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"Суспендовани радници Поште да буду враћени на посао"
Извор: Бета
Председништво Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) затражило је да суспендовани
радници Поште Србије буду враћени на посао.
Поводом суспендовања 37 радника Пошта Србија због учешћа у двонедељном протесту којим је,
како додају, наводно, био блокиран рад дела предузећа, Председништво СССС оцењује да
највећу одговорност за актуелну ситуацију сноси руководство Поште Србије и оснивач, Влада
Србије.
"Такозвана двонедељна блокада се често састојала од присуства једног или неколико учесника у
протесту, па се поставља питање да ли може присуство једног лица које протествује да блокира
или онемогући рад десетина радника", наводи се у саопштењу.
СССС наводи да је за насталу евентуалну штету најмање одговорно неколико десетина радника
који су ван радног времена, па и ноћу, протествовали, тражећи повећање плата.
"Њима прети отказ, а породицама угрожавање елементарне егзитенције, док стварно одговорна
лица не трпе никакве последице", наводи се у саопштењу.
Председништво СССС наводи и да очекује да се сагледа одговорност оних који су били дужни да
активним односом према проблему заштите интересе предузећа, односно државе као оснивача.

Синдикат: Вратити суспендоване раднике Поште
Извор:Танјуг
Савез самосталних синдиката Србије тражи да ЈП Пошта Србије врати на посао 37
суспендованих радника, а као одговорне за актуелну ситуацију и кризу у том ЈП синдикат види
руководство фирме и оснивача, Владу Србије.
Поводом суспендовања 37 радника због учешћа у двонедељном протесту којим је, наводно, био
блокиран рад дела предузећа, Председништво СССС наводи да је за евентуалну штету, насталу
због блокаде, најмање одговорно неколико десетина радника, који су ван радног времена, некад
и ноћу, протестовали тражећи повећање плата.
Њима прети отказ, а породицама угрожавање елементарне егзистенције, док стварно одговорна
лица не трпе никакве последице, наводи СССС у саопштењу достављеном медијима, те захтева
да радници буду враћени на посао.
Истовремено у Савезу синдиката очекују да се сагледа одговорност оних који су били дужни да
активним односом према проблему заштите интересе предузећа, односно државе као оснивача.
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Протест радника Путева из Пожеге данас испред Владе
Пише: Љ. Б.
Четири неисплаћене зараде и све већи дугови које фирма има натерали су раднике Путева из
Пожеге да данас дођу у Београд и од 8.30 часова протестују испред зграде Владе Србије,
тражећи да их неко прими.
- Долазимо мини бусом нас двадесетак јер за више немамо новца. Дугују нам четири зараде, али
оно што је још важније, последњих година све су већи дугови, све личи на то да ће се отићи у
стечај - каже за Данас председник Самосталног синдиката у овој фирми Миломир Нешовић.
Он је, како каже, тренутно суспендован због тога што је тражио објашњење како је настао дуг од
107 милиона динара. Одговорност за насталу ситуацију је, истиче Нешовић, и на садашњем
менаџменту, али и на бившем директору.
Радника у пожешком предузећу тренутно има нешто мало мање од 200, а лоша ситуација у
фирми је почела 2013. године. Путеви Пожега продати су у приватизацији Василију Мићићу
(власник је и Путева Ужице), а Нешовић каже да ће данас, уколико их неко од министара или
премијерка буду примили, тражити и да се испита пословање и преиспита приватизација ове
путарске фирме.

Неједнакост у Србији много виша него у ЕУ
Пише: У. Милетић
Доходна неједнакост у Србији већа је него у било којој од чланица Европске уније, речено је
данас на форуму социјални дијалог "Доходна неједнакост у Србији".
Скуп су организовали Синдикат Независност и Савез самосталних синдиката Србије, у
партнерству са Фондацијом Фридрих Еберт.
Према подацима презентације ФЕС студије "Доходна неједнакост у Србији: Од података до
политике", у последње три деценије неједнакост је порасла у већини земаља у свету. Када је реч
о земљама у региону, Јелена Жарковић Ракић, једна од аутора студије, истиче транзицију као
узрок који је највише допринео расту неједнакости, односно велике промене на тржишту рада,
приватизацију, као и неразвијени систем социјалне заштите.
Према подацима Републичког завода за статистику, Србија има убедљиво вишу доходну
неједнакост у поређењу са земљама Европске уније као и бивше Југославије.
- Упркос подацима које можете да чујете у последњих годину и по, да је дошло до смањења стопе
незапослености у Србији, према спроведеној анкети, Србија у ствари има веома низак
интензитет рада. Број људи који има веома низак интензитет рада је 21,2 одсто, што је двоструко
више у односу на европски просек и то су људи који раде мање од два и по месеца годишње, а
има их приближно око 150 хиљада и њихов број из анкете у анкету расте - каже Ракић.
Она је додала и то да Србија врло мало троши на две главне социјалне надокнаде које су
усмерене према најсиромашнијима, а то су социјална помоћ и дечији додатак - свега 0,6 одсто
бруто домаћег производа, што је знатно мање у односу на ЕУ, а прогресивност опорезивања
дохотка је и даље врло мала.

