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ТРАЖЕ ПОВЕЋАЊЕ ОД 5.000 ДИНАРА Преговори о расту минималца
од септембра
С. Лакић
Преговори о повећању минималне цене рада требало би да почну у септембру, наводећи да ти
разговори иначе неколико година почињу средином августа, али да ће овог пута, због
годишњих одмора, договарање почети наредног месеца.
Влада ће са синдикалцима и послодавцима започети преговоре у септембру, рекао је за Блиц
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић и додао да ће о
минималцу преговарати министарства рада и финансија, Савез самосталих синдиката,
Синдикат Независност и Унија послодаваца.
Иначе, већ је познато да ће синдикати тражити повећање минималне месечне
зараде за 5.000 динара, послодавци нуде раст за 1.600, а држава ће "пристати" на
раст минималца од 2.500 динара.
Минимална зарада тренутно је 24.882 динара и прима је 350.000 радника у Србији, а од 2010.
године држава је повећавала минималац шест пута.
Од 1. јануара ове године повећан је 10 одсто.

Мали: Ускоро лепе вести за пензионере, подршка Вучићу око КиМ
Танјуг
Министар финансија рекао да Србија има новца у буџету и да је у првих седам
месеци ове године забележен суфицит од 49,1 милијарду динара
Министар финансија Синиша Мали каже да ће повећања пензија бити и да она неће бити мала,
а спекулације да ММФ сматра да буџет не може да поднесе толико повећање не жели да
коментарише.
"Мисија ММФ ће боравити у Београду од краја септембра до почетка октобра. И тада ћемо
изаћи с прецизним износима. Тако ће наши најстарији суграђани ускоро чути лепе вести.
Важно је да су најтеже мере иза нас и да сада имамо новца у буџету. У првих седам месеци ове
године имали суфицит од 49,1 милијарду динара", рекао је Мали за данашњи "Курир".
Упитан каква је ситуација са наплатом пореза, министар каже да су наплаћени јавни приходи
из године у годину све већи, нарочито од 2015. године, а сви порески облици се наплаћују у
већем обиму.
"Овакав тренд повећања наплате настављен је и у овој години када је за првих седам месци
наплаћено 839 милијарди динара, док је у истом периоду прошле године наплаћено 791
милијарда динара", каже Мали.
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Каже и да жели да покрене велику кампању која ће показати људима које су последице када се
не издају фискални рачуни.
"Понављам да свака уплата пореза значи више болница, школа, ауто-путева. Они који не издају
фискалне рачуне штете својој и нашој деци. Желим да развијемо свест да порез мора да се
плаћа и да грађани знају на шта се тај новац троши, да све буде веома транспарентно", истиче
Мали.
Он наводи да је, према подацима Пореске управе, у првих седам месеци ове године извршена
контрола евидентирања промета преко фискалних каса код скоро три хиљаде пореских
обвезника на територији Србије, као и провера радноправног статуса ангажованих радника.
"У трећини објеката утврђене су неправилности, поднети су захтеви за покретање прекршајне
одговорности и изречена мера привремене забране обављања делатности", наводи Мали.
Најавио је усвајање новог закона о фискалним касама.
Говорио је и о изградњи националног стадиона, истичући да ће то бити нови симбол Србије.
На питање колико ће коштати, одговара да ће тачну рачуницу имати када се заврши студија
изводљивости и идејни пројекат.
"Али процене су да ће бити између 200 и 250 милиона евра", додао је Мали.
Поводом критика председника ИО СНС Дарка Глишића да неки у СНС не бране довољно
Вучића и да ли се пронашао у томе, Мали каже:
"Председник Александар Вучић је првенствено мој пријатељ и врло добро зна да увек може да
рачуна на моју подршку, као што и ја могу да рачунам на његову ."
Додаје да је Вучић на себе сав терет око решавања косовског питања.
"То питање је толико важно и толико велико да превазилази сваког појединца и сваки
појединачни интерес. Зато сматрам да сви треба да се ујединимо и подржимо председника у
његовом настојању да задржи мир и стабилност и да нам да основу за убрзани раст и развој",
поручује Мали.

