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Заостале плате још чека 100.000 радника пропалих фирми
Аутор:Милутин Влаховић

Према проценама синдиката око 100 хиљада некадашњих радника друштвених предузећа још
увек чека да им држава Србија, по одлуци европског суда за људска права из 2011. године
исплати заостале плате.
Удружење бивших радника друштвених предузећа "Солидарност" представља више од 400
радника из Куле који треба да добију око два милиона евра на име неисплаћених личних
доходака пријављених у привредном суду у Сомбору и потврђених извршним решењима
основног суда у Кули.
Председник удружења "Солидарност", Данило Обрадовић, очекује позитиван судски епилог и
истиче да се нису још сви радници пријавили
"Чинимо све да се овај вишегодишњи спор оконча и да радници добију своје давно зарадјене
плате.Није било нимало лако прикупити потребну документацију , а ангажовали смо и
реномирану адвокатску канцеларију.Сада очекујемо коначну и позитивну реакцију суда", каже
Обрадовић.
Према пресуди суда у Стразбуру, право на наплату заосталих зарада од државу имају само
предузећа у државном или већински државном власништву, а која су најмање три године у
стечају.

Ружић са Руфом о реформи система плата
Извор:Танјуг

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са
представницима Мисије ММФ, предвођеном Џејмсом Руфом, о активностима Србије са том
међународном финансијском институцијом.
Ружић је истакао да је реформа система плата комплексна, али и значајна како би се увео ред у
систем који до сада није обезбеђивао адекватно управљање кадровима и новцем, као и
правично вредновање рада.
Министар је и истакао да је најважнији део те реформе израда Нацрта закона о запосленима у
јавним службама, који је тема сложеног консултативног процеса како са синдикатима, тако и са
државним органима.
"Читава реформа система плата довешће до уједначавања плата запослених који обављају исти
посао, као и системског повећања у складу са уштедама", рекао је Ружић.
Он је додао да ће се први пут уважити и квалитет рада запослених који може резултирати
већим платама, наводи се у саопштењу Министарства.
Ружић и Руф су разговарали и о финансијској ситуацији општина и градова и сложили се да је
за решавање њихових дугова потребно донети системско решење.
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Индијци купују ИМТ
Аутор:Ј.СУБИН
Министар пољопривреде најавио преговоре са "Махиндром" и "Тафеом". Долазак инвеститора
омогућиће производњу трактора у нашој земљи
ДЕЛЕГАЦИЈА Министарства пољопривреде, на челу с министром Браниславом Недимовићем,
боравиће током викенда у Индији, где ће с познатим компанијама "Махиндра" и "Тафе"
преговарати о улагањима у Индустрију мотора и трактора Београд, а вероватно и о куповини
овог некадашњег гиганта. Индијски произвођач трактора "Тафе" био је и раније заинтересован
за куповину ИМТ.
Да иде да преговора са индијским компанијама о улагањима у ИМТ, потврдио је у уторак и
министар Недимовић, на конференцији Банке Интезе, поводом избора најуспешнијих
пољопривредника у 2017. години. Како је рекао, припремили су се најбоље што су могли за ове
разговоре и даће све од себе да то успе.
- Знамо да радимо, постоји традиција у Србији када је реч о производњи трактора, само
недостаје новац да се уложи у то - истакао је Недимовић. - Србија сада увози тракторе, и не
видим разлог зашто их не бисмо производили као раније.
Уз то, Недимовић је додао да ће држава помоћи пољопривредницима чији су усеви пострадали
у овогодишњим сушама.
- Србија није толико богата земља да може да искомпензује сву штету насталу услед суша казао је Недимовић. - Ове године имамо драстичан пад приноса, нарочито у ратарству. То је за
сваку државу проблем, па и за нас. Ове године суша је имала локални карактер, па околне
земље нису биле толико погођене. Нешто мало БиХ, Хрватска и Мађарска. Држава ће помоћи
кроз накнаде за наводњавање, субвенционисане кредите, али и кроз почетак изградње система
за наводњавање. Из Абу Даби фонда на располагању је 100 милиона долара, док ће ове године
за покретање система за наводњавање бити утрошено 15 милиона долара. Посебно ћемо да
финансирамо, од следеће године, и производе са географским пореклом.
Банка Интеза, пети пут заредом, је прогласила најбоље пољопривредне произвођаче на
конкурсу "Интеза фармер 2017". Уз ово признање, победници су добили студијско путовање на
међународни сајам пољопривреде "Агротех 2018", који се одржава следеће године у Тел Авиву.
- Настојимо да афирмишемо изузетне појединце и тако додатно подстакнемо развој аграра рекла је Драгиња Ђурић, председник Извршног одбора Банке Интезе. - Унапређујемо и понуду
увођењем нових производа, са Министарством пољопривреде сарађујемо у делу
субвенционисаних кредита, а прилагођавамо и каматну стопу кретањима на тржишту. На
конкурс се ове године пријавило више од 600 пољопривредника.
ДОБИТНИЦИ
У КАТЕГОРИЈИ "Интеза сточар" прву награду добио је Роберт Силађи из Бајше код Бачке
Тополе, док је Владимир Остојић из Сремске Митровице победник у категорији "Интеза ратар".
За најуспешнијег повртара, проглашен је Душан Петровић из Госпођинаца код Жабља, а
Зорица Ковачевић из Черевића код Беочина добила је награду за најбољег воћара. У категорији
"Слоу фуд" за најбољег је проглашен Стевица Мрковић из Брестовца код Лесковца, који
производи ајвар.
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Немци једини желе у "Борели"
Аутор:С.Б.
Сомборска фабрика још чека закупца. Стигла је само једна понуда фирме "Бернхард Штумп и
Зигфриед" из Немачке , али одбор поверилаца никако да се изјасни да ли је прихвата
"БОРЕЛИ" у стечају још чека новог закупца. Агенција за лиценцирање стечајних управника пре
месец дана огласила је давање у закуп производног погона ове сомборске фабрике. Стигла је
само једна понуда, али одбор поверилаца никако да се изјасни да ли је прихвата.
Од маја до септембре машине "Борелија" користила је београдска фирма "Дарфур". У мају су
потписали уговор о пословно-техничкој сарадњи, а у септембру га раскинули.
- На објављени оглас је стигла једна пријава од фирме "Бернхард Штумп и Зигфриед" из
Немачке која је понудила износ од 3.000 евра, без ПДВ-а, за месечни закуп - кажу у Агенцији
за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ). - Како је она нижа од минималног износа
предвиђеног огласом - 6.000 евра месечно, стечајни управник се обратио одбору поверилаца, а
понуђача би накнадно обавестио о евентуалном прихватању понуде. Стечајни управник још
није добио изјашњење одбора поверилаца.
Радници који су радили за досадашњег закупца "Дарфур" тврде да им је остао дужан једну и по
плату.
- "Дарфур" је ангажовао одређени број радника како би испунио уговорне обавезе и
организовао производњу - објашњавју у АЛСУ. - Стечајни управник нема сазнања о томе да ли
је закупац остао дужан радницима одређени износ. Таква информација није ни предмет
интересовања стечајног управника, јер је реч о другом правном лицу на чије одлуке стечајни
управник нема могућности да утиче.

