин Матејић нема неко ближе објашњење
или савет, посебно након овог јутра када су 234 радника добила отказ.
Како каже у изјави Тањугу, њима је данас онемогућен улазак у фабрику, а спискови за отказе
урађени су, додаје, током викенда.
У петак је, наводи Матејић, протестовало стотина радника, али су и они брзо одустали, након
што су добили информације о отказима.
Сада, како каже, одговоре траже од њега и Синдиката.
"Ја немам одговор на ово што се догодило, а не знам ни шта да радимо, да сечем прсте, не могу,
да идем на ауто-пут, то више нико не ради", каже Матејић.
Размишљали су, како наводи, да иду пред владу, али "то је, хајде, прошетај се, потроши пара, а
никакве вајде".
Поручује, ипак, "нећемо стати".
Стечај је у СФС увео прошле седмице Привредни суд у Крагујевцу због дуга од 47 милиона
динара фирми "Вексилум" из Чачка и за стечајног управника именовао Сашу Јовановића. У
СФС је до јутрос било запослено 810 радника.

Просветари најављују празне клупе у четвртак
Аутор: М. Симић Миладиновић

Представници три синдиката заказали протест испред зграде владе у Немањиној, тај незаконит
штрајк оставиће их без једне дневнице
Просветари најављују да ће, уместо на час, у четвртак, 28. септембра, отићи на протест испред
зграде владе у Немањиној и да ће клупе у основним и средњим школама остати празне. Реч је о
чланицама Уније синдиката просветних радника, која је објавила да ће ступити у једнодневни
штрајк потпуном обуставом наставе.
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– Вежбали смо 1. септембра, штрајком упозорења и скраћењем часова. Потпуна обустава
наставе је најтежи облик, али то није и неће бити ни први ни последњи дан штрајка, него само
део борбе. На протесту у подне биће пет синдиката, међу којима су три просветна: Унија,
Грански синдикат просветних радника „Независност” и Синдикат радника у просвети Србије –
потврдила је јуче за наш лист Јасна Јанковић, председница Уније.

Просечна августовска плата 47.220 динара
Извор:Танјуг

Просечна нето плата исплаћена у Србији у августу ове године износила је 47.220 динара или
395 евра и номинално је мања за 1,8 одсто, а реално за два процента у односу на јул, саопштио
је данас Републички завод за статистику.
Просечна августовска бруто зарада износила је 65.094 динара, што је на месечном нивоу
номинално мање за 1,7 одсто, а реално за 1,9 одсто.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,2
одсто, а реално за 1,7 одсто, док је просечна нето зарада већа за 4,3 одсто номинално и за 1,8
одсто реално.

