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Нема задовољног послодавца ако нема задовољног радника
Аутор: Љ. Малешевић
НОВИ САД: Програм достојанственог рада у Србији за наредни трогодишњи период потписан
је просторијама Савеза самосталних синдиката Србије.
Потписали су га министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић,
председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, председник Уједињених
гранских синдиката „Незавиност” Зоран Стојиљковић, заменик председника Уније
послодаваца Србије Иван Ковачевић и помоћник генералног директора Међународне
организације рада и регионални директор за Европу и Централну Азију Хајнц Колер.
По Обровићевим речима, уколико грађани Србије осете да су ове године живели мало боље
него претходне, то ће значити да се у пракси спроводи потписани Програм достојанственог
рада.
Сигурно не можемо на кратак период достићи ниво који имају запослени у ЕУ, али је врло
битно да радник у Србији сваког месеца и сваке године осети неки бољитак, истакао је
Орбовић. Како је додао, постоји спремност свих социјалних партнера да се достојанствени рад
подигне на виши ниво, као и однос запослених и послодаваца.
Свесни смо тога да ће то бити тешко и да ће зависити од свих нас, али не бих потписивао такав
акт ако не бих веровао да ћемо у наредном периоду постићи бољитак, поручио је Орбовић.
Од будућности рада зависи и будућност синдиката и запослених у Србији, оценио је Зоран
Стојиљковић, додајући да је заједничко власништво над тим пројектом гарант да ће Програм
бити спроведен у дело.

Социјални дијалог није лак, али је изузетно битан
Социјални дијалог није увек лак, али је изузетно битан, оценио је Хајнц Колер, додајући да
управо потписани Програм достојанственог рада представља значајан симбол социјалног
дијалога.
Због тога се он мора спроводити у пракси, додао је, а МОР је ту да пружи подршку социјалним
партнерима у његовом спровођењу.
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Кроз Надзорни одбор имамо заједничку контролу над тим пројектом и могућност да најмање
два пута годишње одржимо конференције на којима ћемо представити шта је урађено.
Механизам је такав да обезбеђује утицај свих актера и нека врста гаранције да се ради о
пројекту чије ћемо ефекте евалуирати након што буде завршен. То је и начин да пројекат буде
видљив за запослене и све грађане Србије, најавио је Стојиљковић.
Не може бити задовољног послодавца, ако нема задовољног радника, сматра Иван Ковачевић,
додајући да сви заједно морају радити на стварању бољих услова за функционисање српске
привреде.
Нисмо ми, додаје, у Унији против кретања капитала, али домаћи послодавци морају добити
барем приближне услове које имају страни.

Солидарност без намета: На помоћ до 38.370 динара не плаћа се порез
Аутор: Љ. Малешевић
НОВИ САД: Законом о раду послодаваци имају могућност да свом запосленом исплаћују
солидарну помоћ и да по том основу буде ослобођен плаћања пореза.
Међутим, тај законски акт није прописао колика солидарна помоћ, која мора бити предвиђена
колективним уговором или уговором о раду закљученим са запосленима, може бити а да не
подлеже опорезивању, као ни шта све радник мора имати да би стекао право на тај вид помоћи
од послодавца.
Сада је Министарство финансија у Билтену изнело мишљење о обрачунавању и плаћању
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу солидарне помоћи коју
послодавац исплаћује запосленима у утврђеном износу сагласном посебним колективним
уговором, које не мора бити обавезујуће. У мишљењу Министарства финансија наводи се да је
чланом 18 Закона о порезу на доходак грађана прописано пореско ослобађање за примања до
38.700 динара по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности радника или члана његове породице.
Министарство финансија указује на то да је остваривање права на солидарну помоћ ближе
уређено Правилником о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу
помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне
помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранирана спортиста-аматера и права на
пореско ослобађање по основу солидарне помоћи за случај болести. По том правилнику,
пореско ослобађање за примања по основу солидарне помоћи за случај болести, коју исплаћује
газда за радника или члана његове породице, може се остварити за случај болести уз постојање
медицинске документације, као и уколико се ради о болести која изискује веће трошкове у
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поступку дијагностиковања. Та олакшица се може остварити и ако је радник у поступку
излечења, односно санирања болести, и неопходна му је медицинска рехабилитација у
амбулантно-поликлиничкој или стационарној установи, те у случају здравствене
рехрабилитације када се радник упућује у неки од центара за рехабилитацију. На крају,
солидарна помоћ може се отварити и у случају инвалидности, односно губитка или трајног
смањења способности за рад.