3

Крстићева је истакла да петина становништва у Србији испод 60 година старости живи у
домаћинствима са веома ниским интензитетом рада, што је знатно више него у ЕУ, где има око
десетак процената оваквих грађана.

Сименс и Кинези запошљавају 7.000 житеља Шумадије
Пише: Зоран Радовановић
* Планом детаљне регулације Радне зоне Собовица - Лужнице обухваћено је око
663 хектара пољопривредног земљишта, од чега је 280 хектара предвиђено за
радну индустријску зону, а остатак за пратеће садржаје
На локацији Собовица, у околини Крагујевца, биће изграђена нова индустријска зона у којој ће,
у наредне три до четири године, Сименс и друге иностране компаније да отворе фабрике.
У тим погонима ће посао наћи око 7.000 људи са подручја Шумадије, најављено је на седници
крагујевачког градског парламента одржаној, крајем минуле седмице по хитном поступку.
Представници свих одборничких група, и позиције и опозиције, гласали за усвајање Плана
детаљне регулације Радне зоне Собовица - Лужнице, којим је обухваћено око 663 хектара
пољопривредног земљишта, од чега је 280 хектара предвиђено за радну индустријску зону, а
остатак за пратеће садржаје.
Шта је то ујединило крагујевачку власт и опозицију, што је и за оне који нешто дуже памте,
редак, ако не и случај без преседана, на шумадијској политичкој сцени, неизбежно је питање. А
одговор, чини се, лежи у најављеном доласку Сименса, једне од највећих и најзначајнијих
светских компанија у области електронике, електротехнике, производње шинских возила, беле
технике... у Крагујевац, односно у индустријску зону. Подсетимо да је компанија Сименс Србија
недавно објавила информацију о преузимању свог вишегодишњег добављача, крагујевачке
фирме "Милановић инжењеринг", која производи алуминијумске делове каросерије за шинска
возила. Споразум о преузимању потписан је крајем новембра, а посао ће, како је најављено,
бити закључен почетком наредне године, уз претходно усаглашавање законске регулативе о
заштити конкуренције.
Оно што посебно привлачи пажњу јавности овог дела Србије јесте најава да да Сименс у
Крагујевац доводи и своје добављаче, што би могло да значи да Немци у индустријској зони у
Собовици планирају не само наставак израде алуминијумског позиција за каросерије шинских
возила, већ и производњу готових производа. Спекулише се, такође, да би у новоотвореном
погону могли да се производе делови који ће бити испоручивани Сименсоновим фабрикама
широм света. Шта год да је у питању добро ће доћи. Само да се реализује...
- Преузимањем компаније "Милановић инжењеринг", Сименс ојачава сопствену мрежу у
области железничке индустрије, као и позицију локалне компаније на српском тржишту. Овом
аквизицијом стекли смо оптималну позицију за будуће пројекте на глобалном железничком
тржишту. После четрнаест година успешног пословања у Суботици, имаћемо и другу фабрику у
Србији - рекао је приликом потписивања споразума о преузимању "Милановић инжењеринга"
генерални директор компаније Сименс Србија Удо Ајхлингер.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић појаснио је да је пред Крагујевчанима велики
пројекат, вероватно већи и од оног везаног за Фијат. Формирање индустријске зоне Собовица,
према његовој оцени, почетак је привредног препорода Крагујевца. Он је у том контексту
подсетио да је Сименс већ у Крагујевцу и додао да се сада очекује долазак компоненташа те
компаније.
- Ако све буде текло по плану, у новој индустријској зони у Собовици посао ће наћи између
6.000 и 7.000 људи. Очекујемо да на том потезу никне нова варош која ће имати амбуланту,
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ватрогасну и полицијску станицу, трговинске радње, пекаре и друге садржаје, што значи да се
отварају могућности за запошљавање великог броја људи, не само у фабрикама, већ и у
пратећим делатностима. Треба нагласити да су изградњом приступних саобраћајница, послови
који се односе на формирање нове индустријске зоне, већ почели а сви инфраструктурни радови
требало би да буду готови наредне године - каже Николић.
На простору будуће индустријске зоне, која ће бити изграђена крај пута Крагујевац - Рача
Крагујевачка, већ послује компанија "Милановић инжењеринг", који ће почетком наредне
године постати део Сименсовог производно-пословног ланца са више од 350.000 запослених. У
Собовици би, поред Сименса и његових компоненташа, могле, додуше према незваничним
информацијама, своје погоне да отворе неке кинеске компаније. У том контексту помињу се
кинески произвођачи електричних аутомобила и ауто-делова.
Све спремно за долазак кинеске компаније ЦМЕЦ
У индустријској зони Собовица већ је требало да буде реализована инвестиција кинеске
компаније ЦМЕЦ, која је на тој локацији планирала да, у сарадњи са крагујевачком градском
управом, изгради фарму за тов јунади, те заједничку фирму за прераду јунећег меса за извоз у
Кину. Судећи према тврдњама градоначелника Крагујевца, Радомира Николића, реализација те
инвестиције морала је да сачека потписивање међудржавног уговора између Србије и Народне
Републике Кине о извозу говеђег меса. Пошто је тај уговор недавно потписан у Будимпешти
процењује се да су се стекли услови за долазак Кинеза.

