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Пензионерима стигле дебље коверте
Ј. Ж. С.

На рачуне око 1,7 милиона најстаријих грађана у петак су почела да лежу примања
увећана по два основа. Већина ће добити додатак од пет одсто, а остали од осам до
13,3 одсто више него пре
НЕШТО више од 90.000 пензионера који су радни век провели самостално обављајући
делатност у петак су први примили пензије без четворогодишњег умањења. Осталим
корисницима дебље коверте стижу ових дана. Већина ће добити пет одсто повишице, а остали
од осам до 13,3 одсто више него пре умањења.
Новембарском исплатом ће и практично престати да важи законско умањење висине пензије и
почеће се са исплатом новчаног износа као увећања уз пензију за оне са најнижим чековима.
- Наведени новчани износ биће, у различитом износу, исплаћен свим корисницима чија је
пензија у исплати за септембар износила до 32.384 динара, односно чија пензија за октобар,
након престанка умањења, износи до 34.003 динара - кажу у Министарству за рад. - За
кориснике чије пензије за септембар и октобар износе до 26.643 динара, тј. нису биле
снижаване, увећање примања биће постигнуто исплатом новчаног износа уз пензију. Он ће
бити обрачунат у висини пет одсто од њихове пензије за октобар.
Примера ради, ако чек за септембар и октобар износи 25.000, новчани износ биће 1.250 динара
и биће посебно приказан и исплаћен у новембру и децембру, заједно са исплатом пензије.
- Корисницима чије су пензије биле снижаване у исплати, тако да им се септембарска пензија
исплаћује у износу између 26.643 и 32.384 динара, комбинацијом престанка снижавања и
исплате новчаног износа укупна примања у новембру биће виша за пет процената у односу на
исплату у октобру - објашњавају надлежни.
Пензионеру који је у октобру добио 30.000 динара укупна примања у овом месецу износити
31.500 динара. Они који су имали више од 32.384 динара имаће 34.003 динара.
ПРОСЕЧАН ЧЕК 26.320 ДИНАРА
ПРОСЕЧНА пензија у Србији после укидања закона и уз три повишице биће 26.320 динара,
што је за око 5,4 одсто више него до сада.
- Средства су обезбеђена у буџету за ову и за следећу годину - рекао је Зоран Ђорђевић,
министар за рад. - Што се тиче самог укидања Закона о привременом умањењу, за то су
потребне 2,32 милијарде на месечном нивоу, а за повећање од пет одсто још 1,02 милијарде.
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ТРУДНИЦАМА НИ ДИНАР ОД МАРТА Надлежни им упорно траже
"потпуну документацију", а добро знају да је она ЗАКЉУЧАНА У
ПРОПАЛОЈ ФИРМИ
М. Милојковић