Не плаћају се ни доприноси за социјално осигурање
У мишљењу Министарства финансија наводи се и да је Законом о доприносима прописана
основица доприноса на зараде за запослене и за послодавце. Притом се под зарадом, сходно
Закону о раду, сматрају сва примања из радног односа, осим солидарне помоћи као другог
примања.
Другим речима, уколико послодавац да раднику солидарну помоћ у случајевима наведеним у
правилнику, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално
осигурање.

У тим случајевима плаћања пореза на солидарну помоћ ослобођен је послодавац, као и
запослени. Уколико пак газда раднику даје солидарну помоћ у другим случајевима осим оних
прописаних правилником, то новчано давање у целости има карактер зараде запосленог и
предмет је опорезивања порезом на доходак грађана.

Синдикат оружара покренуо иницијативу за сазивање ванредне
седнице
Надзорни одбор фабрике Застава оружје АД није прихватио захтев заступника друштвеног
капитала о одржавању ванредне седнице Скупштине Друштва, наводи се у саопштењу
достављеном нашој редакцији.
У саопштењу синдиката се, између осталог, каже да је синдикална организација покренула
иницијативу за сазивање ванредне седнице Скупштине како би се запослени упознали са
резултатима пословања за 2018. годину, а због контрадикторних информација о показатељима
које је износио Надзорни одбор.
С обзиром на то да је Надзорни одбор одбио захтев, представник запослених у Скупштини
предузећа ће судским путем у ванпарничном поступку тражити да се наложи одржавање
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ванредне седнице Скупштине како би се разматрале предложене теме, уз напомену да ће
синдикат 13. марта, тим поводом, одржати седницу Скупштине Синдикалне организације
Застава оружје.

