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Председник Србије: Углед земље се види и по броју страних
инвеститора
Извор:Танјуг
Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да критике о "слабом угледу" земље
демантују бројке о броју инвеститора, запосленима у фабрикама страних инвеститора,
привредном расту земље
Вучић је прецизирао са колико се премијера и председника свих држава света састао.
"Сабрао сам да сам до сада као председник имао више од 60 састанака са премијерима других
земаља, са 25 председник, са председником Кине. Који српски председник је имао прилику да
угости премијера Јапана, ко је имао прилике да види премијера Индије. Реците ми који
председник Србије је имао привилегију да угости председника Израела. Који српски председник
је видео толико светских и европских лидера? Али и резултати су ту", рекао је он.
Навео да су резултати између осталог и ти да су немачке фирме раније запошљавале 17.500
људи а сада 52.600 српских грађана, у турским је било 3.000 запослених, а сада више од 20.000
људи, у кинеским готово ниједан, а данас 12 - 13.000...
"То је оно што правите и радите и за шта се борите, а они кажу углед није био никад мањи"
рекао је Вучић на критике из опозиције.
Председник Србије је упитао и да ли је претходна или садашња власт поставила питање МСП,
прихватила излазак питања Косова из УН и преношење у ЕУ, постављала границу на Јарињу и
Брњаку...
Говорећи даље о економским успесима Вуцић је рекао да је плата 2012.године била 336 евра, а
данас, у августу 421 евро, да ће у децембру бити 445, а у марту следеће 470 евра...
Минималац, навео је, 2011. године био 161 евро, а сада 228 евра што је повећање 41,6 одсто.
Додао је да су пензије, не само враћене него и повећане, и да ће се то наставити и догодине, а да
је у време претходне власт раст БДП био минус 3,1 један а да је сада у плусу 4,5 одсто, да је
незапосленост пала са 25,5 на 11,9 одсто, да имамо највише директних страних инвестиција у
региону...

Пензионерима са малим примањима помоћ на пролеће
Аутор:Ј. Ж. С.
Осигуранике са примањима испод 32.285 динара догодине чекају две једнократне исплате, једна
на пролеће, а следећа на јесен
ПЕНЗИОНЕРИ са најнижим примањима у Србији до краја године неће добити једнократну
помоћ, али ће наредне године она стићи и то два пута. Износ од, како се процењује 6.000 или
7.000 динара, добиће најстарији са најнижим примањима, односно са чековима испод 32.285
динара. На списку је око 1,3 милиона корисника.
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Прошле године у новембру пензионери су добили по 5.000 динара и очекивали су да ће помоћ
стићи и ове јесени. Међутим, с обзиром на то да је недавно укинут Закон о привременом
умањењу пензија и чекови увећани, новца у државној каси нема и за новчану помоћ.
- Очекујем да помоћ стигне већ на пролеће, а следећа на јесен - каже Момо Чолаковић из ПУПСа. - Посебним чланом закона планиран је овај нови вид помоћи најстаријима. С друге стране,
усклађивање пензија мора да постоји за све од најнижих до највиших износа, док о онима са
најмањим чековима држава мора додатно да брине. Осим државе, мислим да би томе требало да
се прикључе и локалне самоуправе.
У недавно усвојеним изменама Закона о ПИО стоји да ће Влада утврђивати када је та помоћ
неопходна за већину корисника, као и износ који ће им бити исплаћиван.
У 2016. години је за једнократну помоћ за све пензионере издвојено око 8,5 милијарди динара,
док је прошле године у ове сврхе из државне касе дато 8,85 милијарди. Уколико би исти износ
био издвојен и у 2019, због мањег броја корисника, могло би се очекивати да пензионери добију
око 7.000 динара.