Трудницама, њих 30, из пропале фирме "Хенди тел" већ пет месеци не примају ни динар јер су
њихови папири и даље "заробљени" у овој непостојећој фирми.
Министар Зоран Ђорђевић им је још у јулу обећао да ће држава учинити све да помогне, а да је
"власник фирме кооперативан и вољан да реши проблем". Међутим, чињеница је да будуће
мајке које су биле запослене у овој пропалој фирми не примају још од марта и априла.
Подсетимо, катанац на око 200 продавница мобилних телефона и технике стављен је још
крајем маја, без икакве најаве, буквално преко ноћи. Документацију у "Хендију" нико од маја
није обрађивао, па се тачан број жена којима су ускраћена права званично и не зна. Без посла је
остало око 900 радника, међу којима је 68 породиља и тридесетак трудница.
Марија Стојковић, трудница из Јагодине, каже да је од 30 оштећених, 11 будућих
мама боловање отворило у мају, а осталих 19 раније. Неке су се у међувремену и
породиле, пишу Новости.
Затворен "Хенди"
- Свим женама које су биле на породиљском у тренутку када је "Хенди" пропао исплаћен је
новац за период од маја до септембра. Од 1. јула, по новом закону о финансијској подршци
породицама са децом, новац леже директно на рачун, а нама трудницама је речено да не
постоји начин, по званичним прописима, да нам се заостали дуг уплати - испричала је
Стојковић за "Новости".
Лекарска документација им заробљена у угашеној фирми
Она наводи да књиговођа који ради за непостојећу фирму "Хенди" још није предао дознаке ни
за мај месец у Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО). То значи, тврди она, да су
сви извештаји лекарске комисије за последњих пет месеци заробљени у "Хендију".
- Ни после толико времена у РФЗО није стигао податак да сам на боловању, иако
сам прошла неколико комисија. У решавању проблема последњих месеци нико
никада није раздвајао труднице и породиље, а испало је да смо ми будуће маме
грађани другог реда. Сада се надлежни позивају на закон, као да у јуну нису знали
да он постоји - испричала је оштећена Марија Стојковић.
Оштећене труднице су се обратиле дописом Зорану Ђорђевићу, министру за рад, али одговор
нису добиле, пише лист. Из кабинета премијерке Брнабић им је обећано да ће учинити све што
је у њиховој моћи да се проблем реши.
- Тражимо од Министарства за рад да нам званично изда папир да иако смо труднице нисмо
законом заштићене - каже она.
Према захтевима запослених из "Хенди тела", инспектори рада су изашли на терен и 2. августа
је издато решење којим се налаже да у року од 20 дана реше проблеме настале затварањем
фирме. То подразумева решавање радноправног статуса инвалида, исплату зараде, као и
обрачун зараде запосленима који су одсутни због болести, трудноће, породиљског одсуства или
ради неге детета. Рок је истекао пре два и по месеца, а налог инспекције није испуњен.
Министарство наредило, апеловало... али решења нема
"Блиц" је контактирао Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како
бисмо сазнали како ће случај трудница, некада запослених у угашеном "Хендију" бити решен.
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Из овог министарства рекли су да је министар Зоран Ђорђевић лично наложио да Инспекција
рада по службеној дужности обави инспекцијски надзор и апеловао на све надлежне
институције да у потпуности учествују у решавању случаја.
- У вези статуса трудница у "ХЕНДИ ТЕЛ" д.о.о. обавештавамо вас да се на
наменском рачуну за исплату накнаде зараде за време трудничког боловања
налазе средства, за која послодавац "ХЕНДИ ТЕЛ" д.о.о. нема документацију на
основу које би се вршила исплата - део је одговора ресорног министарства.
"Непотпуна документација"
Они су, такође, за "Блиц" рекли да је запосленим женама које се налазе на трудничком
боловању, и које су доставиле дознаке и комплетну документацију, исплаћена накнада зараде
за март и април 2018. године. За запослене које се налазе на трудничком боловању ван града
Београда, послодавац нема потпуну документацију.
Оне су обавештене о потреби да послодавцу доставе дознаке, документацију и извод из РФЗО
њихове филијале где живе, додају из Министарства, како би послодавац средства која се налазе
на наменском рачуну усмерио запосленима којима припадају.
"Доставите документацију"
Из ресорног Министарства апелују на запослене да доставе документацију ради остваривања
својих права.
Има само један проблем - документација је закључана у непостојећој фирми

БУКТИ СУКОБ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ Директор каже да неће
дати оставку, глумци предали СПИСАК ЗАХТЕВА: Немамо ни основне
услове за рад!
Рада Бјелић
У години када Народно позориште обележава 150 година постојања, у жижи јавности је сукоб
већине уметника Драме ове куће и управника Дејана Савића.
Прекјуче су представници глумачког синдиката СИНГЛУС уручили Александру Гаталици,
председнику Управног одбора Народног позоришта, списак својих захтева с ултимативним
захтевом да Савић поднесе оставку најкасније до уторка 6. новембра у 22 сата. Уколико то не
учини, најавили су глумци, они ступају у штрајк који ће трајати до испуњења њихових захтева.
У образложењу синдикалног захтева наводи се да су "несавестан рад, бројни пропусти у
пословању управника, урушавање угледа Народног позоришта, као и управникови
скандалозни и неистинити иступи у медијима произвели огромно незадовољство међу
члановима синдиката и осталим запосленима Народног позоришта". Све је почело сменом
Жељка Хубача, директора Драме, пошто је у интервјуу "Политици" критиковао пословну
политику Народног позоришта.
Глумица Олга Одановић, која је члан глумачког синдиката, каже да су њихови захтеви
оправдани.
- Сматрам да су захтеви на месту и да су потпуно аргументовани. Нико од нас ово не би урадио
да заиста нисмо имали разлога за то. Ми се боримо за то да радимо, а не да не радимо!
Годинама се дуго ћутало, трпеле су се неке ствари, али кад немате основне услове за рад и кад
се просто десе ствари које не можете да опростите... Ово је кућа од националног значаја и
управо због тога ово позориште мора да постоји, мора да ради, а ми се боримо управо за то каже за "Блиц" Олга Одановић.
Она је поручила да се нада да ће њихови захтеви коначно бити озбиљно схваћени.
- Надам се да нећемо бити приморани да ступимо у штрајк, али уколико то буде једина опција,
нећемо одустати од намере да истрајемо у својој борби - додала је Одановићева.
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Ако Савић не поднесе оставку до уторка у 22 сата, глумци су најавили да ступају у штрајк
који ће трајати до испуњења њихових захтева
С друге стране, управник Народног позоришта Дејан Савић каже да нема никаквог разлога да
подноси оставку на ту функцију.
- Ако дам оставку, признајем грешке које нисам направио и доводим своје сараднике у
инфериоран положај. Мој мандат је на располагању држави, нећу рећи ниједну реч ако дође до
смене - рекао је Савић гостујући на ТВ Првој.
Савић је на питање о смени директора Драме Жељка Хубача инсистирао да се не ради ни о
каквој смени, већ о истеку мандата и да је он поставио Хубача уз, како каже, велико негодовање
ансамбла.
- Имао сам идеју да ће он направити нешто у правцу о којем смо се договорило, а то је
савремено читање великих класика наше и светске литературе. Кад се завршио тај циклус, у
договору са њим и Југом Радивојевићем, раскинут је уговор - рекао је Савић.
На констатацију да Хубач тврди супротно, Савић је рекао да се ради о "слабо
прикривеној политичкој кампањи".
- Кампању воде људи из странака које углавном не могу да пређу цензус, али су осетили
прилику да направе протест. Тамо су потписи чланова Покрета слободних грађана,
Демократске странке. Поставља се посланичко питање зашто је Хубач смењен, а не зна се да му
је истекао мандат у августу ове године - нагласио је Савић.
Најаву штрајка запослених уколико не поднесе оставку до 6. новембра тумачи као стварање
слике о моделу грађанске непослушности мале групе незадовољних. Навео је да је штрајк
право које је уређено законом, али је нагласио да "неће дозволити да публика трпи због
могућег штрајка запослених".
Нови директор Драме
Говорећи о новом директору Драме, Дејан Савић је за ТВ Прву рекао да ту функцију обавља
Јасмина Зотовић, и најавио да ће ускоро на то место бити постављена "особа од великог угледа
која ће бити на понос Народном позоришту".