Ружић: Рано за „рачунице”, коефицијенти - крајем септембра
Коефицијенти по којима ће се убудуће обрачунавати плате запослених у јавном сектору биће
познати тек крајем септембра, и све „рачунице”, које су се појавиле у међувремену у медијима,
до тада су су само шпекулације, поручује министар државне управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић.
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Нови платни разреди требало би, иначе, да буду уведени од 1. јануара 2019, а министар
објашњава да ће висина плата у јавним службама зависити од шест критеријума - сложености
посла, компетентности, одговорности, аутономије у послу, комуникације и услова рада.
Када је реч о распону платних група, Ружић за Танјуг каже да је утврђено 13 платних група: у
групи од један до четири основна и средњошколска спрема, 5 и 6 - виша, од седам до 11 висока
школска спрема, а од 11 до 13 - руководећи послови који захтевају доношење стратешких
одлука, одговорност за обављање делатности, доношење финансијских одлука и управљање
великим системима.
Распон коефицијената за обрачун плата биће од 1,11 до 8, 35.
Поједини медији су већ извели неке рачунице, према којима би, на пример, лекари
специјалисти имали 15 одсто веће плате - месечно око 91. 000 динара, медицинске сестре
уместо 35. 000 имале би 39. 000 динара...и слично.
Ружић, међутим, указује да су, до утврђивања вредности коефицијената, такве рачунице само
шпекулације.
Упитан да ли ће бити и случајева да се платним разредима некоме и смањи плата, министар
каже да Закон о систему плата запослених у јавном сектору, као и већ усвојени посебни закони
којима се уређују плате у појединачним деловима јавног сектора, напротив, садрже одредбе
којима се штити материјални положај запослених.
Објашњава да је предвиђено задржавање нивоа затечене плате, уколико би плата по новом
систему изузетно била нижа од затечене, што се, истиче, иначе не оцекује.
„Дакле, задржавамо затечене плате, док их запослени са нижим платама не сустигну”, додаје
министар Ружић.
Он посебно истиче да повећање плата које се најављује у последње време није ни у каквој вези
са реформом система плата, већ са одличним резултатима фискалне консолидације и
рационалним управљањем јавним финансијама.
Наводи да се у овом тренутку не може говорити о процентима за повећање плата лекара,
наставника и осталих запослених у јавним службама, те да ће конкретније информације бити
познате до краја ове године када се буду сагледали сви финансијски ефекти преласка на нов
систем плата у јавном сектору.
„О процентуалном повећању плате разговараће се у оквиру Министарства финансија, односно у
Влади, као и у оквиру наредне посете представника ММФ-а. У сваком случају, повећање плата
неће угрозити до сада остварене резултате у консолидацији буџета Србије и свакако ће бити у
оквиру расположиве масе средстава за ове намене у репуличком буџету”, каже Ружић.
На питање када ће се уредити плате функционера, које су, такође, у медијима већ „срачунате”,
Ружић је рекао да оне нису приоритет у реформи система плата у овом моменту.
„Будући да сада уређујемо систем за највећи део јавних службеника, око 470. 000 људи, као и
да говоримо о људима који се свакодневно старају о нашем здрављу, образовању. . . . и да је у
фокусу владе ниво њихових плата, плате функционера остављамо за крај реформе, вероватно
до краја идуће године”, наводи Ружић.
На питање да ли се реформа односи и на јавна предузећа, Ружић је рекао да она нису
обухваћена дефиницијом јавног сектора из Закона о систему плата запослених у јавном
сектору, па се самим тим не утврђује јединствен систем коефицијената за јавна предузећа.
„Јавна предузећа послују по тржишним, односно корпоративним условима и остварују своје
приходе на тржишту, те из тих разлога нису обухваћена реформом система плата у јавном
сектору”, рекао је Ружић.
Министар истиче да ће увођење платних разреда, које би требало да уследи до краја године,
свакако омогућити да се коначно приведе крају реформа плата у јавном сектору, с циљем - иста
плата за једнак посао.
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Реформом се, каже, стварају услови за успостављање уједначеног и финансијски одрживог
система финансирања плата у целом јавном сектору.
Каталогом радних места пописани су сви послови у јавним службама и са преко 2. 000
груписани на око 870 радних места.
Регистар, објашњава министар, даје типичан опис послова који се на њему обављају, као и
захтева за обављање послова и задатака на одговарајућем радном месту, попут нивоа
образовања, знања, радног искуства, посебни услови рада, а установама се оставља да их
детаљније уреде, у складу са потребама и организацијом рада.
„Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља са координацијом послова на
изради других, посебних, каталога, а у овом моменту се спроводе јавне консултације за
доношење каталога за намештеничка радна места у државним органима, аутономној
покрајини и јединици локалне смаоуправе, који ће бити део општег Каталога којим се утврђују
радна места подршке, односно помоћно-техничких послова”, закључио је Ружић. (Танјуг)

Преговори о повећању минималца у септембру
Аутор: Танјуг, Блиц

Преговори о повећању минималне цене рада требало би да почну у септембру,
сазнаје "Блиц", наводећи да ти разговори иначе неколико година почињу
средином августа, али да ће овог пута, због годишњих одмора, договарање почети
наредног месеца.
То је за београдски лист потврдио потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран
Михајловић и додао да ће о минималцу преговарати министарства рада и финансија, Савез
самосталних синдиката, Синдикат Независност и Унија послодаваца.
Иначе, већ је познато да ће синдикати тражити повећање минималне месечне зараде за 5.000
динара, послодавци нуде раст за 1.600, а држава ће "пристати" на раст минималца од 2.500
динара.
Минимална зарада тренутно је 24.882 динара и прима је 350.000 радника у Србији, а од 2010.
године држава је повећавала минималац шест пута. Од 1. јануара ове године повећан је 10
одсто.
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Све више незадовољних предлогом платних група
Деградирани школски библиотекари
Пише: В. Андрић

Након смањења броја библиотекара у основним и средњим школама, њихов
положај додатно је деградиран предлогом да једини од свих запослених у
образовању са седмим степеном стручне спреме буду у седмој платној групи.
Управни одбор Друштва школских библиотекара због тога се обратио свим репрезентативним
синдикатима образовања молбом да заштите њихова права, интересе и материјални положај,
као и да свим синдикалним средствима спрече даљу деградацију ове професије.
У допису синдикатима, у који је Данас имао увид, наводи се да су школски библиотекари
поднели највећи терет рационализације радних места у просвети, смањењем броја извршилаца
најпре у основним, а сада и у средњим школама.
„По свему судећи, уштеда која је уследила одузимањем норме и отпуштањем наших колега није
била довољна, па смо протеклих дана у медијима могли прочитати да смо у нацртима платних
група и разреда запослених у јавним службама једини сврстани у седму платну групу, испод
свих осталих колега у просвети са високим степеном стручне спреме, који су сврстани у осму и
девету платну групу“, пише у допису.
Школски библиотекари наводе да су „искрено згрожени“ покушајем да се њихов посао
незаконито деградира у односу на педагоге, психологе и остале стручне сараднике, са којима су
у закону изједначени. Они се питају на основу којих релевантних критеријума је закључено и
предложено да се школски библиотекари сврстају у платну групу, у коју не припадају ни по
професионалним квалификацијама, нити по професионалним задацима које испуњавају.
Одговор на ово питање јуче смо потражили у Министарству државне управе и локалне
самоуправе које је урадило предлог платних група и разреда, где нам је речено да је
иницијални предлог стигао из Министарства просвете. Међутим, из тог министарства до
закључења овог издања Данаса нисмо добили објашњење.
Колико је библиотекара у школама?
Према званичним статистичким подацима, у прошлој школској години у школама у Србији на
пословима школског библиотекара је ангажовано 2.184 људи. Од тог броја, 637 је библиотекара
са пуним радним временом док су остали наставници који у школској библиотеци допуњују
фонд часова. Више од 50 одсто школа у Србији користи могућност да се на пословима
школског библиотекара ангажују наставници који радом у библиотеци допуњују фонд.
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Министарство привреде поднело предлог за покретање стечаја у
Застави камионима
Камионџије тврде да их је влада поново преварила
Пише: З. Радовановић
Влада Србије поново је, по други пут за годину дана преварила бивше запослене
Застава камиона, тврде радници те фирме који већ недељама уназад траже
исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа за период од 2010. до
почетка 2016., кад су и последњи међу њима напустили производне погоне
крагујевачке фабрике.