ГДЕ СЕ ТРАЖЕ КУВАРИ, ГДЕ ЗАВАРИВАЧИ, А ГДЕ МАЈСТОРИ Ово су
најплаћенија занимања у различитим крајевима Србије, а на једном од
њих плата иде и до 3.500 ЕВРА
Просечна плата у Србији прошле године износила је 49.650 динара (око 420 евра), 25 евра
више него у 2017. Међутим, постоје делатности и радна места на којима су плате далеко више,
као и тражена занимања у појединим деловима Србије за које надокнада такође превазилази
српски просек. Републички завод за статистику извојио је делатности у којима су плате биле
највише у 2018, а "Блиц" је истраживао која су најплаћенија радна места у различитим
деловима Србије, као и за којим занимањима је највећа потреба.
Бити рачунарски програмер, запослити се у ваздушном саобраћају, или се бавити
истраживањем тржишта у преводу на српски значи и изабрати прави пут. Наиме, судећи по
званичној статистици, у тим делатностима су плате највеће у Србији, и то скоро четири пута
веће у односу на просечну.
Београдски округ - највише плате
У Београду распоред најплаћенијих занимања сличан је оном на републичком нивоу. Највеће
плате имају пилоти који и раде на највећем аеродрому у земљи.
- Плате пилота су у просеку од 3.500 евра па навише, а слична је ситуација и са контролорима
летења и копилотима - наводе у једној престоничкој ХР агенцији.
Они додају да су међу најплаћенијима у главном граду и програмери чије плате могу да досегну
и неколико хиљада евра у зависности од тога да ли су јуниор, медиор или сениор програмери.
- Сениор програмери имају око 2.000 евра плату, медиори око 1.500 док су јуниори плаћени до
1.000 евра - кажу они.
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Велике плате имају и аццоунт мендажери (око 100.000), као и запослени у финансијком
сектору где финансијски саветници примају плату у просеку и до 110.000 динара, а
финансијски аналитичари наплаћују свој посао у просеку до 80.000 динара.
Златибор вапи за куварима
Унутрашњост није Београд и зарађујемо мање него него колеге из престонице, кажу за "Блиц"
Ужичани, представници најплаћенијих занимања у Србији.
Ипак, само представници јер њихове зараде, причају, далеко су испод зарада у истом сектору у
већим и економнски моћнијим градовима.
- Плате у банкама се крећу од 35.000 динара па навише. Банкарски службеник може да заради
у просеку 50-60 хиљада. На то иде и бонус који се тешко постиже. Квоте за бонус су исте за све
раднике наше банке, али ми, за разлику од колега из Београда, у граду у коме се привреда
свела на три – четири веће фабрике, морамо да родимо мечку да би је достигли - прича нам
банкарски службеник из Ужица.
И комерцијалисти – заступници великих домаћих и страних фирми у Ужицу, кажу да је
погрешно мишљење да њихова бранша по примањима одскачке од већине других.
- Плате се крећу од 50 до 80 хиљада динара, и зависе од бонуса које је на овом подручју тешко
остварити. Како зарадити бонус у региону коме припадају Косјерић, Нова Варош, Прибој,
Пријепоље, Сјеница, општине које су међу најсиромашнијим у Србији. Ми смо обични
"рудари", много више зарађују наши регионални шефови углавном из Чачка и Крагујевца каже комерцијалиста из Ужица.
Међу најплаћенијим и најтраженијим дипломама у ужичком крају су кувари за којима вапи
златиборска туристичка привреда.
Додуше не сви, него само савремени који одговарају потребама модерног угоститељства и које
условљава експанзија туризма на Златибору. Тако кувари почетници, оспособљени да задовоље
укусе све елитније клијентеле, примају плату од око 500 евра док њихове искусније колеге
имају и свих 800 евра. Како је таквих кадрова мало, овдашњих хотелијери плаћају куваре са
стране којима су уз натпросечне плате за боравак на Златибору обезбеђени смештај и исхрана.
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Крагујевац тражи завариваче и машинске инжењере
Због развоја предузећа која се баве машинском индустријом, посебно производњом вагона, и
велике потражње за радницима и инжењерима, нејвеће плате су међу заваривачима (и до 800
евра) као и машинским инжењерима који у појединим фирмама примају и до 2.000 евра
месечно. Након њих по зарадама су ИТ стручњаци, који зарађују око 1.000 евра.
Нови Сад - српски ИТ центар
Према последњим подацима републичког Завода за статистику просечне зараде у Новом Саду
порасле су око нове године захваљујући новогодишњим бонусима и другим додацима на плату
тако да је просечан Новосађанин зарадио 58.201 динар нето, односно 80.156 динара бруто.
Највећи просек плата у Новом Саду имају запослени у ИТ индустрији а та чињеница не чуди
зато што је војвођанска престоница позната по томе да је један од највећих центара те
привредне гране у Србији. Будући да просек примања у том сектору зависи од сениоритета,
односно искуства, у Новом Саду има пуно запослених на високим позицијама програмера са
високим платама што значајно повећава и њихов просек.
Плате јуниор програмера крећу се од 700 евра нето за оне који раде са програмским језицима
Јава, Пyтхон И Сwифт до 1.500 евра за оне који раде Ц++. Плате за исте програмске језике али
за медиор позиције крећу се од 1.100 до 2.000 евра, а за сениоре од 2.000 до 3.100 евра.
Занимљиво је да у Новом Саду "мртву трку" у вези са просеком плате воде запослени у јавном
сектору и јавним предузећима и радници у грађевинској индустрији.
У јавном сектору плате се крећу између 70.000 и 100.000 динара у зависности од положаја
односно радног места а на административним позицијама, које су уједно и најбројније, плате
износе око 80.000 динара.
Слична је ситуација и код грађевинаца због грађевинског бума у Новом Саду где из дана у дан
ничу нове зграде. Виљушкаристи могу да зараде од 600 до 800 евра, тесари око 900, кранисти
око 1.000, а армирачи и до 1.200 евра. Најразличитије плате имају зидари и оне зависе од
положаја и послодавца, а крећу се између 600 и 1.000 евра.
Занимљив је и податак да се у евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање
не могу наћи електрозаваривачи, армирачи и зидари, а веома су ретки и дипломирани
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инжењери електротехничких, машинских и информатичких струка. Сви они махом одмах
након завршетка школовања налазе посао у струци.
Просек плата у Новом Саду значајно подижу и запослени у НИС-у и ЈП ‘’Србијагас’’. У тим
фирмама су просечне плате око 78.000 динара, а за оне на руководећим позицијама оне се
крећу од 3.000 до 7.000 евра, па чак и више и то од времена када су компанију НИС преузели
Руси.
Слична је ситуација и у банкарском сектору где запослени на административним пословима
имају плате од 40.000 до 60.000 динара, они у нижем менаџменту око 70.000 хиљада, а они на
вишим позицијама преко 100.000 динара.
У Нишу лекари на другом месту
Не рачунајући директоре приватних фирми, али и неких државних иснтитуција, најплаћенији
радници у Нишу су запослени у ИТ сектору. Стручњаци из ове области месечно зараде од
100.000 до 120.000 динара. На другом месту могу бити лекари, који са дежурствима приходују
око 100.000 динара, али се та зарада увећава уколико лекар ради и у државном и приватном
сектору. На трећем месту су директори појединих банкарских филијала чија се зарада креће
око 100.000 динара, али и навише, у зависности да ли су ангажовани на више позиција у
оквиру банке.
- Радио сам у државној служби и месечно зарађивао 50.000 динара. Завршио сам Електронски
факултет, тако да ми знање из ИТ области није мањкало. Усавршио сам своје знање и запослио
се у приватној фирми, сада зарађујем 120.000 динара, примам бонусе за прековремени рад и
веома сам задовољан, каже Милан М. ИТ стручњак.
Економисти, професори, шефови служби у државним институцијама, зарађују између 60.000 и
80.000 динара, док су запослени у комуналним предузећима плаћени од 30-35.000 па навише.
Суботица вапи за мајсторима свих профила
У Севернобачком округу највише зарађују инжењери запослени у страним компанијама, ИТ
стручњаци и поједине занатлије.
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Према сазнањима "Блица" зараде инжењера су и до 150.000 динара, али поједини напуштају
овај посао у Суботици због понуде из других градова, где такође стране компаније, нуде још
већу од поменуте зараде.
Плате у ИТ сектору су око 80.000, динара и више, а према речима једног приватног
аутомеханичара "и поред месечне зараде од 950 евра радник га је напустио".
- Сви су отишли у иностранство. Морао сам да повећан јако зараде да би задржао доброг
аутомеханичара. Али, ни плата од скоро 1.000 евра није била довољна, јер је отишао у Немачку.
Дефинитивно смо остали без мајстора свих профила и само великом зарадом можемо учинити
нешто – каже мајстор из околине Суботице.