Михајловићева о платама жена у Србији
Потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност Зорана
Михајловић указала је данас да и жене у Србији, као и у ЕУ, зарађују 16 одсто мање од
мушкараца и истакла да то мора да се промени.
Европска комисија је данас саопштила да жене у Европској унији зарадују 16,2 одсто мање од
мушкараца.
У саопштењу поводом такозваног Дана једнаких зарада који је проглашен како би се указало на
чињеницу да жене у ЕУ и даље зарадују мање од мушкараца, чак и када имају исте радне
обавезе, наводи се и да у току године жене раде два месеца бесплатно у поређењу са својим
мушким колегама, преноси ТаЊуг.
Тим поводом потпредседница Владе каже:
„У дану када Европска унија обележава Дан једнаких зарада, јер од данас па до краја године
Европљанке раде за џабе, не могу а да не скренем пажњу на сличан положај наших жена.
Нажалост, не разликујемо се од европског просека, с обзиром да и жене у Србији зарађују око
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16 одсто мање од мушкараца, у односу на 16,3 колики је европски просек. То морамо да
променимо.„
Она је истакла да су разлози због којег су жене мање плаћене вишеструки и да је неопходно да
мењамо навике и патријархалне обрасце присутне у сваком друштву.
„Жене, иако већински завршавају факултете, раде у мање плаћеним секторима, док их је у
оним перспективнијим попут ИТ-а знатно мање. Поред тога, жене су те које брину о члановима
породице, па су чешће принуђене да одсуствују с посла и у највећем проценту одлазе на
плаћено одсуство зарад бриге о деци. Као што треба да их охрабримо да уђу у свет природних и
техничких занимања, исто тако треба да промовишемо економију родитељства и улогу очева у
одгајању деце”, рекла је Михајловићева.
Потпредседница Владе је додала и да жене двоструко више раде и код куће и да на том
неплаћеном раду проведу 40 дана годишње, наводи се у саопштењу из њеног кабинета.
„У односу на мушкарце који на кућне послове седмично потроше 10 сати, жене након радног
времена на послу проведу још 22 сата у недељи обављајући кућне обавезе. Уз платни јаз који
постоји, жене би морале да раде 40 дана дуже да би достигле зараду коју имају мушкарци”,
изјавила је Михајловићева.

На листи више од 1.000 оних који раде „на црно"
Од 5. септембра када је Министарство за рад Србије објавило на свом сајту називе 21 фирме у
којима су затечени радници „на црно” или су инспектори у њима утврдили различите
неправилности, два месеца касније на листи се налази више од 1.000 предузећа али и
појединаца који су своје послове обављали мимо закона.
На списку министарства је знатан број фризерских и козметичарских салона, аутоперионица,
трговина, кафића али и грађевинских радника који су сами радили „на црно”, попут уличних
продаваца, физичких радника, продаваца на нелегалним тезгама, преноси ТаЊуг.
На списку су и таксисти, аутомеханичари, продавци огрева, непријављени пекари, али и
кројачице, нелегалне дрвосече, месари...
На списку се налази низ фирми које раде у Суботици, Сомбору, Зрењанину, затим Новом Саду,
Београду као и Шапцу, Врању, Нишу, Бору, Тутину, Бујановцу... а које нису пријавиле
запослене, нису регистроване у АПР-у или су пак у њима утврђене неправилности у пословању.