Социјално предузетништво: Радници ће учествовати у одлучивању
Аутор:Ј. Ж. С
Нацрт закона о социјалном предузетништву ускоро улази у скупштинску процедуру
До краја године Нацрт закона о социјалном предузетништву требало би да уђе у скупштинску
процедуру после јавне расправе и потпуног усклађивања са примедбама цивилног друштва.
Најважнија новина новог прописа је да ће запослени у привредним друштвима имати право
гласа у одлучивању, док је према актуелном Закону о привредним друштвима то право дато
само оснивачима.
Како је објаснила Бојана Станић, државни секретар у Министарству за рад, предвиђено је да
социјална привредна друштва могу да аплицирају за буџетска средства у циљу проширења
својих капацитета и побољшања услова рада.
- Овај Нацрт закона пружа могућност да се расписују такозване резервисане јавне набавке на
којима ће моћи да учествују и социјална предузећа - истакла је она. - Ова мера до сада је била
предвиђена само за предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом односно предузећа за
професионалну рехабилитацију.
Према речима Сање Гаврановић, руководиоца Групе за нормативне, управне и надзорне
послове у Министарству за рад, један од разлога за доношење овог закона је успостављање
правног оквира кроз радну интеграцију посебних група грађана и делатности од општег
интереса.
- Овде се ради о другачијим привредним субјектима, односно, о социјалним привредним
субјектима који имају своју економску и привредну функцију с једне стране, али и социјалну са
друге - рекла је Гаврановићева. - Тежи се успостављању равнотеже између економске и
друштвене функције код социјалних предузетника и социјалних привредних субјеката.
Социјална предузећа, према овом Нацрту, требало би да имају најмање троје запослених, без
обзира на то да ли је реч о сталном радном односу или на одређено време.
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ПРЕДУЗЕЋА КОЈА КРШЕ ЗАКОН: На црној листи 1.543 послодавца
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Министарство за рад наставља да објављује имена предузећа која крше закон
НА црној листи послодаваца који запошљавају раднике на црно тренутно су 1.543 имена. Од
почетка септембра, када је Министарство за рад одлучило да на свом сајту објављује имена свих
оних који крше закон, списак се сваке недеље проширује за око 200 нових фирми.
Последњи подаци говоре да је на листи највише оних који се баве угоститељством, грађевином,
затим козметичари, фризери и трговци. Неретко инспектори ухвате у кршењу закона и пекаре,
таксисте, али и раднике у перионицама аутомобила и производњи текстила. Ван прописаних
оквира радиле су и газде које држе фирме за чишћење зграда, а у зони нелегалних послова је све
чешће и поправка и преправка одеће. У једном од надзора на мети инспектора нашли су се и
запослени у пољопривреди, када је ухваћено чак 26 радника без уговора о раду, а без папира
били су и запослени у трговинама цвећем, садницама, семењем, ђубривима и кућним
љубимцима.
Радника на црно било је и код послодаваца који се баве постављањем водоводних,
канализационих, грејних и климатизованих система, затим оних који се баве услугама
припремања и послуживања пића, али и производње опеке, црепа и грађевинских производа од
печене глине.
На сајту Министарства за рад је и списак фирми нерегистрованих у Агенцији за привредне
регистре. И на овом списку је највише фризера, угоститеља, грађевинаца, али и аутомеханичара, трговаца и кројача.