Брнабић: Суфицит 80 милијарди, грађани треба да буду поносни
Извор:Танјуг

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да Србија сада има суфицит од 80
милијарди динара и да је то фантастичан резултат на који грађани треба да буду поноси.
„Закључили смо у трезору и октобар месец. Имамо суфицит од 80 милијарди динара, где смо
планиран дефицит од 46 милијарди динара. Фантастични резултати. Ја сам стварно јако
срећна, јако поносна. Поносна сам и што сам део континуитета претходне Владе. Грађани
Србије требало би да су поносни на своју земљу”, рекла је Брнабић у „Дневнику” РТС-а.
Она је рекла да је први пут на састанку са представницима Међународног монетарног фонда
чула да се прича о успесима Србије, нагласивши да се рад и труд покренут 2014. године
исплаћује.
„Имала сам јуче састанак са представницима ММФ. Први пут видите представнике ММФ да
причају о успесима Србије, да причају о томе како имамо довољно фискалног простора да
разговарамо о још неким стварима које би можда могле следеће године да буду сигнал за
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привреду. Све у свему исплати се рад и труд који смо покренули 2014. године”, рекла је
премијерка.
Брнабић је потврдила да ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ од 5.000 динара,
потврђујући да ће од 1. јануара уследити повећање свих пензија од пет одсто.
„Данас смо у Влади донели закључак о исплати једнократне помоћи од 5.000 динара и то ће
бити исплаћено 6. новембра. Од 1. јануара повећање свих пензија од пет одсто. Јако значајно
повећање плата у јавној управи од пет и десет посто. Разговарамо са ММФ око неког новог
ангажмана. Добро пазимо шта би то било и на чему треба да сарађујемо са њима”, казала је
Брнабићева.
Србија је, како каже премијерка, доказала да је озбиљан и кредибилан партнер.
Она наводи да је Србија финансијски здрава и да се може наставити са реформама.
„Нама више не треба финансијска подршка из иностранства. Ми смо сада финансијски здрави,
финансијски стабилни, финансијски солидни и можемо даље да наставимо са нашим
реформама”, рекла је председница владе.
Напредак на Дуинг бизнис листи резултат одговорне политике
Премијерка Србије Ана Брнабић изразила је данас задовољство због напретка Србије на Дуинг
бизнис листи Светске банке и нагласила да је за константан напредак Србије заслужна
одговорна политика коју је претходни премијер, сада председник Александар Вучић, увео 2014.
године.
Брнабић је за РТС рекла да је јако задовољна не само због напретка Србије за четири места на
Доинг бизнис листи за 2018. годину, већ и јер је Светски економски форум пре месец дана
објавио нову листу глобалне конкуретности на којој се Србија попела за око 12 позиција, а
Светска банка у Бечу прошле недеље прогласила Србију за најбољу земљу у југоисточној
Европи у односу на спроведене реформе.
Брнабић је рекла да је задовољна јер сада може да се заокружи слика за ову годину.
„Имамо троструку круну. Ја бих рекла да је јако важна ствар да ми на овој листи напредујемо
константно од 2014. године. До тада смо падали, било је неких малих помака, па падова, али
доста смо се мучили и дошли на најгору, 94. позицију, 2009. године, а сада константно растемо.
Константно растемо као резултат одговорне политике коју је мој претходник увео 2014.
године”, рекао је Брнабићева.
Премијерка је подсетила да, када је била у приватном сектору, односно Управном одбору
НАЛЕД-а, Вучцић је позвао то удружење у децембру 2014. године на разговор поводом Доинг
бизнис листе Светске банке.
Био је, нагласила је она, први премијер који је рекао „немамо довољно капацитета, треба нам
помоћ”.
Брнабићева је додала да је већ у јануару наредне године направљена заједничка радна група за
системски рад за унапређење позиције Србије на Доинг бизнис листи Светске банке.
„И од тада констатно растемо”, нагласила је премијерка.
Она је оценила да то што је Влада Србије по први пут показала да је отворена за сарадњу са
привредном и организацијама цивилног друштва „храбра одлука” која данас даје резултате у
различитим областима.
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Пензионерима по 5.000 динара од 6. новембра
Извор:Танјуг
Влада Србије на данашњој седници донела је одлуку да се пензионерима једнократно исплати
по пет хиљада динара, а исплата почиње од 6. новембра.
Одлука је донета у складу са настојањем Владе да се заштити стандард и побољша економска
сигурност корисника пензија, наводи се у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с
медијима.
Овом одлуком обухваћени су сви корисници пензија, примаоци привремене накнаде инвалида
рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности.
Износ следује и инвалидној деци- корисницима привремене накнаде, која се налазе у
евиденцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за исплату пензија,
закључно са 27. октобром 2017. године.

Скок индустријске производње у Србији
Извор:Танјуг

Индустријска производња у Србији порасла је у септембру 2017. године за 7,3 одсто у односу на
исти месец прошле године, док је у односу на прошлогодишњи просек већа је за 7,9 процената,
објавио је данас Републички завод за статистику.
У периоду јануар-септембар текуће године, индустријска производња је порасла за 3,5 посто на
годишњем нивоу, при чему је прерађивачка остварила раст од 6,8 процената.
Највећи утицај на раст индустрије у септембру у односу на исти лањски месец имали су
производња: деривата нафте, машина и опреме, хемикалија и хемијских производа, производа
од гуме и пластике, и производња металних производа, осим машина.
Само у септембру 2017, прерађивачка индустрија је забележила раст од 9,0 одсто међугодишње,
производња у рударству је повећана за 8,0 посто, док је у сектору снабдевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација забележен нулти раст.
Производња енергије је у септембру била већа за 24 процента међугодишње, капиталних
добара за 8,0 одсто и производња интермедијарних производа, осим енергије, за 7,5 посто.
Пад је регистрован код производње трајних производа за широку потрошњу (9,5%) и нетрајних
производа за широку потрошњу (3,9%).
Током девет месеци 2017. закључно са септембром прерађивачка индустрија је регистровала
раст од 6,8 одсто у односу на исти период прошле године, рударство раст од 1,7 посто, док је у
сектору снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација забележен пад од
7,5 процената.