Из фабрике одлази 125 радника, још око 150 је вишак
Пише: М. Н. Стевановић
* Запослене збуњује притисак да добровољно оду из фабрике када је министар
привреде најавио да ће Бразилци да уложе 5,5 милиона евра, што би требало да
отвори и до 2.500 нових радних места
До петка, када је истекао рок у коме су радници Галенике могли да се пријаве за добровољни
одлазак из фабрике, за ту опцију одлучило се 125 радника, док је изнад црте која се сматра
оптималном још готово 150 запослених, сазнаје Данас из незваничних извора.
Према условима које су почетком прошле недеље објавили нови власници, представници
луксембуршке компаније Елијус, иза које стоје бразилске фирме ЕМС и Гронин, радници који се
сада пријаве имаће отпремнину од 400 евра по години стажа проведеног у Галеници, али како
нису проглашени и технолошким вишковима, они ће моћи да се пријаве у евиденцију
Националне службе за запошљавање, али не и да у наредних годину дана примају надокнаду
због губитка посла.
Овај потез нових власника је и очекиван, јер је и тендерским условима било ограничено да се
број запослених не сме спустити испод 900, па је и непосредно пред продају такође био
организован један круг одлазака тако да је фабрика нове власнике дочекала са око 1.150
радника. Оно што, међутим, збуњује запослене, јесте најава министра привреде Горана
Кнежевића да држава очекује од Бразилаца инвестиције вредне више од 5,5 милиона евра, што
би требало да отвори и до 2.500 нових радних места.
То није једина дилема која ових дана мучи раднике те фармацеутске куће. Брине их и то што су
консултанти који су као представници Елијуса већ у Галеници, званично најавили да ће довести
своје кадрове у секторе финансија, набавки и маркетинга и продаје, док ће производњом
наставити да управља садашњи менаџмент. Од Елијуса се, међутим, очекивало да донесе
иновативне технологије, нове лекове који би постали асортиман српске фабрике. Зато је
логична претпоставка била да ће се главне промене осетити управо у производним погонима.
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Уместо тога, кружи информација да више од 50 лекова који до сада нису били на тржишту
Србије, а производи их бразилски ЕМС, ушло у процес регистрације код наше Агенције за
лекове и медицинска средства. Тиме би се асортиман медикамената који стижу из Галенике
проширио, али фабрика не би овладала и њиховом производњом. Ове гласине нисмо могли да
проверимо у Агенцији за лекове јер, како су нас обавестили, информације такве врсте не
саопштавају.
Радници са којима смо разговарали кажу да је необичан "опуштен" однос представника који се
налазе у Галеници већ готово месец дана, а да још нису пописали магацине нити утврдили
стање у производњи. Интересује их само број људи на платном списку. Узгред, ни тај податак
вероватно није лако утврдити, јер је држава пре првог круга пријављивања за добровољни
одлазак објавила да у Галеници ради око 1.400 радника, док се према подацима са
прошлогодишњег завршног рачуна у компанији води више од 1.700 запослених.
Такође, запосленима је помало невероватна читава трансакција промене власника, јер је на
тендерски услов да се банкама исплати основни дуг од 25 милиона евра, Елијус додао још 16
милиона евра. Можда је само коинциденција, али управо толико износе залихе произведених
лекова, без вредности сировина и амбалаже, тврде радници. Тај податак, као ни одговоре на
друга питања, нисмо могли да добијемо из фабрике. Најпре је почетком недеље особа задужена