Министарство привреде је уместо да на основу недавног начелног договора са представницима
камионџија, почне да решава њихове захтеве, Привредном суду у Крагујевцу поднело је
предлог за покретање стечаја у Застави камионима. Предстечајни поступак је већ у току, а прво
рочиште, на којем ће стечај у Камионима и званично бити покренут, у Привредном суду је
заказано за 11. септембар, тачно у подне. Како је фабрика камиона у више него незавидној
финансијској ситуацији, то је сасвим извесно да ће стечај бити и покренут, те да ће тиме
остваривање права бивших радника на исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа,
најозбиљније бити доведена у питање.
У пословодству Камиона за „Новине крагујевачке“ рекли су да је имовина фабрике процењена
на око девет милиона евра. Међутим, имовина у вредности од око пет милиона евра је под
банкарским хипотекама, док је највећи део остатка „премет потраживања на основу судских
пресуда и извршних решења управо за наплату заосталих плата радника“. Невоља по раднике
који имају судска решења о наплати заосталих зарада, налази се у чињеници да та
потраживања могу да наплате до покретања стечаја, који ће бити отворен већ 11. септембра.
Након тога ће морати да чекају наплату из стечајне масе, из које се по правилу најпре исплаћују
највећи повериоци, док радници најчешће остају „кратких рукава“.
– Предлогом за покретање стечаја, Влада и Министарство привреде поново су преварили
раднике Заставе камиони. Први пут су то учинили прошле године кад су у погонима наше
фабрике, без ваљаног правног основа, формирали предузеће Застава теренска возила, односно
Застава ТЕРВО, које на нашој опреми производи војна возила. Други пут то чине сада,
иницијативом за покретање стечаја, иако смо надлежнима у Министарству привреде већ
предочили да је то варијанта којом ће многи бивши радници да остану без заосталих зарада –
рекао је нашем листу бивши синдикални лидер Горан Милетић, који је и члан Организационог
одбора њихових последњих протеста.
Он каже да држава само бившим радницима Камиона, на име заосталих зарада и неповезаног
радног стажа, дугује више од 400 милиона динара. Упркос иницијативи за покретање стечаја у
Застави камионима, бивши радници те фабрике, према Милетићевим речима, немају намеру
да одустану од даље борбе за остваривање права везаних за исплату заосталих зарада,
јубиларних награда и других принадлежности, као и од захтева који се односи на уплату
доприноса за пензијско-инвалидско осигурање. Нови талас протеста „камионџија“
највероватније ће почети 3. септембра.
У организационом одбору протеста бивши радници Заставе камиона за наш лист кажу и да још
увек не знају какав је став Владе Србије и премијерке Ане Брнабић на јавно упозорење
„камионџија“ да се та фабрика, у последње време, према њиховим сазнањима, „бахато развлачи
и отуђује“, док се дугови према запосленима не измирују. Они су још пре више од два месеца
упозорили премијерку да је држава на „крајње нетранспарентан начин“ прошле године узела
њихове хале и најбољу опрему за производњу војних возила у новоформираном предузећу, које
је у ингеренцији Министарства одбране. Упозорили су и да половином Палате „код Сата“, у
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којој су некада били лоцирани пословодство и део администрације Камиона, у последње време
газдује држава и крагујевачка градска управа, а да се не зна на ком основу је отуђен тај објекат.
На сумњив начин и по несхватљиво ниској цени, тврде „камионџије“, продата је и некадашња
управна зграда Застава тапацирнице, по срамотно ниској цени, наводе.
Изневерени протоколи
Покретање стечаја у Камионима значи и да Влада неће да подржави ту фабрику, што су бивше
„камионџије“ тражиле, како би на тај начин испунила њихове захтеве. Увођењем стечаја
одустаје се и од реализације Протокола из 2008. , који је тадашња републичка власт, након
доласка Фијата у Крагујевац, потписала са репрезентативним синдикатима Групе Застава
возила, и којим је, поред осталог, било предвиђено материјално – социјално збрињавање
радника Заставиних фабрика до решења њиховог власничког статуса. Актуелна Влада је имала
обавезу да поштује тај протокол јер су, после 2008. у два наврата, 2014. и 2015. усвајани и
његови анекси, које је потписивао тадашњи премијер Александар Вучић.