Кнежевић: До краја године измене закона о привредним друштвима и
стечају
Извор:Бета
Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је данас, у разговору са представницима
Међународног монетарног фонда (ММФ), да би до краја године требало да буду усвојене
измене закона о привредним друштвима, стечају, Агенцији за осигурање и финансирање
извоза и о техничким захтевима за производе и оцењивање квалитета. Кнежевић је изразио
очекивање да ће се изменама тих прописа позиција Србије на Дуинг листи Светске банке
додатно побољшати, наводи се у саопштењу Министарства привреде.
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Он је шефа ММФ-а Џејмса Руфа, који разговара са представницима Владе Србије у оквиру
последње, осме ревизије трогодишњег Стенд бај аранжмана из предострожности коју је Србија
склопила 2015. са ММФ-ом, упознао и са свим осталим активностима Министарства привреде
које су предузете ради побољшања пословне климе.
Руфа је занимао и процес приватизације и динамика решавања статуса стратешких предузећа,
као и окончање процеса приватизације Галенике.
Кнежевић је захвалио ММФ-у на досадашњим сугестијама, које су, како је рекао, помогле да се
многе области у ресору који води унапреде.

Пензионерима по 5.000 од 6. новембра
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Влада Србије на данашњој седници донела је одлуку да се пензионерима
једнократно исплати по пет хиљада динара, а исплата почиње од 6. новембра.
Одлука је донета у складу са настојањем Владе да се заштити стандард и побољша економска
сигурност пензионера, наводи се у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с
медијима.
Овом одлуком обухваћени су сви корисници пензија, примаоци привремене накнаде инвалида
рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности.
Износ следује и инвалидној деци- корисницима привремене накнаде, која се налазе у
евиденцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за исплату пензија,
закључно са 27. октобром 2017. године.

Агрокор продаје Млин, у Кикинди нису обавештени
Аутор:М. Митровић

КИКИНДА: Кикиндски млин АД је на списку фирми у власништву „Агрокора” које су
предвиђене за скору продају.
Генерални директор Кикиндксог млина Владимир Голушин изјавио је за наш лист да нема
коментар у вези с најављеном продајом, пошто нема никаквих информација које би могао да
саопшти.
– Верујте, немам информацију, не знам када ће кренути реализација и на који начин, то
стварно не знам – рекао је Голушин. – Ми радимо свој посао, фирма послује солидно, колико
може. Радимо редовно, плате запосленима измирујемо, све је у најбољем реду.
По његовим речима, Кикиндски млин тренутно има око стотину запослених, а прошлу годину
је завршио с пословним губитком од 98,362.419 динара.
Одлуком Скупштине акционара одржане крајем јуна, целокупан износ губитка је покривен из
нераспоређене добити из претходних година.
100 запослених у Кикиндском млину
– Имали смо ситуацију да је „Банини” био у блокади и отишао у стечај, те нам је остао тај новац
као ненаплаћено потраживање. То је посао из ранијих година, због којег је исказан губитак за
прошлу годину. Кикиндски млин ради нормално, продаја фирме уопште не зависи од нас. Јас
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ам само неко ко менаyерски води фирму и њен развој, тако да се у погледу власништва уопште
не питамо, нити имам информације – казао је Голушин.
У капиталу Кикиндског млина исказаном у укупно 34.035 акција, највећи удео имају фирме у
власништву „Агрокора”. У поседу зрењанинског „Дијаманта” АД је 32.757 акција, или 72,27
одсто, док београдски „Фриком” АД располаже с 8.157 акција, или незнатно више од петине.
98 милиона динара био лањски губитак
Кикиндски млин располаже значајном имовином, између осталог силосима у Кикинди и
Новом Милошеву за складиштење 82.000 тона пшенице, магацинским складиштима,
производним погонима и другим, која су у Кикинди на поседу површине веће од 30 хектара и у
Новом Милошеву на 14,5 хектара.
Међу 80 фирми чију је продају најавила привремена управа компаније „Агрокор” је, да
подсетимо, и Кикиндски млин.
На списку нема „Дијаманта”, „Фрикома”...
На списку од 80 фирми из састава концерна „Агрокор” које привремена управа те компаније
намерава да прода, за сада је само једна компанија из Србије. Да ли ће тако и остати, остаје да
се види јер за сада „Меркатор”, „Мг Мивела”, „Фриком”, као ни „Дијамант” из Зрењанина нису
на продају. Да ли је то зато што „Агрокор” не жели да их прода или због блокаде коју је
наметнула Сбрбанка, остаје да се види.
Међу већим фирмама које су на том списку су и: Адриатица.нет, Карисма Хотелс Адриатиц,
„Загреб плакат”, „Пројектградња”, Солана Паг, Поликлиника „Авива”… наводи се на сајту
„Агрокора”.
Од продаје тих 80 фирми, 201 некретнине (и две покретности), 21.609 квадратних метара
пословног простора, 3.376 квадрата простора комерцијалне намене, 5.077 квадрата стамбеног
простора, 30.341 квадрата индустријске имовине и 160 хектара земљишта очекује приход од
300 милиона куна, или око 40 милиона евра. Продаја би требало да се реализује у року од
четири године, према конзервативном сценарију, наводи се на сајту „Агрокора”.
Тодорићева вила „Кастело” већ је продата словачким купцима за 60 милиона куна.

Промене у Ер Србији: 340 радника у састав "Тесле"
Извор:Танјуг
Београд -- Радници компаније Ер Србија земаљски сервис, њих 340, од данас раде у саставу
аеродрома "Никола Тесла", саопштио је синдикат "Слога Аеродром 'Никола Тесла'".
Услуге, које подразумевају прихват и отпрема авиона и путника, чекирање путника, чишћење
авиона, утовар и истовар пртљага и манипулација робом и поштом, убудуће неће обављати
компанија Ер Србија, већ ће те послове кроз наплату обављати радници Аеродрома "Никола
Тесла".
Одлука је пословни потез већинског власника да у кратком периоду заједно с постојећим
радницима компаније превазиђе пословне изазове који су из дана у дан све захтевнији.
Синдикат је поздравио ту одлуку, јер ће на тај начин радници који раде на тежим пословима
уместо на улици остати на послу, примати плате и биће покривени колективним уговором.
Синдикат наводи да неће бити против пријема тих радника, будући да се међу осталим
9

синдикатима на Аеродрому провлачи оцена да ће њиховим доласком бити угрожени садашњи,
што није тачно, јер постоји стална потреба за упошљавање нове радне снаге услед повећања
обима саобраћаја.
Према европским стандардима, на два милиона путника има 1.000 запослених, док је у Србији
на пет милиона упошљено око 2.000 радника, што је према оцени синдиката, недовољно.
"Верујемо да је ово добар пословни потез који Аеродром 'Никола Тесла' Београд ставља у
лидерски положај за вршење земаљског опслуживања", наводи се у саопштењу синдиката
Слога.