Наставнику треба 20 година рада да "пребаци" просечну плату
Пише: Весна Андрић
Просечна јунска плата у Србији је била 49.238 динара, док је просечан наставник у
том месецу зарадио 48.539 динара
Да би примио плату изнад републичког просека, наставник са завршеним факултетом мора да
ради 20 година, док почетник може да рачуна на зараду која је осам одсто испод тог просека.
Иако неки синдикати тврде да просечне зараде у образовању заостају за републичким
просеком чак 17 одсто, статистика показује да су наставници у основним и средњим школама
ипак веома близу просечних примања у земљи.
Према подацима Министарства просвете, просечна јунска плата (јул и август нису
репрезентативни због годишњих одмора) запослених у основном и средњем образовању је била
44.029 динара, а наставног особља 48.539, док је просечна републичка зарада за тај месец
износила 49.238 динара. Наставник са седмим степеном, 20 година стажа и разредним
старешинством прима 50.786 динара, а онај који има десет година радног стажа - 48.905.
Почетници са високом стручном спремом примају 45.222 динара, а са шестим степеном 38.851.
У најнеповољнијем положају су запослени са четвртим степеном стручности чије су плате
испод минималне цене рада, а они са теткицама "обарају" просечну зараду у основном и
средњем образовању испод просека Републике.
За синдикате образовања поменута рачуница је спорна, јер је, како кажу, меродавно само
поређење просечне зараде у образовању у целини са просеком државе. Ипак и рачунице
синдиката се разликују, па су једни израчунали да запослени у просвети по примањима
заостају за осталим делатностима за 11 одсто, други за 15 или 16, а трећи за 17 одсто.
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- Ако посматрате само просечне плате наставника у основним и средњим школама, онда њих
треба да упоредите са запосленима са седмим степеном стручности у војци, полицији.., а
правника у школи са правником у јавном сектору. Видећете да зараде у образовању заостају за
другим делатностима између 23 и 30 одсто. Просечна плата у војсци, полицији и државним
органима је 55.000 динара, а уколико се на то дода минули рад и стручна спрема, њихове плате
су око 60.000 динара. Да би се извукли из постојеће ситуације и стигли републички просек
наше плате треба да се повећају за 16 одсто. На мање испод тога нећемо на пристанемо - каже
за Данас Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије.
Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, сматра да би зарада наставника
почетника требало да буде изједначена са платом лекара (опште праксе) такође почетника,
који прима између 57.000 и 58.000 динара.
- За Министарство просвете ово поређење није прихватљиво јер кажу да је посао лекара
компликованији и имају већи обим посла, али мислим да је такав начин вредновања посла
апсурдан. У школи имате наставнике који су завршили хемију, молекуларну биологију... не
видим разлог да се њихов рад мање вреднује - сматра Илићева.
Она додаје да је радећи у школи као наставник са магистратуром, разредним старешинством и
минулим радом имала плату 50.000 динара и пита да ли са том зарадом може да се преживи
ако се има на уму да минимална потрошачка корпа за трочлану породицу износи 36.000
динара. Илићева сматра да су зараде запослених у образовању "деградирајуће" и да би, уз
повећање минималне цене рада од 1. јануара 2018, плате у овој делатности требало подићи за
још 15 процената. Илићева додаје да ће нови Закон о запосленима у јавним службама додатно
деградирати просветне раднике, јер ће се магистратура уместо садашњих четири одсто
вредновати 2,5 одсто, а докторат свега три одсто, а не шест процената као досад.
Држава обећава да ће поменути закон коначно решити проблем зарада запослених у школама
са четвртим степеном, чије су плате тренутно испод минималца, али синдикати у то сумњају.
- Са повећањем минималне цене рада од 1. јануара идуће године спремачице у школама ће
зарађивати 25.580 динара, али ће радници са четвртим степеном и са том повишицом опет
бити испод минималца. Неки директори су послушали препоруку министра просвете и овој
категорији исплаћују месечно по 5.000 динара од сопствених прихода које школе остваре, али
неки то не желе да ураде јер кажу да неће да крше закон или због тога што школе немају
сопствене приходе - истиче Брајковић.
Унија синдиката просветних радника у више наврата је тражила да се административним
радницима и домарима са четвртим степеном стручности коригује садашњи коефицијент од
8,62 на 13,42, колико износи за четврти степен у настави (а не да се дотирају до минималне
цене рада) и да се обештете (око 27.000 динара по извршиоцу) за период од децембра 2015. до
данас, јер им цена рада није мењана иако је била предвиђена Законом о буџетском систему.
Траже и да се изједначе коефицијенти шефа рачуноводства са шестим степеном са истим
степеном стручности у настави, односно да са 13,73 буде повећан на 14,88. Унија се залаже да
професор почетник има 30 одсто већу плату изнад републичког просека, што би у овом
тренутку износило око 65.000 динара. Како кажу, у прилог тези да статистика државе о
наставничким платама није до краја тачна, указују да значајан број наставника нема пуну
норму или ради на одређено време.
Не слажу се с питањем
Занимљиво је да смо податке о просечној заради наставника у основним и средњим школама
добили од Министарства просвете и Управе за трезор, а да су синдикати листом тврдили да
такве податке - немају. Неки су нам замерили да објављивањем тих података стајемо на страну
владајуће странке и умањујемо њихове преговарачке позиције, с обзиром да се очекује да
држава ускоро објави на колику повишицу могу да рачунају запослени у образовању.
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Нова: Да ли је отпуштено 230 радника Стакларе?
Пише: ФоНет
Више од двеста радника Српске фабрике стакла данас није могло да уђе у зграду фабрике по
личне ствари, јер су их дочекале блокиране идентификационе картице и обавештење да више
нису међу запосленима.
Од укупно 825 радника, 230 данас је отпуштено, и то изгледа, није крајњи биланс
напредњачко-криминалног поигравања са параћинском Стакларом које је протекле недеље
кулминирало и проглашењем стечаја, оценила је Нова.
Странка подсећа да је упозоравала на "фаталан исход руковођења параћинском Стакларом
лица с потернице Цветана Василева, који је очигледно нашао сигурно уточиште у СНС
картелу".
Упозоравали смо, додаје се у саопштењу, "и на последице по међународни углед Србије због
одбијања напредњачких власти да изруче бугарског криминалца који се у својој матичној
држави терети за проневеру више милијарди евра".
Нова упозорава да се криминално мешетарење наставља и да иза недавно проглашеног стечаја
стоји Цветан Василев који се крије иза неколико домаћих фирми у којима је тајни сувласник са
својим саучесницима из врха СНС.
Нова странка, наглашава у саопштењу, да неће одустати "од разоткривања напредњачкокриминалне спреге која уништава српску привреду, како у случају параћинске Стакларе, тако и
у свом другим".
Инсистираћемо на заштити највеће њихове жртве - заштити права, достојанства и будућности
радника, нагласила је Нова.