за односе са медијима поручила преко секретарице да питања пошаљемо мејлом "како би се
уштедело на времену" јер је она била на састанку, следећег дана је такође имала састанак, а
потом смо добили информацију да је "узела неколико дана одмора".
Постављен нови Надзорни одбор
Почетком месеца у Галеници су извршене и промене у саставу Надзорног одбора, у који су ушли
представници нових власника. Према подацима са АПР-а, 4. децембра почео је да тече мандат
двојици Бразилаца, Јоргеу Алберту Коста де Силви и Диегу Касимиру де Оливеири, Немцу
Рајнхарду Андреасу др Нордману, као и Жарку Милићевићу, председнику Комисије за ХоВ, и
Данилу Цицмилу, саветнику председника Александра Вучића који је истовремено и председник
Надзорног одбора Фијат Крајслер аутомобили Србија, затим члан НО Ер Србије и арапскосрпске фирме Ал Равафед, али ни на једној од тих функција не прима надокнаду.
Комисија има одговоре
Иако у Министарству привреде наш лист прошлог месеца није могао да добије одговор на
питање ко су прави власници Елијуса, луксембуршке фирме која је купила Галенику "јер су
испитивали само ЕМС који испуњава тендерске услове" а не и сувласника, такође бразилску
фирму Гронин. Међутим, Комисија за заштиту конкуренције, која је одобрила трансакцију
преузимања, иако у свом извештају то није навела, одговорила је на питање Данаса. "На основу
јавно доступних информација, крајњи контролор Гронин Пхарма Партиципацоес С/А је Царлос
Едуардо Санцхез, који је власник и ЕМС С/А", наводи се у одговору Комисије уз напомену да је
одобрење дато на основу пријаве у којој је ЕМС-а изјавио да ни та компанија нити фирме
повезане са њом нису остварили ни директан ни индиректан приход на тржишту Србије у
прошлој години.
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Синдикат Фијата одустао од штрајка упозорења
Пише: ФоНет
Уједињени грански синдикат (УГС) Независност компаније Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА)
одустао је од раније за данас заказаног једночасовног штрајка упозорења.
Председник УГС у ФЦА Зоран Станић изјавио је ФоНету да је тако одлучено због јер
руководство фабрике није потписало обавештење о одржавању штрајка.
Са непотписаним обавештењем би постојала опасност да се штрајкачима време од пола сата
проведено у штрајку рачуна као неоправдан изостанак са посла и тиме знатно умањи
предстојећи новогодишњи бонус, рекао је Станић.
Он је оценио да је УГС Независност „испунио зацртане циљеве и без одржавања штрајка
упозорења“, наводећи да је намера синдиката била да подсети послодавца да радници ФЦА
„раде за недопустиво мале плате у веома тешким условима, знатно горим него у осталим
Фиатовим фабрикама.“
Други циљ нам је био да проверимо да ли је послодавац, после летошњих догађања, почео да
поштује законе државе Србије. Са жаљењем можемо констатовати да послодавац и даље не
поштује националне законе ни сопствени Кодекс понашања нити своје раднике, рекао је
Станић, додајући да се „и даље радницима ускраћује низ права која радници других фабрика
имају“.
Недопустиво је и да радници у децембру месецу још нису добили зимске униформе или да
радници на линији, због смањеног буџета, немају воду за пиће, каазо је Станић.
УГС Незаисност је упозорио запослене да, „упркос све гласнијим причама о скорашњем доласку
новог модела и бољих дана за фабрику“, да ће следећа година бити најтежа до сада.
Пре него што добијемо нови модел, морамо проћи кроз период смањеног обима производње,
што ће утицати и на смањење плата, а све се гласније прича о отпуштању једне смене, рекао је
Станић за ФоНет.