МБА Миљковић гради Славију, раднике и даље не плаћа
Пише: Љ. Буквић
* Радницима дугују плату за септембар, као и три накнаде за превоз, а ни
здравствене књижице им нису оверене * Против послодавца поднете три
прекршајне пријаве, исход непознат
Летос су радници МБА "Ратко Митровић нискоградња" без плате постављали асфалт на
Славији и у Рузвелтовој улици у Београду на плус 50 степени, а сутра ће новембар дочекати на
тим истим улицама без оверених здравствених књижица и чекајући да им послодавац уплати
плату за септембар и три заостале накнаде за превоз.
У последња четири месеца радници ове компаније два пута су штрајковали. По једну плату
добили су сваки пут кад би се одлучили на обуставу рада и када би медији написали текст о
томе. У то колико ова компанија поштује законе, а нарочито колико је ажурна у исплати својих
запослених недавно се уверила и инспекција рада, која је Данасу доставила извештај из
редовног инспекцијског надзора од 12. октобра у ком се истиче како је МБА Ратко Митровић
нискоградња "повредила прописе" и то у неколико случајева.
"Послодавац у целости није исплатио зараде запосленима за август 2017. (исплаћен је део
запослених на градилишту на Славији и у Рузвелтовој) чиме је повређена одредба члана 110.
Закона о раду", наводи се извештају инспекције рада.
Инспектори рада утврдили су и да радницима ове компаније послодавац није исплатио
трошкове за превоз и то за јул, август и септембар, као и да дужина годишњег одмора није
утврђена у складу са колективним уговором. У извештају инспекције рада од 12. октобра,
наводи се и да послодавац није утврдио елементе основне зараде запослених у складу са
колективним уговором.
Послодавцу, МБА "Ратко Митровић нискоградњи", Инспекторат за рад оставио је рок од 15
дана да отклони све утврђене неправилности, а Данас јуче није успео да сазна у овој компанији
да ли је то и учињено.
Радници на градилишту, с друге стране, за наш лист тврде да се од тог 12. октобра готово није
ништа променило, односно да је делу радника исплаћена зарада за август, али да им се свима
дугује септембар, три накнаде за превоз, као и да им од септембра нису оверене здравствене
књижице. Радници су се и тада, као и сада жалили да им послодавац није уплатио ни
доприносе за пензију, у изводима из ПИО фонда од 13. септембра (о чему смо писали) види се
да су последњи уплаћени доприноси односе на 2014. годину.
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У ПИО фонду су, међутим, за Данас рекли да је МБА "Ратко Митровић нискоградња" доставила
пријаве М4 о плаћеним доприносима за запослене за 2015. и 2016. годину. "Пријава М4 за
2016. годину је тек примљена, у папирној форми, те ће се у наредном периоду радити на
провери унетих података и када буду детаљно исконтролисани и ови подаци ће бити
регистровани у бази матичне евиденције", наводе у ПИО фонду. Њихова законска обавеза је,
како тврде, да до краја 2017. исконтролишу и региструју податке о доприносима плаћеним за
прошлу годину. Уплата доприноса за 2017, како напомињу, може се у овом тренутку видети
само у Пореској управи.
Међутим, прошлог месеца, на наше питање да ли су били у контроли у МБА "Ратко Митровић
нискоградња" и да ли су утврдили неправилности и које, у ПУ су за Данас рекли да су сходно
"члану 7. Закона о пореском поступку" сви подаци о пореском обвезнику тајни податак.
Подсетимо, радници ове фирме, коју је 2011. приватизовао Бранко Миљковић (власник МБА
Миљковић) која ради на реконструкцији у Рузвелтовој и на Славији обуставили су радове
најпре 13. јула, а потом и 11. септембра због тога што им послодавац није уплатио јулску, део
фебруарске плате, као и три превоза и доприносе. Истог поподнева, неколико сати након што
је текст о обустави рада објављен на порталу Данас.рс део радника добија јулску плату,
наредног дана и остали. Међутим, послодавац остаје дужан радницима део фебруарске плате,
маркицу за превоз и доприносе.
Инспекција поднела три прекршајне пријаве
Инспекција рада је, како је речено Данасу у Министарству рада, током 2015. била у компанији
МБА Ратко Митровић нискоградња чак 11 пута, а поднета су и два захтева за покретање
прекршајног поступка против послодавца. Због неисплаћивања зараде против ове компаније
инспекција је поднела и једну прекршајну пријаву у 2016. У Министарству истичу, да су они
задужени да подносе пријаве, али да су судије те које изричу казне у прекршајном поступку, те
да они немају увида у то шта се десило са тим пријавама јер Инспекторат рада о томе није
обавештен.

Раст БДП 2,1 одсто
Пише: ФоНет

Реални раст БДП у трећем кварталу 2017. године у односу на исти период претходне године
износио је 2,1 одсто, саопштио је Завод за статистику Србије.
Обрачун кварталног БДП за трећи квартал 2017. године, који је детаљнији, биће објављен у
саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2017. године.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података укупно за Србију.
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Пензионери се све чешће поново запошљавају
Извор:Бета