ПРОБЛЕМИ ЗБОГ ДВА ПЕНЗИОНЕРА: Ново гласање за шест дана
Аутор:С. БАБОВИЋ
Због два пензионера поништени избори у крушевачком Већу самосталног синдиката
НОВИ избори за председника Већа самосталног синдиката у Крушевцу су заказани за 26.
новембар јер је овај процес који је окончан 19. окробра поништен јер је био у супротности са
Статутом ове организације. Тако је, практично, оспорен избор Саше Нешића који је наследио
дугогодишњег синдикалног лидера Миленка Михајловића.
- Статутарни одбор је утврдио да су гласала и двојица пензионера - каже секретар Савеза
самосталних синдиката у београду Зоран Михајловић и објашњава да је, с обзиром на то да у
Крушевцу не постоји функција секретара, формирана трочлана комисија која ће припремити
нове изборе.
Поред њега, ово тело чине још Љубиша Несторовић и Оливера Бобић, а кандидатуре за
наследника Миленка Михајловића ће примати до 23. новембра.
Подсетимо, 19. октобра је дугогодишњи синдикални активиста у комунално-стамбеној
делатности Саша Нешић - резултатом 13:11 - победио дугогодишњег челника синдиката у ФАМ
Радицу Јовановић.
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Једнократна помоћ за пензионере чека буџет за 2019.
Извор: Љ. Малешевић
НОВИ САД: Сва је прилика да пензионери који примају испод 26.000 динара овог новембра, за
разлику од оног у прошлој години и 2016, неће добити једнократну помоћ, али то не значи да
помоћи најугроженијим неће бити догодине, па чак не значи ни да је неће бити на самом крају
ове године.
Да ли ће пензионери добити једнократну помоћ догодине, или за децембар ове, знаће се тек
када буде усвојен буџет за 2019. годину, а то значи следећег месеца.
Ваља подсетити на то да се исплаћују пензије увећане од 8,3 до 13,2 одсто, као и да други део
увећаних принадлежности још увек нису добили бивши запослени, мада је њих највише међу
пензионерима. Одлуком Владе Србије, од октобра се пензије враћају на ниво октобра 2014.
године за оне којима су у протекле четири године оне умањиване јер су прелазиле износ од
25.000 динара, док је пензионерима чија примања су мања од 26.000 динара месечно – а таквих
је више од милион – припало увећање од пет одсто.
Уреба Владе Србије о исплати тако увећаних пензија односи се на новембар и децембар ове
године, док се буџетом за 2019. мора утврдити даља динамика исплате принадлежности свим
пензионерима. Нема никакве сумње да ће тако увећане пензије наставити да се примају и у
наредној години, али то никако не значи да оне, што зависи од укупног економског развоја,
неће догодине бити и веће. За колико и када – сада је тешко прогнозирати.
Фискални савет Србије проценио је да, с обзиром на то да је сада сав уштеђени новац потрошен,
нема простора да пензије и нарадене године буду повећане. С друге стране, економски
аналитичари сматрају да је рано већ сада тврдити да ли ће простора за повећање пензија бити
или не, већ да треба сачекати економске резултате и раст БДП-а. Уколико он буде већи од
зацртаног, нема разлога да пензије и догодине не порасту, или барем најсиромашнијим
пензионерима буде додељена једнократна помоћ.
Пензионере већ сада забрињава одредба измењеног Закона о ПИО по којој начин усклађивања
пензија утврђује Влада Србије у складу с економским резултатима, а не, као што је то до сада
било, да се пензије усклађују 1. априла и 1. октобра. Но, уколико финансијског простора буде,
нема разлога да пензије не порасту барем неколико процената, а то онда може бити и више од
усклађивања с трошковима живота.
Иначе, у новембру 2017. и истог месеца 2016. године, најсиромашнији пензионери на име
једнократне помоћи добили су по 5.000 динара. Међутим, у новембру те две године није било
повећања пензија, односно једнократна помоћ се није урачунавала у висину пензије, већ је
износ на чеку наредног месеца био без тог новца. Прошле и 2016. године пензионери, али сви,
јесу добили повећање, али је оно исплаћивано у јануару, а односило се на децембар претходне
године.
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Смењен директор „Застава оружја“
Пише: ФоНет

Надзорни одбор фабрике „Застава оружје“ из Крагујевца разрешио је дужности генералног
директора Милојка Брзаковића и на то место поставио досадашњег генералног директора
ваљевске војне фабрике „Крушик“ Младена Петковића, сазнаје ФоНет у Синдикату крагујевачке
фабрике оружја.
У управи фабрике ФоНету је потврђено да је дошло до промене на месту генералног директора и
да је у току примопредаја дужности, као и да ће Петковић ступити на нову дужност 1. децембра.
Нови директор фабрике „Застава оружје“ Младен Петковић је по струци економиста, а пре
„Крушика“ радио је у Јавном предузећу „Југомипорт СДПР“ и ЈАТ.
У Синдикату крагујевачке фабрике оружја подсећају да су за време мандата Милојка Брзаковића
дугови фабрике увећани за око 4.000.000.000 динара и да је у том периоду раскинут уговор о
пласману ловачког и спортског оружје на америчко тржиште.
Синдикат очекује да ће са новим директором бити успостављен дијалог и комуникација између
синдиката и руководства, који ће „бити у функцији стабилизације и општег напретка“ фабрике
„Застава оружје“ која је ове године прославила 165 година постојања.