Истина о платама

Пише: Драган Вујадиновић, економски аналитичар
Просечне плате су једне од главних јунакиња наше "обрнуте економије". Пратимо их
деценијама, па се скупило много цифара.
Ако ипак нешто не знаш или немаш, ту је свезнајући Гугл. Па шта каже овогодишња "ситна
књига". Прво у динарима. Просек нето зараде у првих 10 месециове године(од јануара до
октобра) је износио 47.273, у истом периоду прошле 2016.године 45.382, а у читавој 2016.години
46.097 динара. Испада да је овогодишњи динарски просек, а тиме и куповна моћ ових плата,
номинално већи од истог периода прошле године за 4,2 посто, а од читаве прошле године за 2,6
посто. Ако узмемо да су потрошачке цене у првих десет месеци расле скоро 3 посто, произилази
да су просечне плате реално на нивоу прошле године, а да су реално веће за 1,4 посто. Или да
сада реално имамо 650 динара више у односу на период јануар - октобар 2016.године. Два и по
пакла цигарета, месечно. Па пуши, бре.
Еурске плате показују мало друкчију слику. Просек у првих 10 месеци ове године је износио 388
евра, а у прошлој години 373 евра, што даје 4 посто раста, или 15 и по евра. Седам и по паклица
цигарета. Три пута више цигара него код динарских плата. Наравно, погађате. Скочио, "ничим
изазван" динар. У прошлој години евро је просечно вредео 123,47, а у првих десет месеци ове
године 121,79 динара(у првом полугођу 123,39, а од јула до октобра 119,4 динара). Тако да су
просечне плате у првих 6 месеци биле 384, а у следећа 4 месеца(од јула до октобра) 398 евра,
што даје онај већ помињани просек од 388 евра у првих десет месеци.
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Шта се стварно десило, најбоље показује просечна октобарска плата. Износила је 46.879 динара,
што је у динарима мање у односу на све месеце у 2017.години, осим традиционално "ниског"
јануара. То је номинално мање у односу на просек фебруар - септембар од 48.043 динара, за 2,5
посто, а реално за читавих 5 посто. Или "великих" 5 паклица цигарета месечно, односно 40 за
осам месеци. Међутим, у еврима октобарска плата је износила 393 евра, што је једнако просеку у
периоду од фебруара до октобра(као што рекосмо, у динарима је просек реално мањи за 5
посто), а већи за 6,8 посто од просечне плате у октобру 2016.године(која је у динарима већа 3,5
посто, а реално "ту негде"). Све постаје јасно кад упоредимо курсеве евра. Просек у октобру
2016.године 123,18, а у октобру ове године 119,28 динара, или 3,2 посто мање.
Наравоученије гласи. Динарске плате су исте или сличне, а еурске расту. Потпуно је исто и са
јавним дугом. Плате расту, јавни дуг пада. Питање је сад. Да ли је ово стварно, или све дугујемо
"јаком" динару. Како кад одговара. Кад динар пада, власт инсистира на "платама у динарима".
Не купује се за евре, него за динаре. Сад кад динар расте, популарне плате и јавни дуг у еврима.
Не помиње се куповина у динарима. Шта ће бити кад динар неминовно почне да пада,
видећемо. Вероватно ћемо се опет "вратити" на динарске плате. Да је среће, не би од њих ни
одлазили. Боље да смо имали просек мањи од 380 евра, а да су извозници имали реалан курс од
најмање 125 динара. Овако је привреда опет изгубила. Од паралелне, ТВ економије.
П.С. Да остане записано. Сутрадан, после наше прошлонедељне колумне од четвртог новембра,
градоначелник престонице најавио "ново време", када ће грађани директно одлучивати о
"својим парама" и бирати пројекте који ће се радити и градити. Рече да су после годину и по
дана "дубоког размишљања"најзад "остварени снови". Родио се програм "Да се ради и гради по
твом". Град даје 200 милиона, 16 градских општина још по 10. (Све осим Шапића). Укупно 360
милиона за "демократију и децентрализацију". Или 3 и по промила у односу на градски буџет од
102 милијарде. Не зове се градоначелник џаба Мали. Штеди на свему. Само се пред изборе
"отвара". Истина, неће бити референдума као у Шапцу. Гласа се преко Интернета и анкетних
листића.
Елем, ми се обрадовали. Наша прошлондељан колумна "Они доле уче ове горе", одмах дала
резултат. И то где. У престоници. Преузели "мустру" из Шапца. Оборена "вертикала". Како и
доликује главном граду. Кад стиже "земљотрес". Мали, не трепнувши, не да се не захвали, него
ни не помену нашу колумну и Шабац. Него чак устврди да је ово први случај непосредне
демократије и "пелцер" за остале. Наша колумна му опрашта. Важно је да се (п)окреће. Да ли ће
градоначелник Шапца, оптужити колегу за плагијат и тражити заштиту ауторских права,
видећемо. Плагијат - како то некако познато звучи.
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Синдикат тражи да Пошта врати суспендоване раднике
Аутор:Мондо/Танјуг
Савез самосталних сидиката Србије тражи да ЈП "Пошта Србије" врати на посао 37
суспендованих радника, а као одговорне за акутелну ситуацију и кризу у том предузећу,
синдикат види руководство фирме и оснивача - Владу Србије.
Поводом суспендовања 37 радника због учешћа у двонедељном протесту којим је,
наводно, био блокиран рад дела предузећа, Председништво Савеза самосталних
синдиката Србије наводи да је за евентуалну штету, насталу због блокаде, најмање
одговорно неколико десетина радника, који су ван радног времена, некад и ноћу,
протестовали тражећи повећање плата.
Њима прети отказ, а породицама угрожавање елементарне егзитенције, док стварно одговорна
лица не трпе никакве последице, наводи синдикат у саопштењу достављеном медијима, те
захтева да радници буду враћени на посао.
Истовремено у Савезу синдиката очекују да се сагледа одговорност оних који су били дужни да
активним односом према проблему заштите интересе предузећа, односно државе као оснивача.
Запослени у Пошти Србије протестовали су незадовољни зарадама и захтевали су да им се кроз
плате врати све што им је, како је речено, било смањено и узето у претходном периоду.