У Србији, према проценама, постоји 34.000 радно ангажованих пензионера и они чине око два
одсто укупног броја пензионера, сазнаје Бета у Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање.
"ПИО фонд не води евиденцију о броју пензионера који раде, али се према броју захтева за
поновно одређивање износа пензије по основу накнадно оствареног стажа, процењује да је број
таквих пензионера око два одсто од укупног броја пензионера у Србији", наводи се у
информацији из фонда.
У фонду су навели да корисници свих врста пензија имају право да се поново запосле, с тим
што старосни пензионери у осигурање могу да уђу без ограничења, а за породичне и
инвалидске пензионере важе посебни услови.
Корисник старосне пензије може поново да се запосли по уговору о раду, уговору о делу,
ауторском уговору, и да прима пензију.
Према члану 121 Закона о ПИО, корисник старосне пензије или превремене старосне пензије
који се запосли, односно обавља самосталну делатност, има право по престанку тог запослења,
на поновно одређивање пензије ако је био у осигурању најмање годину дана.
Поновно одређивање пензије Фонд ПИО врши на захтев корисника и дужан је да му утврди
повољнији износ пензије.
Директор крагујевачке фабрике "Застава оружје" Милојко Брзаковић је рекао агенцији Бета да
је фабрици потребно искуство старијих кадрова због чега је поново упослен један број оружара
који су у пензији.
"Вратили смо на посао инжењере, и мајсторе који су отишли из фабрике, јер су нам потребни
људи који одмах могу да раде. Задржали смо неколико старијих високостручних радника и
замолићемо још једног који одлази у пензију да остане и обучи младе оружаре. Ангажовано је и
12 пензионера за посебне радове и око 10 мајстора да обуче млађе раднике", рекао је
Брзаковић.
У Савезу самосталних синдиката Крагујевца сматрају да је ангажовање пензионера у државном
сектору неприхватљиво и друштвено неодговорно, јер је у Србији огроман проблем
незапослености младих и одлив кадрова ван земље. Председник тог синдиката Југослав Ристић
навео је да се не може очекивати да неко стар 67 година, попут директора у крагујевачкој
"Застава ковачници", може да буде радно и интелектуално способњи од некога ко има 30 или
40 година.
У једном градском предузећу поново је ангажован рачуновођа који је недавно отишао у пензију
управо из те фирме, а позивани су и новинари пензионери у градску телевизију.
Ристић сматра да би требало забранити упошљавање пензионера у државном сектору, а
оставити им ту могућност само у приватном сектору. Он је навео да је правдање запошљавања
пензионера њиховим искуством и потребом да подучавају младе кадрове изговор.
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Николић о економском расту: Просек региона 10,3 а наш 4,3 %
Извор: Н1
Главна уредница часописа Економетар и магазина Бизнис Радојка Николић оцењује да је
Србија уџбенички реализовала аранжман са ММФ-ом. Највећи проблем земље је економски
раст који је најнижи у региону. "Просек региона за четири године, до 2016, јесте 10,3 одсто, у
том периоду Србија расте 4,3 посто, а имате шампиона Румунију која расте преко 16".
Откази у јавном сектору више нису тема за ММФ, пише Политика. Коментаришући какви су у
ефекти трогодишње сарадње Србије са овом финансијском институцијом, Николићева каже да
је на првом месту то што је Србија постигла макроекономску стабилност и подсетила да смо пре
три, четири године имали инфлацију која је премашивала 10 одсто, огроман буџетски дефицит
- око две милијарде евра смо били у дефициту последњих четири, пет година и да смо стално
имали потребу да се задужујемо за тај новац.
"Зауставили смо путању раста јавног дуга и задуживали смо се да бисмо враћали кредите који
су претходно били узети и стизали су на наплату. Без аранжмана са ММФ-ом не бисмо имали
ниску стопу инфлације, не би референтна каматна стопа пала на овако низак ниво од 3,5 одсто,
не бисмо зауставили раст јавног дуга - он је дошао до 75 одсто БДП, сада је пао на око 65 одсто...
Додуше ту велики утицај има јака динар", наводи.
Каже да је спирала задуживања заустављена, а уколико бисмо јавни дуг спустили на 60 одсто
БДП, како се очекује наредних година, онда бисмо били бар на том "мастрихтском нивоу".
Контрола ММФ је у томе била кључна, навела је Николићева и додала је да овај аранжман
реализован "уџбенички", онако како је то тражио ММФ.
"Урађено је оно што је од нас тражено, поготово у делу који се односи на плате и пензије дакле, оно што се зове фискална консолидација", казала је гошча Новог дана додајући да се
претходне владе нису одлучивале за то, јер су велике политичке последице, и велико је
незадовољство грађана: "Очигледно је да је та Влада, када је Вучић био премијер, имала
политичку снагу да донесе ту одлику. Оно што није добро у свему овоме је то што тај политички
утицај није искоришћен да се ситуација реши у јавним предузећима".
На почетку аранжмана се говорило томе да ће око 75 хиљада људи остати без посла у јавном
сектору, по 25 хиљада сваке године.
И сами представници ММФ су рекли да је био погрешан податак да треба отпустити 25 хиљада
годишње, каже на то Николићева: "Заправо кад израчунате природан одлив и одлазак у
пензију, оде око 5.000 људи годишње, тако да су они ревидирали ту пројекцију... Била је
погрешна процена да треба толико људи отпустити, а онда се ишло не тако ригорозно".
Најмање је учињено, иако нешто јесте, кад су у питању јавна предузећа. Кнежевић је рекао да је
било 550 проблематичних предузећа, а да је тај број данас сведен на 150, преноси гошћа Новог
дана и додаје: "Али 150 главних, оне које је тешко решити".
Упитана колико ће још Уредба о забрани запошљавања остати на снази, Николићева каже да је
сигурна да ће се прекинути следеће године, кад престане аранжман са ММФ, јер се код нас, по
обичају, попуштају стеге. Сматра да су ефекти те мере били минимални. "Готово да их није
било, јер су проналажене различите могућности... Људи су се, ипак, запошљавали, јер су
искоришћене друге могућности - на уговору, на неком пројекту... Кад погледате број људи који
је стварно примао неке приходе који су ишли из буџета, ви видите ту, да број запослених није
смањен".
Министар финансија Душан Вујовић је рекао да ће се после 7. новембра знати да ли ће Србија
наставити сарадњу са ММФ-ом. Министар Вујовић и поједини економисти као што су Јури
Бајец и Љубодраг Савић сматрају да Србији није више потребан овакав аранжан који
подразумева позајмице.
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Николићева каже да је убеђена да га више неће бити. "Аранжман је био из предострожности,
имали смо право располагања новцем, око милијарду и по евра, то нисмо користили, јер није
било потребе. Тај аранжман је нама био једна сигурност, један пасош за инвеститоре, једна
препорука за инвеститоре да смо земља која своје финасије држи под контролом".
Додаје да је Србија пре тога имала имиџ земље која се страшно много задужује, којој прети
банкрот - а аранжман са ММФ- ом заправо каже - спасилац је ту.