Мања просечна зарада у августу
Пише: Фонет
Просечна бруто зарада исплаћена у августу 2017. године износи 65.094 динара а просечна нето
зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у августу 2017. године износи 47.220 динара,
саопштио је републички завод за статистику.
У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 1,7 одсто, а реално
је мања за 1,9 одсто, док је просечна нето зарада мања за 1,8 одсто номинално и за 2,0 одсто
реално.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,2
одсто, а реално је већа за 1,7 одсто, док је просечна нето зарада већа за 4,3 одсто номинално и за
1,8 одсто реално.
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Параћинска стаклара: Откази преко интернета
Аутор:Е. Р.
Запослени су за викенд, преко друштвених мрежа, сазнали да су на списку
НАКОН проглашеног стечаја у параћинској стаклари прошле недеље, 230 радника сачекао је
списак са отказима. Запослени су за викенд, преко друштвених мрежа, сазнали да су на списку.
Огорчени радници не знају по ком систему је списак за отказе направљен, јер им се од
надлежних нико не обраћа.
Иначе, међу онима који су добили отказ су радни инвалиди, трудница и пензионери. Након
консултација са правником, радници ће одлучити о даљим корацима.
- Од јутрос у фабрику не може да уђе 230 од укупно 810 запослених - рекао је досадашњи
председник Самосталног синдиката Живојин Матејић. - Не знамо по којим критеријумима је
прављен списак радника који су вишак, али претпостављамо да ће и наредних дана бити још
радника који ће остати без посла.
Он је додао да стечајни управник Саша Јовановић данас није ни дошао у фабрику и да су сви
радници уплашени у ишчекивању новог списка прекобројних.
Привредни суд у Крагујевцу прошле седмице отворио је стечај над Српском фабриком стакла
због неизмирених потраживања чачанске фирме "Вексилум" од 47 милиона евра.

Руски тајкун Андреј Мељничко заинтересован за РТБ Бор?
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Један од најбогатијих Руса Андреј Мељниченко заинтересован је за стратешко
партнерство са Рударско-топионичарским басеном (РТБ) „Бор“, пишу данашње „Вечерње
новости“.
Како наводе, као власник компаније СГЦ, Мељниченко је спреман да инвестира 600 милиона
долара у отварање два нова рудника и проширење постојећих лежишта у РТБ.
Лист тврди да је компанија СГЦ, која се бави експлоатацијом рудника бакра, злата и угља,
урадила комплетан пресек стања у РТБ, након чега су Влади Србије доставили писмо о
намерама.
Према информацијама „Новости“, они су спремни чак и да учествују у комплетној
приватизацији „Бора“.
Руси су спремни да инвестирају пола милијарди долара у отварање рудника бакра и злата
„Церово 2“ и „Церово примарно“, и још 100 милиона америчких новчаница за проширење
постојећих рудокопа у Бору и Мајданпеку, наводи београдски лист.
Мељниченко, рођен у Белорусији, спрској јавности је познат као супруг бивше чланице групе
„Моделс“ Александре Николић.
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Према проценама, његово богатство се процењује на 10 милијарди долара, што га чини
деветим најбогатијим човеком у Русији.
Уз СГЦ, Мељниченко је власник и фирме СУЕК, која се бави експлоатацијом угља и
производњом струје, „Еурохем“, лидера у хемјској индустрији у Русији, а један је и од оснивача
МДМ банке.