Синдикат тражи да Пошта врати суспендоване раднике на посао
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Савез самосталних сидиката Србије тражи да ЈП Пошта Србије врати на посао 37
суспендованих радника, а као одговорне за аутелну ситуацију и кризу у том ЈП синдикат види
руководство фирме и оснивача, Владу Србије.
Поводом суспендовања 37 радника због учешћа у двонедељном протесту којим је, наводно, био
блокиран рад дела предузећа, Председништво СССС наводи да је за евентуалну штету, насталу
због блокаде, најмање одговорно неколико десетина радника, који су ван радног времена, некад
и ноћу, протестовали тражећи повећање плата.
Њима прети отказ, а породицама угрожавање елементарне егзитенције, док стварно одговорна
лица не трпе никакве последице, наводи СССС у саопштењу достављеном медијима, те захтева
да радници буду враћени на посао. Истовремено у Савезу синдиката очекују да се сагледа
одговорност оних који су били дужни да активним односом према проблему заштите интересе
предузећа, односно државе као оснивача.
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Милош Ненезић нови „шеф“ Послодаваца
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: За новог председника Уније послодаваца Србије је изабран Милош Ненезић, који је
до сада обављао функцију заменика председника.
Ненезић ће на тој позицији заменити дугогодишњег председника УПС Небојшу Атанацковића.
Ненезић је изабрала Скупштина Уније на којој су сумирани годишњи резултати, а Атанацковић
каже да место уступа свом колеги, оценивши да је одлазећа година за Удружење била можда
најуспешнија у њеној 23 године дугој историји постојања.
Учествовањем у десетак различитих програма и у око 20 радних група смо успели да истакнемо
своју друштвену функцију. Последица тога је договор са синдикатима да се прихвати њихов
предлог повећања минималне цене рада, а с друге стране, испуњено је обећање министра
финансија да то неће да повећа наше трошкове кроз повећање прихода буџета, објашњава
Атанацковић најзначајнији овогодишњи резултат рада Уније.
Подсетио је, наиме, да је уместо 11.700 динара неопорезивог дела плата, прихваћено да то буде
15.000 динара, што ће према његовој оцени, да кошта буџет Србије али неће додатно кошта
послодавце.
Он каже да Унија наставља са новим председником да ради на реализацији зацртаних пројеката
и истиче као један од резултата, договорене олакшице при запошљавању новозапослених које су
донете, напомиње, на инсистирање Удружења.
Атанацковић, међутим каже, да се најављено повећање плата у државном сектору не може
очекивати и код приватника, свакако не у скоријем периоду.
Према његовим речима, тренутно нијие могуће да просечна плата у „реалном“ сектору достигне
просек у држави.
Повећање плата и пензија је резултат бољих резултата у буџету, али то неће утицати на реални
сектор, односно, код приватника. Реални сектор може да подели само оно што је вишак. Нема
услова тренутно за такво повећање, а можемо да се надамо да ће та ситуација у наредним
годинама бити боља, каже Атанацковић.
Скупштина је разматрала наставак рада овог Удружења на пројекту „Конкурентност и
запошљавање“, а чији је крајњи циљ, напомиње „бивши шеф“ Послодаваца, повећање броја
запослених кроз инвестирање у нове технолошке процесе и побољшање услова за рад.
Пројекат „Конкурентност и запошљавање“ се финансира кредитом Међународне банке за
обнову и развој у Србији, а спроводе га три министарства - привреде, просвете и рада.
У наредном периоду план је да се одржи двадесетак представљања овог пројекта, из сектора
прехрамбене индустрије, машина и опреме, гуме и пластике као и дрвета и намештаја, за које се
верује да имају најбржи потенцијал за развој привреде у Србији.
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Брнабић: У 2018. преквалификација за још 1.500 људи
Извор:Бета

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је у 2018. години планирано да у процес
преквалификације буде укључено још 1.500 људи.
"Национална служба за запошљавање је први пут буџетирала за неких 1.000 људи
преквалификацију за 2018. годину... Мислим да ће преко Канцеларије за информационе
технологије и еУправа ићи још 500 људи", казала је Ана Брнабић новинарима у Палати Србија.
Она је навела да се у првом и другом кругу пријавило "јако пуно људи" што је, како је навела,
одличан индикатор да размишљају о својој будућности.