Циљ је био да се постигне довољно развијена привреда, да може да ради самостално, да је
стабилња, да инвеститори могу да улажу, да сте се оправили и имате стопу раста, да
инвеститори могу да долазе на тако опорављену привреду, набраја гошћа Новог дана.
"Ми смо најмање расли, кад погледате економски раст и развој у прошле четири године - до
2016. видећете да Србија има најнижи раст у региону. Просек региона за четири године, до
2016, јесте 10,3 одсто, у том периоду Србија расте 4,3 посто, а имате шампиона Румунију која
расте преко 16, Мађарску која расте 11, Бугарску исто 11, Албанију која расте 13,3 одсто".
Каже да ове године губимо један посто раста, а то је 300 милиона евра кад се преведе у новац.
"То је један аграрни буџет, 500 милиона евра је укупно смањење плата и пензија на годишњем
нивоу, а ви сте изгубили 300... То је проблем Србије, ниске стопе раста, јер овај период који је
био јако добар, где је довољно новца било и у региону, који су сви искористили за раст, ми смо
остали на ниском нивоу раста. И нема бољитка за шире слојеве становништва, ни за привреду,
ако раст не остваримо да буде годишње пет до седам посто", наводи Николићева.
Говорећи о јавним предузећима, губиташима, и контроли државе у њима, каже да се ту ништа
није променило.
"Јавна предузећа су била и остала по патронатом политике, владајуће странке и најмоћнијих
политичких странака у држави. И политички интереси са финансијским интересима се некад
не подударају... Политичарима је важније да имају своје људе у неким предузећима, него
независне менаџмент који ће стварно водити рачуна о томе како се управља једном
компанијом", каже.
Наводи да је и са јавним конкурсима исто. Причала сам с политичарем високог ранга и питала
га што не препусти управљање предузећима неком стручном ко ће направити успешно
предузеће, и одговорио је - па шта ви мислите, да смо се ми борили да освојимо власт, па да
препуштамо неком другом да управља предузећима, пренела је.
У Србији без посла 622.000 људи, последњи је податак, а директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић изјавио да је у Србији незапосленост у протеклих годину
дана смањења за 9 одсто.
"Тај податак звучи нелогично ако га упоредите с податком пре четири године. У новембру
2013. године на евиденцији за запошљавање је било 883 хиљаде људи. Ако видите сада 662
хиљаде незапослених, онда испада да је 261 хиљада људи нашла посао", каже,
Сигурно је да толико људи није нашло посао, доста је отишло у иностранство, затим прилично
су ажурно чишћени спискови НЗС и свако ко се не пријављује редовно на евиденцију, тај се
избацује, наводи Николић. "Треба ствари да се назову правим именима. Ако смањите
незапосленост, онда очекујете да су се ти људи негде запослили и да легално раде, а све се по
броју запослених може утврдити - да ли толико људи има више на списку запослених, а нема
их", закључила је Радојка Николић у Новом дану.
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Под вођством БАХАТЕ ДИРЕКТОРКЕ профит "Пошта" смањен за 6,6
МИЛИОНА ЕВРА
Аутор:Слађана Вукашиновић
Надзорни одбор "Поште" усвојио је јуче извештај о деветомесечном пословању, иако је добит
тог јавног предузећа смањена у односу на исти период прошле године за најмање 800 милиона
динара, или за око 6,6 милиона евра.
Овакав пословни резултат директан је плод рада директорке Мире Петровић, која је на чело
"Поште" дошла у септембру прошле године, тврде извори "Блица". За Надзорни одбор није
било спорно то што менаџмент на чијем је челу Петровићева није успео да одржи профит као
претходних година, већ је подржао овако лоше пословне резултате. То и не треба да чуди јер у
НО "Поште" седе углавном људи блиски ПУПС-у који директорки Мири Петровић, такође
високом функционеру те странке, штите леђа и толеришу пропусте у пословној политици.
Извор "Блица" упућен у дешавања у "Пошти" тврди да ће се "ускоро видети како ће Влада
реаговати на рад Мире Петровић".
- Пословни резултати Мире Петровић нису за хвалу, већ за озбиљно преиспитивање јер је
успела да добит фирме за девет месеци ове године умањи за 800 милиона динара у поређењу са
истим периодом прошле године, када је овом фирмом до септембра руководио Милан
Кркобабић. Прошле године је за девет месеци укњижена добит од близу 2,5 милијарди, док је
ове године то тек 1,7 милијарди динара. Ипак, финансијском акробатиком ови негативни
резултати покушавају да се испеглају до краја године да би се њен рад приказао позитивним каже наш саговорник.
Извор "Блица" тврди да су овако негативни ефекти забележени због више пословних пропуста.
- Невероватно је како је код "Поште" смањен раст новчаних услуга кад се код других оператера
повећава. Забележен је и пад у услугама постекспреса, али и у ИТ сектору (кабловска
телевизија и информатичке услуге). Неки пословни потези Мире Петровић, пре свега онај у
вези са уговором о ауторским правима са "Јунајтед медија групом", када је посао вредан шест
милиона евра дала без тендера, довели су до минуса у јединици "Пошта Нет". За све те
пропусте Мира Петровић је нашла заштиту код чланова Надзорног одбора - каже наш извор.
Како сазнајемо, јучерашња седница НО за Миру Петровић је била сламка спаса и она је током
викенда са најближим члановима тог органа, међу којима је и њен брат, покушала да нађе
начин да заштити себе пред синдикалцима, којима је обећала исплату 13. плате. О томе на
седници НО није било ни речи, па ће се видети како ће запослени реаговати. Да НО чува леђа
Мири Петровић, потврђује и то што су са њом постигли и тајни пакт да на себе преузму
одговорност за то што се јуче није разговарало о исплати 13. плате из прошлогодишње добити,
што је био захтев радника с недавног штрајка, а рок истиче данас. Образложење за овај пропуст
су нашли у техничкој грешци стручних служби које нису доставиле захтев на време да би ушао
у дневни ред.
- Тако су због наводне техничке грешке радници остали ускраћени за одлуку о могућој исплати
30 одсто из прошлогодишње добити која је била 3,47 милијарди, иако им је директорка то
обећала током преговора о заустављању протеста. То је само куповина времена да би се нашао
начин да се заштити њен директорски статус. Суштина је да тог новца нема јер су њиме
крпљене рупе настале нестручним вођењем компаније - каже наш извор.
Ћуте о томе колико је зарада мања
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Из "Поште Србије" потврдили су да је добит за девет месеци ове године била 1,7 милијарди
динара, али нису желели да нам одговоре колико је тај износ мањи у поређењу са истим
периодом прошле године.
- Надзорни одбор ЈП “Пошта Србије" усвојио је извештај о пословању за првих девет месеци
2017. године. Добит ове компаније је у том периоду 1,7 милијарди динара - навели су из
"Поште“.
Оградом против протеста
Пошто Мира Петровић није испоштовала договорено са синдикатима о побољшању
материјалног стања запослених, а рок истиче данас, она је дала налог да се огради Логистички
центар у Земуну да би се спречили протести, сазнаје "Блиц".