Држава ћути на захтеве васпитача, могућ штрајк у вртићима
Извор: Н1
Васпитачи у вртићима незадовољни су због тога што је за следећу годину планирано повећање
плате од седам одсто, док ће запослени у средњим и основним школама добити девет одсто
увећања. Васпитачи сада траже повећање од 15 одсто или ће ступити у штрајк, за Н1 каже
председница Самосталног синдиката предшколског васпитања Љиљана Киковић.
Киковић је у Дану уживо ТВ Н1 објаснила да су за повишицу од седам одсто сазнали тек из
упутства које је Влада Србије проследила локалним самоуправама.
Подсетила је да је за предшколско образовање надлежно Министарство просвете, осим када је
реч о платама које исплаћују локалне самоуправе.
Васпитачи су на тај начин издвојени из делатности, упозорава Киковић и истиче да њихов
захтев, пре свега, нису веће плате, већ да пређу на директан буџет.
Дешавало се, наиме, да се локалним самоуправама трансферише новац за плате васпитача, али
да се зараде не исплаћују.
“Да ли неко у школи четири месеца није имао плату? А наши - Зајечар, Бела Паланка… По
четири месеца нису примали плату! Кад се контрооше рад никада није ништа лоше пронађено”,
казала је Киковић.
Захтев за преговорима, према њеним речима, прилика је да се разговорима реши пробем
предшколства и наредних дана очекује позив из Министарства. Невероватно је, како каже, да
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локалне самоуправе игноришу упутство Владе Србије и не исплаћују зараде васпитачима због
чега се жалила и Министарству финансија.
“Очекујем да ће нас позвати и да разгоавамо о уређењу делатности. Видим да је држава немоћна
да контролише рад локалне самоуправе. Неко прескочи упутство и каже ја то нећу да применим.
Први пут имамо основицу исту као и школе, а велики број председника општина није хтео то да
плати. Невероватно је да држава није у стању то да изрегулише”, оцењује Киковић.
Додала је и да се због неусаглашеног система на нивоу државе, дешава да поједине локалне
самоуправе подигну плате васпитачима уочи избора, што доводи до неравноправног третмана
запослених у предшколским установама.
Председница Самосталног синдиката предшколског васпитања подсећа да васпитачи никада
нису штрајковали и претили преко деце, али да ће можда бити приморани на то да затворе
вртиће на један дан, па да држава онда процени треба ли јој предшколство.
“Сачекаћемо још неколико дана, па видети. Тражимо преговоре, нећемо преко деце”, поручила
је она и додала да има утисак да се синдикати просвете штрајковима лакше изборе за своје
захтеве, док жеља васпитача да се кроз разговор, на цивилизовани начин дође до решења,
наилази на игнорисање од стране државних органа.

Радници без одговора - хоће ли Азотара поново отворити врата
Аутор:Маја Ђурић

Иза радника панчевачке ХИП Азотаре је тешко лето, у ком је њихова фабрика - одлуком Владе
Србије - отишла у стечај. А пред њима је и неизвесна зима.
Иако је већина запослених узела социјални програм и фабрику напустила, радници тврде да им
је обећано да ће три месеца након покретања стечајног поступка, у Азотари бити урађен ремонт,
а фабрика бити спремна за старт. Што би, даље, значило и повратак дела радника у производне
погоне. Од обећаног, није испуњено ништа.
Не три, него више од четири месеца прошло је откако је директор "Србијагаса" Душан Бајатовић
радницима ХИП Азотаре саопштио - лоше вести. Око хиљаду радника панчевачке Азотаре
остало је затечено и изненађено чињеницом да ће у једну од највећих фабрика азотних ђубрива
и азотних једињења у региону бити уведен стечај.
"Хоћемо да радимо, хоћемо да радимо!", говорили су тада радници.
Мендажмент фабрике и сам Бајатовић средином јула су ове људе посаветовали да узму
социјални програм. Већина радника је "подигла" отпремнину и отишла из фабрике, али тврде
да су уз савет добили и обећање: да ће у фабрици бити урађен ремонт, а Азотара бити спремна за
ново стартовање. Обећано је остало неиспуњено.
"Тренутно је ангажовано око 120 људи у фабрици који раде на дежурствима, значи нема
производње. У фабрици је одрађен један део ремонта, што наравно није довољно да би се
фабрика стартовала. Барем нешто да нам се саопшти, а не ми смо тако да кажем препуштени,
долазимо тако дежурамо, добијамо неки новац за то, али није циљ да ми вршимо дежурства ту у
Азотари, ми желимо да Азотра ради", рекао је Милан Павловић, радник у ХИП Азотари.
Али, не ради и питање је хоће ли икада више радити? Јер, тренутак је - кажу радници - врло
проблематичан. Топла јесен и високе температуре су им ишле на руку, али ће због снега и мраза
у наредном периоду шансе за покретање произодње бити све мање. Технологија је таква,
објашњавају, да по минусу не може да се покрене и упозоравају: ово би могао да буде први пут
да "Азотара" стоји и да старта у фабрици - нема.
Недељама у неизвесности, радници панчевачке Азотаре чекају одговор од ресорног министра,
министра енергетике Александра Антића на питање: да ли ће фабрика уопште бити покренута?
Одговора нема, а ћутање је уследило и на упит наше телевизије. Радници, који иначе у Азотару
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долазе само због дежурстава, кажу да су забринути и питају се: да ли ће држава Азотару пустити
низ воду?
ХИП Азотара је, подсетимо, у стечај отишла због презадужености. Дугови су премашили
вредност имовине фабрике и износе око 200 милиона евра, а 90 одсто дуга је према Србијагасу.
Увођење стечаја, из Немањине 11 правдано је и обавезама које Србија има према Међународном
монетарном фонду. Влада је оформила и Радну групу, али од чланова - мук.
"Ми до сада нисмо добили, иако смо имали контакте - ја сам више пута звао председника радне
групе телефонски - одговор. Или сматрају да не треба. Ако се нешто покрене у наредних 15 дана,
да се ураде неке још важне ствари унутар фабрике и да се крене у старт - било би лепо, што се
мене лично тиче - ја сам испунио услове за пензију, али имам моралну обавезу према људима са
којима сам радио 40 година да ово завршимо на неки леп начин", каже Мирче Крстевски,
бивши радник у ХИП Азотари.
А поновни старт значио би и повратак око 500 радника у погоне Азотаре. Док чекају било какву
информацију о томе хоће ли се капије ове панчевачке фабрике поново отворити - на питање да
ли се радници и даље надају, одговор Милана Павловића, радника у ХИП Азотари јесте: "Ја
полако губим наду да ће ова фабрика да проради".