Војводић: Републички просек мисаона именица за просветаре
Извор: Н1
Ниједан просветар није срећан када се прича о штрајку, али смо успевали нешто да
издејствујемо само на тај начин, изјавила је у Дану уживо Весна Војводић из синдиката
просветних радника "Независност". Она каже да је за њих "републички просек мисаона
именица", а да би то требало да буде нешто достижно.
Ствар је у томе да погледате младе људе у очи, треба да им кажете да се у овој земљи у сваком
смислу исплати бити образован, бити упоран, а они виде да ваше егзистенцијално искуство
сведочи другачије, изјавила је гошћа Н1.
"Просветари су обични грађани који, када оду кући, отворе фрижидере, отворе новчанике у
продавницама и знају да не живе онако како треба", сматра Војводић.
Три репрезентативна синдиката просветних радника - Независност, Синдикат радника у
просвети и Синдикат образовања Србије - упутили су прошле недеље допис председнику Србије
Александру Вучићу у којем га, између осталог, подсећају на обећање о једнократној помоћи
запосленима у образовању, и о већем проценту увећања плата, како би оне достигле ниво зарада
осталих буџетских корисника.
"Ако погледате наш допис до краја, идеја је била да тражимо хитне преговоре. Количина новца
игра другу улогу по важности. Обраћамо се човеку за кога знамо да, када он нешто каже, то ће
подржати и Влада и скупштина", каже гошћа Дана уживо.
Она каже да је за њих "републички просек мисаона именица", а да би то требало да буде нешто
достижно.
Просветари, незадовољни Законом о запосленима у јавним службама, најављују и неку врсту
протеста.
"Штрајк је начин на који нас је власт годинама учила. Ниједан просветар није срећан када се
прича о штрајку, али смо успевали нешто да издејствујемо на тај начин", каже она и додаје да
постоје бројна обећања просветарима која нису испуњена.
Додаје да и даље упозоравају, пишу дописе, али да ће организовати и перформанс. Перформанс
је требало да буде одржан у среду, али каже да су га "из поштовања према заштитнику грађана",
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који их је звао на сусрет, померили за следећу среду, "са надом да ће сусрет нешто круцијално
променити".
"Замислили смо да перформанс буде "Хумором против бесмисла". Као што Влада има своје
министре, ми смо се досетили да имамо свог Владу, колегу који има оркестар. Мислили смо да
какофонијом звукова поздравимо улазак Закона у скупштинску процедуру", каже Војводић.

Вујовић: Пензија је као било која стечена имовина
Извор:Танјуг

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да су пензије као било која стечена
имовина - имате је, али нико не може да вам гарантује њену вредност.
Вујовић је тако објаснио своју изјаву од пре неколико дана, када је у парламенту рекао да
пензионери имају право на пензију, али не и на њен износ, те је на примеру наслеђеног
земљишта објаснио шта је мислио.
- На пример, ако наследите земљу, вама нико неће дирати право на ту земљу, али њена
релативна вредност која зависи од тога да ли је прошао пут и слично, не спори вам право на ту
земљу, али те ствари утичу на њену вредност - рекао је Вујовић у скупштинској расправи о
амандманима на измене Закона о буџетском систему.
На критике посланика ДС Балше Божовића да је актуелна власт противуставно смањила пензије
које су поштено стечене, те да је Вујовић пре неколико дана изазвао бурне реакције наводима да
су гарантоване пензије али не и њихов износ, министар за рад Зоран Ђорђевић је рекао да ће
пензије бити сигурне и да ће расти из године у годину.
Ђорђевић је рекао да су за време власти ДС пензије повећаване номиналне, али да су биле
"поједене" инфлацијом и девалвацијом.
- ДС и њен председник Шутановац су довели до тога да 2011. године војни пензионери буду
оштећени за 11,06 одсто и да ова влада сада враћа 200 милиона евра. Пензиони фонд је оштећен
за време 2000-тих година, тиме што сте пензионерима обећавали и подизали пензије за два
одсто номинално, а "јели" њихове пензије инфлацијом и девалвацијом - каже Ђорђевић.
Поручио је представницима ДС да не могу пензионере да преваре јер, додаје, врло добро знају
шта је ДС радила и колике су им пензије биле за време владавине ДС и како су падале
временом.
Према његовим речима, пензионери данас знају да су њихове пензије сигурне и да ће њихове
пензије расти.
- Је л мислите да пензионери не знају да рачунају - запитао је Ђорђевић.
У полемику су се укључили и посланици СНС Александра Томићи и Верољуб Арсића, који су
истакли да је својевремено власт ДС подизала кредите да би исплатила пензије што је, кажу,
економски неодрживо, те да се прекомерно задуживала, а сада исказује наводну бригу о
пензионерима.
Соња Павловић из Клуба самосталних посланика рекла је да се пензије не добијају него да су већ
зарађене.
- Немојте да вређате пензионере у Србији. Крајње је непримерено да се бавимо прошлошћу,
морате да преузмете одгворност. Нико не треба да слуша изговоре - каже Павловић.
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На критике шефа посланичке групе СДС Марка ђуришића на смањење пензија, Вујовић је рекао
да "не разуме ватру" у исказима ђуришића и његово систематско одбијање да се суочи са
решењем Уставног суда из 2015. које је прочитао и у коме се наводи да се уводе интервентне
мере да би се очувала одрживост пензионог система и редовна исплата пензија, те да том мером
није обухваћен велики број пензионера.
У полемику се укључила и посланица СРС Вјерица Радета, наводећи да је изјава министра
Вујовића о томе да пензионери имају право на решење за пензију, али не и на износ, изазвала
"буру" у јавности и да су људи који су је сретали питали шта је мислио министар финансија.
- Рекла сам, знате шта то значи? То вам је као кад добијете решење о порезу на имовину, имате
право да добијете то решење, а што се тиче новчане обавезе немате износ, платите колико
можете, као што и Влада плаћа, даје за пензије онолико колико може - каже Радета.
На оптужбе на рачун ДС, реаговао је шеф посланичке групе ДС Горан Цхирић који је рекао да су
хиперинфлација и ратови 90-тих година 20. века уништили ПИО фонд, а данас СНС оптужује
ДС за то што је вратила 18 пензија после 2000. године.