Брнабић: Суфицит 80 милијарди, грађани треба да буду поносни
Извор:Танјуг

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да Србија сада има суфицит од 80
милијарди динара и да је то фантастичан резултат на који грађани треба да буду поноси.
- Закључили смо у трезору и октобар месец. Имамо суфицит од 80 милијарди динара, где смо
планиран дефицит од 46 милијарди динара. Фантастични резултати. Ја сам стварно јако
срећна, јако поносна. Поносна сам и што сам део континуитета претходне Владе. Грађани
Србије требало би да су поносни на своју земљу - рекла је Брнабић у "Дневнику" РТС-а.
Она је рекла да је први пут на састанку са представницима Међународног монетарног фонда
чула да се прича о успесима Србије, нагласивши да се рад и труд покренут 2014. године
исплаћује.
- Имала сам јуче састанак са представницима ММФ. Први пут видите представнике ММФ да
причају о успесима Србије, да причају о томе како имамо довољно фискалног простора да
разговарамо о још неким стварима које би можда могле следеће године да буду сигнал за
привреду. Све у свему исплати се рад и труд који смо покренули 2014. године - рекла је
премијерка.
Брнабић је потврдила да ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ од 5.000 динара,
потврђујући да ће од 1. јануара уследити повећање свих пензија од пет одсто.
- Данас смо у Влади донели закључак о исплати једнократне помоћи од 5.000 динара и то ће
бити исплаћено 6. новембра. Од 1. јануара повећање свих пензија од пет одсто. Јако значајно
повећање плата у јавној управи од пет и десет посто. Разговарамо са ММФ око неког новог
ангажмана. Добро пазимо шта би то било и на чему треба да сарађујемо са њима - казала је
Брнабићева.
Србија је, како каже премијерка, доказала да је озбиљан и кредибилан партнер.
Она наводи да је Србија финансијски здрава и да се може наставити са реформама.
- Нама више не треба финансијска подршка из иностранства. Ми смо сада финансијски здрави,
финансијски стабилни, финансијски солидни и можемо даље да наставимо са нашим
реформама - рекла је председница владе.
Напредак на Доинг листи резултат одговорне политике
Премијерка Србије Ана Брнабић изразила је данас задовољство због напретка Србије на Дуинг
бизнис листи Светске банке и нагласила да је за константан напредак Србије заслужна
одговорна политика коју је претходни премијер, сада председник Александар Вучић, увео 2014.
године.
Брнабић је рекла да је јако задовољна не само због напретка Србије за четири места на Доинг
бизнис листи за 2018. годину, већ и јер је Светски економски форум пре месец дана објавио
нову листу глобалне конкуретности на којој се Србија попела за око 12 позиција, а Светска
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банка у Бечу прошле недеље прогласила Србију за најбољу земљу у југоисточној Европи у
односу на спроведене реформе.
Брнабић је рекла да је задовољна јер сада може да се заокружи слика за ову годину.
- Имамо троструку круну. Ја бих рекла да је јако важна ствар да ми на овој листи напредујемо
константно од 2014. године. До тада смо падали, било је неких малих помака, па падова, али
доста смо се мучили и дошли на најгору, 94. позицију, 2009. године, а сада константно растемо.
Константно растемо као резултат одговорне политике коју је мој претходник увео 2014. године
- рекла је Брнабићева.
Премијерка је подсетила да, када је била у приватном сектору, односно Управном одбору
НАЛЕД-а, Вучцић је позвао то удружење у децембру 2014. године на разговор поводом Доинг
бизнис листе Светске банке.
Био је, нагласила је она, први премијер који је рекао "немамо довољно капацитета, треба нам
помоћ".
Брнабићева је додала да је већ у јануару наредне године направљена заједничка радна група за
системски рад за унапређење позиције Србије на Доинг бизнис листи Светске банке.
- И од тада констатно растемо - нагласила је премијерка.
Она је оценила да то што је Влада Србије по први пут показала да је отворена за сарадњу са
привредном и организацијама цивилног друштва "храбра одлука" која данас даје резултате у
различитим областима.

Највише запослених у Чешкој, најмање у Грчкој
Извор:Срна
Међу земљама ЕУ највише је незапослених у Грчкој, којих је 21 одсто, док у Чешкој тај број
износи 2,7 одсто, показују подаци Евростата.
На другом месту међу најмање запосленим земљама је Шпанија са 16,7 одсто, а у врху
незапослености су и Италија и Хрватска. Мали број незапослених, осим Чешке, имају Немачка,
са 3,6 одсто, и Малта, са 4,1 одсто.Према подацима Евростата за септембар, у ЕУ је најнижа
стопа незапослености од новембра 2008. године - тек 7,5 одсто. У еврозони, незапосленост је
нешто већа и износи 8,9 одсто, што је најбољи резултат од јануара 2009. године.
У Србији 622.000 људи без посла
Иначе, према евиденцији Националне службе за запошљавање, у Србији је сада 622.000
незапослених, а незапосленост у односу на претходну годину смањена је за девет одсто, изјавио
је директор НСЗ Зоран Мартиновић.
Мартиновић је рекао да актуелна стопа незапослености износи 11,8 одсто и да се очекује да до
краја године годишњи просек буде испод прогнозе ММФ-а, која износи 16 посто.
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Незадовољство због разлика у платама радника новосадског шумског
газдинства
Аутор: Зоран Стрика
Због разлике у зарадама међу запосленима који обављају исти посао у оквиру различитих
пословних јединица у предузећу "Војводинашуме", део радника поднео је тужбе против фирме.
У питању су поједини запослени из Шумског газдинства "Нови Сад", који су уједно чланови
синдиката фирме. Питања у којима траже одговоре зашто за исти посао добијају мање
плате од колега из других газдинстава, доставили су дирекцији предузећа.
"Тај проблем не постоји само у нашем газдинству, него и у Сомбору, али и у 'Ловотурсу'.
Налазимо се у оквиру истог система, али нисмо исто третирани. За исту врсту посла и
уз исту стручну спрему, ми смо плаћени мање, што се коси са одредбама
Закона о раду. Наше пословодство није имало слуха за проблеме радника и није било
другог начина, него да поднесемо тужбе против предузећа", објашњавају радници који су
желели да остану анонимни.
Кажу да је проблем најизраженији код радника у производњи - шумских радника, секача и
руковаоца шумске механизације који раде на норму. Како тврде, постоје разлике од 30 до
40 одсто у зарадама за исти посао.
У ЈП "Војводинашуме" за 021.рс кажу да су до сада примили неколико десетина тужби, али
с обзиром на то да су неке већ повучене, а у правну службу свакодневно стижу нова решења о
повученим тужбама, тачан број запослених који ће своја права тражити пред Основним судом у
Новом саду још није познат. У међувремену су правоснажно окончана два судска спора, оба у
корист предузећа. У "Војводинашумама" такође напомињу да су радницима достављени
одговори у којима се објашњава да нису у законској могућност да повећају зараде
запосленима.
"Разлог је одредба члана 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, те смо
дужни да поступамо у складу са одредбама закона, с обзиром на то да је поменути законски
пропис још увек на снази. Став предузећа је, у сваком случају, да се проблем са
незадовољством запослених под хитно реши, у обостраном интересу и у оквиру законских
прописа који су овом случају ограничавајући фактор", наводе у "Војводинашуме".
У предузећу додају да су у протеклом периоду обавили низ разговора са запосленима како би се
пронашло решење, те да је у плану и припрема новог Колективног уговора. У његовом
нацрту се предвиђа могућност куповине на рате путем административне забране, као и
могућност запослених за подизање новчаних позајмица без камате од предузећа.
Ипак, радници не одустају од својих захтева да им се реше проблеми са разликама у зарадама.
"Мислимо да запослени у Дирекцији нису стварно заинтересовани за решавање нашег
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проблема који је присутан и у другим организационим јединицама", поручују незадовољни
радници из Шумског газдинства "Нови Сад".
У ЈП "Војводинашуме" запослено је више од 1.500 радника, а планирани фонд за зараде
запослених у 2017. години износи 1,2 милијарде динара. Просечна зарада у 2016. години
износила је 62.885 динара.