Вулин: Повећање плате војсци до краја године, решаваћемо им и
стамбено питање
Извор:Танјуг
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да ће са најављеним повећањем плате у
Војсци Србије бити веће него икада, али да се ради и на решавању стамбеног питања војника.
"Наравно да су плате недовољне, али чињеница је да расту и са повећањем које се очекује, биће
сигурно веће него што су их икада имали", рекао је министар гостујући на РТС.
Очекује да ће то повећање бити до краја године, када је у договору са ММФ-ом планирано
повећање плате за запослене у јавном сектору.
"Сматрам да за припаднике структура безбедности треба решавати увек заједно и питање
плата, али и стамбено питање. Војска, полиција, БИА требале би да имају веће плате него што
су икада имали", додао је он.
Како каже, у складу са наређењем врховног команданта, формирана је комисија и очекује да ће
се брзо изаћи са конкретним предлозима за решавање стамбеног питања за све структуре
безбедности, те да очекује да ће то бити и до 30.000 станова.
"Имамо велико улагање у опрему, оружје. Неутралност је скупа, све морате сами да платите,
нико вам не помаже", нагласио је министар.
Говорећи о сарадњи са НАТО и Русијом, он је рекао да ће Србија убудуће задржати војну
неутралност и да ће се примењивати реципрочне мере.
"У оној мери у којој се прихватају наши официри у тој мери и ми прихватамо друге официре.
Надамо се да ће тога бити више и у Руској Федерацији и у НАТО", рекао је ВУлин.
Током недавне посете и разговора са помоћником генералног секретара одбране НАТО-а
причало се, додаје, како најбрже нормализовати цивилни ваздушни саобраћај изнад јужне
покрајине, али не губећи из вида да су кровни документи који то регулишу Резолуција 1244 и
Споразум у Куманову.
Тема је била и покушај да се формира Војска Косова за шта чланице НАТО пакта сматрају да је
могуће формирати у складу са уставом и законом.
"Ми смо одлучно против тога. Војна неутралност нас не спречава да кажемо шта су наши
интереси. Резолуција 1244 је једина која регулише начин живота на простору КиМ и јасно каже
'нема оружане силе осим КФОР-а' ".
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Просечна плата у Србији у августу смањена на 47.220 динара
Извор:Бета
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Србији исплаћена у августу ове године
износила је 47.220 динара и номинално је 1,8 одсто мања него у јулу, а реално за два одсто,
саопштио је данас Републички завод за статистику.
Како је наведено, просечна бруто зарада износила је 65.094 динара, што је номинално мање за
1,7 одсто, а реално за 1,9 одсто него у претходном месецу.
У поређењу са истим месецом прошле године просечна нето зарада у августу била је већа за 4,3
одсто номинално и за 1,8 одсто реално, док је бруто зарада номинално већа за 4,2 одсто, а
реално за 1,7 процената.