Вујовић: Запослени у државној управи ће моћи да добијају БОНУСЕ И
НАГРАДЕ
Извор:Танјуг

Министар финансија Душан Вујовић је изјавио данас да се Предлогом допуна Закона о буџету за
2017. практично додаје могућност да се исплаћују награде и бонуси запосленима који плате
добијају из буџета Србије, те појаснио да није у питању никакав ребаланс, јер се, како каже,
остаје у предвиђеним оквирима расхода.
Одговарајући на питање опозиције на основу чега ће влада одредјивати ко ће добити награде и
бонусе, Вујовић је рекао да се по том питању у закон додаје само један члан који даје могућност
да се врши исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Србије, "чиме
се апсолутно не мања суштина".
"Расходи за запослене морају да остану у оквирима онога што је буџетирано, тако да запослени у
јавном сектору морају да остану у граници - не више од 8,3 одсто очекиваног БДП-а. Ваша
забринутост је вама оправдана, али овде је све транспаретно", рекао је Вујовић и додао да је све у
складу са медјународним стандардима и нашим прописима.
Каже и да се дозвољава дискреционо право министрима односно влади да доносе одлуку о
наградама и бонусима који се односе на претходни период, као и да се то односи на познате
резултате приходе и расходе.
"Једнократне награде и бонуси су засновани на стварним перформансама на основу предлога
владе и они су по мени у складу са медјународним правилима и нашим законима - ово се не
сматра реабалансом, већ само говоримо о укупним расходима за запослене, ту је створен
простор да те цифре остају у предвидјеним оквирима", навео је Вујовић.
Одговарајући на критике посланика опозиције поручио им је да се влада "ничим не фрља", те
препоручио да "само читају оно што пише и да не праве конфузију".
Соња Павловић из Клуба самосталниих посланика је рекла да је Вујовића сматрала озбиљним
човеком и стручњаком, али да су сада дошли у стиуацију да се изгласа закон, а да посланици не
знају о чему се ради и да ли је у питању ребаланс буџета.
"Непримерено је да се он даје за једнократну помоћ и награде", рекла је Павловић.
Посланик ДС Радослав Милојичић Кена је рекао да та странка предлаже брисање тог члана, као
и да влада тиме добија дискреционо права, а она, тврди, "води рачуна о партијским
послушницима СНС".
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"На основу чега ће влада одредјивати ко ће добити награде и бонусе. Ја ту не бих имао дилему
да ви одредјујете, али знајући да ће, на пример, да се тиме баве Вулин или Стефановић... Зашто
су 10 дана пред изборе Неготин и Мионица добили средства. Па је 1,6 милиона динара
државних пара убацено на рачун СНС за изборну кампању. Знамо да нетранспаретно трошите
новац, не мислим лично на вас, већ на владу СНС", рекао је Милојичић.
Немања Шаровић из СРС је рекао да се таквим решњем министру даје дискреционо право да
одлучи о једнократним наградама и бонусима..
"Или ће то бити за све запослене, како смо претходно чули у тим службама, или дајете
дискреционо овлашћење министру да награђује појединце", навео је Шаровић.

Синдикат: Вратити суспендоване раднике Поште
Извор:Агенције

Савез самосталних синдиката Србије тражи да ЈП Пошта Србије врати на посао 37
суспендованих радника, а као одговорне за актуелну ситуацију и кризу у том ЈП синдикат види
руководство фирме и оснивача, Владу Србије.
Поводом суспендовања 37 радника због учешћа у двонедељном протесту којим је, наводно, био
блокиран рад дела предузећа, Председништво СССС наводи да је за евентуалну штету, насталу
због блокаде, најмање одговорно неколико десетина радника, који су ван радног времена, некад
и ноћу, протестовали тражећи повећање плата.
Њима прети отказ, а породицама угрожавање елементарне егзистенције, док стварно одговорна
лица не трпе никакве последице, наводи СССС у саопштењу достављеном медијима, те захтева
да радници буду враћени на посао.
Истовремено у Савезу синдиката очекују да се сагледа одговорност оних који су били дужни да
активним односом према проблему заштите интересе предузећа, односно државе као оснивача.
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