Писали премијерки, она их упутила на градоначелника
Аутор:Милош Пантић
Синдикати у градским јавно комуналним предузећима Крагујевца не слажу се са ставом
премијерке да буду изузети од повећања плата у јавном сектору и у преговорима су са
градоначелником да добију већи износ, за шта им је он дао подршку
Премијерка Србије Ана Брнабић обелоданила је ових дана да ће и запослени у локалним
самоуправама од Нове године добити повећање плата од пет одсто. Али одмах је појаснила да
се то повећање неће односити на запослене у јавним предузећима, јер они, на крају крајева,
како је казала, повећање плата треба да обезбеде из профита својих фирми.
Синдикални представници крагујевачких јавно комуналних предузећа не прихватају овакав
став и не виде разлог зашто треба да буду изузети од повећања, када су и њима, као и свим
осталим запосленима у јавном сектору у земљи пре три године плате умањене за десет посто.
И пре него што их је премијерка ставила на листу изузетка од повећања плата у јавном сектору
синдикати запослених у јавним комуналним предузећима Крагујевца затражили су повећање
зарада за пет одсто. То је образложено податком да су њихове плате за 27 посто мање од
републичког просека и да је у Крагујевцу у овој грани просек 36.700 динара.
Преговори са градоначелником
Захтев за повећање плата у наведеном проценту крагујевачки синдикалци упутили су Влади
Србије још раније током ове године, а повећање су тражили за целу текућу годину. Добили су
одговор да Влада не може да одговори на овај захтев, већ да се обрате својој локалној управи и
да се позову на колективни уговор за запослене у тој делатности, који предвиђа да може да им
се исплати помоћ у износу једне месечне минималне зараде од 22. 620 динара у току једне
године.
Такав вид помоћи већ су добили запослени у комуналним предузећима у Београду, Пожаревцу
и још неким градовима, тврде крагујевачки синдикалци. Зато су Градски одбор синдиката
запослених у комуналним предузећима Крагујевца и УГС „Независност”, који има своје
повереништво за ову делатност, одлучили да наступају заједно и затражили су разговор код
градоначекника Крагујевца Радомира Николића, како би изнели своје захтеве.
- Разговор са градоначелником одржан је 13. октобра и примио је представнике оба
синдиката. Градоначелник је прихватио захтев за исплату једног месечног минималца за ову
годину, оцењујући да је оправдан. Затражио је време за договор са сарадницима да ли да
исплата иде на терет оснивача, односно града, или самих предузећа. Такође, још треба да се
одлучи да ли би ова исплата ишла одједном или у више рата. То ће се утврдити до следећег
састанка који нам је најављен ускоро, каже Бранко Петрашиновић, председник Синдиката
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запослених у комуналној делатности Крагујевца.
Други захтев на овом састанку био је да се на нивоу града донесе посебан колективни уговор за
предузећа из ове гране, што је такође одложено за следећи сусрет.
Укидање уредбе
На примедбу премијерке да би јавна предузећа требало сама да се побрину да послују
профитабилно и да из добити регулишу веће плате Петрашиновић каже да ове фирме 90 посто
прихода зарађују од продаје својих производа и услуга. Субвенције које добијају од оснивача,
градова и општина, троше се за повећање нивоа услуга које се пружају грађанима,
потрошачима, и оне не иду на исплате зарада, тврди Петрашиновић, додајући да је већ четири
године фонд зарада за раднике ових фирми замрзнут.
- Посебно бих скренуо пажњу на једну велику нелогичност и неправду. Када су 2014, године
смањене плате за 10 одсто запосленима у јавном сектору и локалним самоуправама, па и
нашим предузећима, новац од тог смањења није остајао општинама и градовима, да побољша
стање у локалном буџету, већ је преношен у државни буџет. Сада од тих средстава
прикупљених у републичкој каси запослени у јавном сектору треба да добију повећање од 10
посто после Нове године, а ми за повећање плата треба да се обратимо нашим локалним
управама, где ни један динар од претходног смањења није остао, коментарише Петрашиновић.
Александар Бељаковић из „Шумадија сајма”, координатор сарадње између Синдиката
запослених у комуналној делатности и УГС „Независност” у Крагујевцу, скреће пажњу да је у
преговорима са градоначелником затражено да се једнократна помоћ у износу минималца
исплати не само радницима из јавно комуналних предузећа, већ и у целом јавном сектору, у
јавним градским предузећима и установама.
Он каже да је логично да се овај захтев позитивно реши ако је такав модел већ примењен у
Београду и неким другим градовима. Али, ако је то решење за ову годину, шта ће бити у
наредној години од које почиње повећање плата за 10 посто запосленима у јавном сектору, из
које су, по тврдњи премијерке, јавна предузећа изузета.
По речима Бељаковић, онда ће опет уследити неки вид синдикалне борбе и акције, јер
запослени у овој грани у Крагујевцу неће се мирити са тим да повећање плата за њих не важи.
Синдикални захтев ће, како тврди, бити да се уредба из 2014. године о смањењу зарада за 10
одсто укине. Тада неће бити потребно бавити се разним математикама и прорачунима
процената, већ би се исплаћивале плате какве су биле пре уредбе, односно, вратиле би се на
претходни ниво, каже Бељаковић.
ВИШАК У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Прошао рок - одговора још нема
Да би градска јавна и јавно комунална предузећа, као и установе чији је оснивач град, и који
добијају велике субвенције из градске касе, могла да послују позитивно први корак је
рационализација запослених, односно отпуштање вишка радне снаге. Ова акција се спроводи
већ другу годину по републичком Закону о маскималном броју запослених у јавном сектору,
који се односи и на локалне управе.
Тако је Скупштина града Крагујевца од надлежног министарства добила цифру максималног
броја радника у локалној управи и јавном сектору града за ову годину. По тој одлуци град је
донео одлуку о максималном броју радника у сваком јавном предузећу и установи за ову
годину, по којој је вишак преко сто запослених, рачунајући и локалну управу.
У тој одлуци је предвиђено да се овогодишњи вишак уз отпремнине реши у року од два месеца,
односно до краја септембра. Али, рок је прошао пре више од три недеље, а вишак запослених
није отпуштен. На последњој седници Скупштине града Душан Алексић, шеф одборничке
групе „Заједно за Шумадију”, поставио је питање зашто се касни са спровођењем одлуке и
зашто се не каже разлог. Ако је у питању лоша одлука и потреба да се она мења или доради,
онда одборници треба да буду информисани о томе, казао је Алексић.
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Питање је остало без одговора. Бранко Петрашиновић сматра да је овако кратак рок у градској
одлуци дат да би се директори ових предузећа „убрзали” у припреми спискова вишка радника,
али да је очигледно дошло до проблема које тек треба разрешити. Рок по републичком Закону,
по коме се све ово ради, је да се вишкови отпусте до краја ове године, па је вероватно локална
управа одлучила да поштује тај рок, а не онај по градској одлуци, сматра Петрашиновић.
КОМУНАЛЦИ И ЊИХОВЕ ПЛАТЕ - ЈОШ НА ЦЕДИЛУ
Бранко Петрашиновић: Када су 2014, године смањене плате за десет одсто у јавном сектору и
локалним самоуправама, па и нашим предузећима, новац од тог смањења није остајао
општинама и градовима, већ је преношен у државни буџет
Александар Бељаковић: У преговорима са градоначелником тражили смо да једнократна
помоћ у износу једног минималца буде исплаћена не само радницима из јавно комуналних
предузећа, већ и свим градским предузећима и установама
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