Пензионери ће следеће недеље добити први чек без умањења још од 2014.

После четири године, прве пензије у (скоро) пуном износу
Пише: Љ. Буквић
У односу на последњи чек који су примили у октобру пензионери ће 9. и 10.
новембра примити први део октобарске пензије који ће за пет до 25 одсто бити
већи.
То је последица укидања Закона о привременом смањењу пензија, које је најављено пролетос, а
спроведено у августу ове године. Иако ће у односу на 2014, када је Влада одлучивши се на
штедњу „скресала“ примања пензионерима, наредна пензија бити за неких осам до 13 одсто
већа, реалног повећања нема јер би пензије од пре четири године, да штедње није било, сада
биле још веће.
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Пензионери који су 2014. добијали 35.000 динара сада ће примити девет одсто већу пензију,
што је неких 38.000 динара. Најмање повећање следује пензионерима који имају 120.000
динара, јер ће њихове пензије убудуће бити за 8,4 одсто веће. Они са најнижим пензијама,
нижим од 25.000 динара добиће за нешто више од 13 одсто већу пензију од оне коју су имали
2014. године.
Како је председник државе Александар Вучић пре неколико месеци објаснио, они који су
имали 50.000 динара 2014. имаће укупно повећање од 9,1 одсто и примиће пензију од 54.541
динар. Највећи проблем, како је то тада рекао Вучић, био је са 1,19 милионера пензионера који
примају мање од 30.000 динара, и они ће уместо 2,8 одсто повећања (колико је требало да буде)
добити пет одсто. Исто толико ће добити и они којима пензије пре четири године нису
смањиване, а то су сви они који су примали мање од 25.000 динара месечно.
Пет одсто повећања у односу на септембарску пензију у Србији примиће 1,3 милиона
пензионера. „Тих милион пензионера којима није дирана пензија до 26.643 динара, њима ће
бити повећана пет одсто. Онима до 34.003 динара, када се врати после укидања Закона, па
разлика до пет одсто, тако да ће бити пет одсто повећање“, рекао је јуче за РТС министар рада
Зоран Ђорђевић.
Законом о ПИО којим је укинут Закон о смањењу пензија, уведене су још неке измене, а једна
од њих је и давање могућности Влади да исплати новчани износ као увећање уз пензију у
зависности од економских кретања и финансијских могућности републичког буџета.
Конкретно, то значи да се убудуће пензије више неће аутоматски усклађивати са растом цена
или повећањем БДП-а, већ је Влада та која ће одлучивати када има довољно новца у буџету да
се дотира ПИО фонд и повећају пензије. Буџетом за ову годину у ПИО фонду предвиђено је да
приходи од доприноса буду 421 милијарда динара, што је неких 68 одсто од укупног прихода
који је за ову годину 615 милијарди динара, док су трансфери са других нивоа власти 185,5
милијарди динара (30 одсто).
Прве године по умањењу пензија, 2015. наплаћени доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање чинили су више од 61 одсто буџета ПИО фонда, док су дотације биле 37,3 одсто.
Годину пре, дотације су у буџету ПИО фонда биле 44,2 одсто.
Просечна пензија 26.320 динара
Министар рада Зоран Ђорђевић рекао је јуче да су средства у буџету за ову и за следећу годину
обезбеђена.
– То се тиче самог укидања Закона који је био о привременом умањењу то је било 2,32
милијарде на месечном нивоу, а за ово повећање од пет одсто за овај део пензионера који то
треба да прими за њих је 1,02 милијарде на месечном нивоу – рекао је Ђорђевић. После свих
укидања, смањења и повећања просечна пензија која се ових дана исплаћује у Србији је неких
26.320 динара.

На листи више од 1.000 оних који раде "на црно"
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Од 5. септембра када је Министарство за рад Србије објавило на свом сајту називе 21
фирме у којима су затечени радници "на црно" или су инспектори у њима утврдили различите
неправилности, два месеца касније на листи се налази више од 1.000 предузећа али и
појединаца који су своје послове обављали мимо закона.
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На списку министарства је знатан број фризерских и козметичарских салона, аутопраоница,
трговина, кафића али и грађевинских радника који су сами радили "на црно", попут уличних
продаваца, физичких радника, продаваца на нелегалним тезгама...
На списку су и таксисти, аутомеханичари, продавци огрева, непријављени пекари, али и
кројачице, нелегалне дрвосече, месари...
На списку се налази низ фирми које раде у Суботици, Сомбору, Зрењанину, затим Новом Саду,
Београду као и Шапцу, Врању, Нишу, Бору, Тутину, Бујановцу... а које нису пријавиле
запослене, нису регистроване у АПР-у или су пак у њима утврђене неправилности у пословању.
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