Армија прекобројних
Радници Заставе камиони део су армије од најмање 20.000 прекобројних који су остали из
других фабрике Групе Застава возила, али и из Гоше у Смедеревској Паланци, те крушевачког
„14. октобра“, Прве петолетке из Трстеника, нишке Машинске индустрије, Магнохрома из
Краљева и других пропалих гиганата српске индустрије. Реч је о категорији која је махом у
првој половини текуће деценије, уз неку од опција из социјалног програма, напустила своја
предузећа, а да им зараде за време док су још радили нису исплаћене све до сада. Нису им
уплаћени ни доприноси за пензијско-инвалидско осигурање, због чега многи од њих не могу да
оставе право на пензију.
Готово 60 запослених у фабрици у Бујановцу од краја 2017. у тоталној обустави рада чека
исплату социјалног програма

Радници Гумопластике од среде крећу у штрајк глађу
Пише: Љ. Буквић
После осам месеци потпуне обуставе рада и прошлонедељног безуспешног
покушаја да блокирају магистрални пут ка Куманову радници Гумопластике из
Бујановца одлучили су да од среде, 22. августа, ступе у штрајк глађу – јер им
држава ни годину дана од када су се пријавили за социјални програм исти није
исплатила.
У бујановачкој фабрици обуће више од 60 радника је у тоталној обустави рада још од децембра
прошле године. У штрајк су ушли тражећи од већинског власника – државе да им исплати
дуговања и понуди социјални програм. Када смо у марту први пут писали о проблему радника
ове фабрике, чекало се усвајање одлуке којом се утврђује програм решавање вишка запослених
за ову годину. Међутим, упркос томе што је одлука усвојена почетком априла радници
Гумопластике још нису стигли на ред за исплату социјалног програма. У Министарству рада за
Данас су пре неколико дана рекли да то зависи од тога када ће предузеће „доставити потребну
документацију“. Радници кажу да им је директор потврдио да је сва документација предата још
у јуну, тако да они више не знају коме да верују. Зато траже да се утврди ко је одговоран и да
они добију новац јер ове године нису примили ниједну плату, социјално и пензионо им није
уплаћивано. Како им полиција није одобрила блокаду пута већ само протестну шетњу наредне
среде, одлучили су да тог јутра у седам сати почну штрајк глађу, испред погона фабрике у селу
Кленике.
– Штрајк глађу ће трајати до добијања обећаног социјалног програма од стране надлежног
министарства или до смрти свих радника. Ово је потез очајника, јер смо сви радници без
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разлике, очајници с обзиром да немамо никаква финансијска примања, чиме смо врло
озбиљно угрозили егзистенцију својих породица, своје деце – истиче повереник УГС
Независност и председник штрајкачког одбора Славољуб Ристић.
Како каже, њима социјални програм по Закону следује, што нико од надлежних у
министарствима и не спори, али верује да се поступак намерно одуговлачи. Радници
Гумопластике су писали свима, како каже, обавештавали телефоном надлежне, слали
имејлове, али све без резултата.
– Прича се о неком БДП расту, код нас само расте трава и ништа више, ми гледамо дневнике,
знате понекад се и питамо да ли живимо у истој држави као она господа са краватама која
причају о неком патриотизму, залагању, неким сновима – истиче се у отвореном писму
радника бујановачке фабрике.
Захтев за приватизацију Гумопластике поднет је још јуна прошле године, а Влада је у
септембру 2017. на седници одлучила да у овој фирми и покрене приватизацију. Министарство
привреде је октобра прошле године расписало јавни позив за прикупљање писмених понуда о
заинтересованости за куповину, али од тога није било ништа.
Плате у државној фирми од 8.000 до 15.000 динара
Не рачунајући 2018, држава радницима Гумопластике дугује више од 12 милиона динара за
зараде јер су радници тужили и добили на суду већинског власника – државу која им је
годинама уназад плаћала зараде знатно ниже од прописаног минималца. Наиме, плате
запосленима у овој фабрици која се бави прерадом гуме, пластике и метала биле су између
8.000 и 15.000 динара.
Због тога су 43 радника тужила послодавца и сви имају правоснажне пресуде на основу којих
би требало да добију 7,2 милиона динара зато што су годинама, закључно са 2016, примали
много мање од законског минимума. Вештачењем је утврђено да држава дугује и 31 раднику
који нису тужили послодавца и то 5,4 милиона динара.
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