ВСС: Тражимо да сви запослени буду осигурани
Извор:Бета

Војни синдикат Србије затражио је данас од Министарства одбране да хитно покрене поступак
осигурања свих запослених у том ресору и у Војсци Србије (ВС), како би терет накнаде штете
услед повреде на раду и професионалних обољења био пребачен на осигуравајућа друштва.
Наводећи да Министарство одбране до сад није испунило ту законску обавезу, синдикат је
затражио и да му се одмах достави податак о износу који је тај ресор исплатио у претходних
годину дана на име накнаде штете због повреда на раду и професионалних болести, укључујући
и судске трошкове.
"Напомињемо да су запослени у Министарству одбране и ВС, због врсте делатности којима се
баве, изложенији повредјивању и професионалним болестима од запослених код послодаваца
који се баве другим врстама делатности, те сматрамо да би осигурањем запослених, поред
чињенице да би се испоштовала законска обавеза, биле остварене и велике уштеде у буџету
Министарства одбране", стоји у саопштењу.
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Од деце нам праве робље
Аутор:З.Г.М.
У жељи да одговоре на питање због чега просветари тако често штрајкују Синдикат просветара у
Чачку се писмом обратио родитељима ученика у којем истичу да они нису нерадници који желе
велике плате, већ да је у питању нешто друго, а то друго се односи на урушавање школства у
Србији.
"У претходне две деценије у Србији се убрзано урушава школство. Циљ је да се разоре добра
државна школа и образовање које је свима доступно, а учини доступно само тајкунској елити.
Ваша деца треба да буду јефтина радна снага код куће и у иностранству. Тај процес траје до дана
данашњег, а сваки наредни министар просвете новим законима разара и оно мало квалитета
што нам је остало. За овакву ситуацију нису криви просветни радници, већ они који просветом
управљају примајући команде из ко зна којих центара моћи који од Србије праве колонију",
истиче се у писму просветара.
Просветари су критиковали и дуално образовање које се уводи, како истичу, без икакве
припреме и уз образложење да дуално образовање децу чини аутоматски спремним за тржишно
суперискоришћавање, што је недопустиво, јер школа мора да ствара људска мислећа бића.
"Ми се боримо да ваша и наша деца имају будућност у Србији, а не да беже на Запад, да не буду
јефтина радна снага коју ће свако моћи да злоупотребљава и понижава", каже се у писму
чачанских просветара упућеног родитељима ученика.
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