Вучић обећао "веће него икад" плате и пензије
Извор:Танјуг
Нисте грађани другог реда и имаћете најмодерније путеве, изјавио је председник Србије
Александар Вучић на отварању обновљеног пута од Жагубице до Крепољина дугог 22,6
километра и обећао грађанима "највеће плате и пензије, веће него икада".
Вучић је поручио да у буџету Србије има новца и захвалио грађанима за веру у, како је навео,
тешке реформе које је спровела Влада Србије.
"Овде раде вредни људи, добре занатлије", рекао је Вучић и истакао да он као председник
Србије неће дозволити да се међу грађанима праве разлике и да се улаже само у центар
Београда или Новог Сада.
Урадићемо све путеве да можете са лакоћом да дођете и до Петровца и до Пожаревца, обећао је
Вучић грађанима Жагубице и најавио долазак и једног "малог инвеститора" у то место.
"Време је да покажемо поштовање према нашем народу са Хомоља и да уложимо много више
него пре 40 или 50 година", истакао је Вучић.
Он је обећао грађанима источне Србије "велике помаке" и то у кратком року наводећи да ће
бити направљен и неупоредиво бољи пут до Бора.
"Разговарамо са више инвеститора које планирамо да доведемо у овај део Србије", истакао је
Вучић поменувши Неготин, Бор, Мајданпек, Жагубицу, Кладово и Голубац.
За Голубац, Вучић је оценио да је доста тога већ урађено и да постоји потенцијал за развој
туризма.
"Остаје нам после тога да радимо на Дунавској магистрали", закључио је Вучић који ће данас
присуствовати и Скупштини општине Жагубица на којој ће му бити уручена повеља почасног
грађанина.
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Отпуштено 230 радника фабрике стакла у Параћину
Аутор:Милан Никић
Део радника Српске фабрике стакла у Параћину, у понедељак ујутру је на улазу сачекао списак
са именима 230 радника, који од јутрос нису међу запосленима.
Њима су блокиране ИД картице па не могу да уђу у фабрику како би узели личне ствари из
канцеларија.
Доскорашњи председник Самосталног синдиката фабрике Живојин Матејић, рекао је ФоНету
да су радници збуњени и уплашени јер немају никакве информације због чега су баш они на
списку прекобројних.
"Они нису потписали никаква решења. Једноставно су се пронашли на списку прекобројних и
сада на киши, испред улаза у фабрику чекају нове потезе стечајног управника", рекао је
Матејић.
Према његовим речима, синдиакт је онемогућен да реагује јер по Закону, у фирмама које оду у
стечај престаје рад синдиката.
"Синдикат од јутрос практично не постоији па више нисмо у могућности да реагујемо и
помогнемо колегама који су већ у првом кругу отпуштања остали без посла. Плашим се да је
ово тек почетак и да ће бити још отпуштања", оценио је Матејић.
Он је казао да одлазак фабрике у стечај, за већину радника, који остану без посла, представља
праву социјалну катастрофу јер су презадужени.
"Људи који остану без посла биће довоедени до просјачког штапа јер неће имати од чега да
отплаћују кредите, па могу само да чекају судске извршитеље да им заплене имовину", истакао
је Матејић.
Привредни суд у Крагујевцу протекле седмице отворио је стечај над Српском фабриком стакла
у Параћину због неизмирених потраживања чачанске фирме “Вексилум” од 47 милиона евра.
У фабрици је, пре данашњег отпуштања, било 825 запослених, а сада их је остало око 600.
Рачун СФС је у блокади од новембра прошле године.
Пауновић: Општина ће помоћи у складу са могућностима
Општина Параћин ће у складу са својим надлежностима пружити сваку помоћ Српској
фабрици стакла да настави прозводњу, изјавио је председник општине Параћин Саша
Пауновић.
"Нико не треба да буде остављен на цедилу и ми ћемо бити ту да пружимо сваку помоћ која се
од нас буде тражила", рекао је новинарима Пауновић.
Он је оценио да је стечај у Стаклари дошао као резултат великих проблема те фабрике током
низа година и да ће се кроз стечај очистити њени дугови.
"Важно је да стечајни поступак траје кратко и да се што пре нађе стратешки партнер. Држава
треба да обезбеди брзи и ефикасни стечајни поступак и да пронађе стратешког партнера који
ће омогућити пословање Стакларе у неком облику, као једно или више предузећа", казао је
Пауновић.
Пауновић сматра да Стаклара има будућност јер има тржиште.
"Општина не може пуно да пружи јер су закони јасни. Стаклара је приватно предузеће у чије
пословање општина не може да се меша, али држава преко Министарства привреде може да
интервенише кроз проналажење стратешког партнера, купца имовине и тако надје коначно
решење за Стаклару", рекао је Пауновић.
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Просечна плата у августу за два одсто мања од јулске
Извор:Бета
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Србији исплаћена у августу ове године
износила је 47.220 динара и номинално је 1,8 одсто мања него у јулу, а реално за два одсто,
саопштио је данас Републички завод за статистику
Како је наведено, просечна бруто зарада износила је 65.094 динара, што је номинално мање за
1,7 одсто, а реално за 1,9 одсто него у претходном месецу.
У поређењу са истим месецом прошле године просечна нето зарада у августу била је већа за 4,3
одсто номинално и за 1,8 одсто реално, док је бруто зарада номинално већа за 4,2 одсто, а
реално за 1,7 процената.
Преглед просечних плата и потрошачких корпи од почетка 2017:
Јануар – 41.508 (335 евра) - Потрошачка корпа 68.563 динара
Фебруар - 46.990 (379 евра) - Потрошачка корпа 69.131 динара
Март - 47.814 (386 евра) - Потрошачка корпа 69.194 динара
Април - 49.635 (401 евра) - Потрошачка корпа 69.725 динара
Мај 47.136(383 евра) - Потрошачка корпа 69.390 динара
Јун - 49.238 (404 евра) - Потрошачка корпа 69.566 динара
Јул - 48.101 динар (399 евра) - Потрошачка корпа 69.511 динара
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