Окончан штрајк у београдском Центру за социјални рад
Штрајк у Градском центру за социјални рад у Београду, који је започео 21. фебруара, окончан
је 8. марта потписивањем Споразума о престанку штрајка са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и оснивачем – Градом Београдом.
Пише: Данас
Како је навео Синдикат градског центра за социјални рад у Београду „Независност“,
Министарство се обавезало да исплати укупан износ неисплаћених новчаних потраживања за
приправност за 2016, 2017. и 2018.г. до краја јуна 2019, а аванс је исплаћен 22. фебруара.
Такође су се обавезали да обезбеде средстава за трошкове превоза за долазак и одлазак са рада,
као и да изврше пријем у радни однос на 54 радна места када Комисија Владе усвоји Предлог
закључка Министарства и да да сагласност за реализацију, да обезбеди службене легитимације
стручним радницима до краја марта 2019. године.
Министарство је упутило захтев Министарству здравља ради обезбеђивања средстава за
лекарске прегледе, наводи овај синдикат.
Оснивач се обавезао да попуни 20 радних места до краја марта и још 20 до краја 2019, да
обезбеди средства за лекарске прегледе и исплату јубиларних награда запосленима које
финансира Оснивач по закључењу колективног Уговора као и да обезбеди средства за
покретање јавне набавке за поправку крова на објектима Одељења Звездара и Чукарица, у
циљу побољшања услова рада, додаје се у саопштењу.
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Како се наводи, директор Градског центра се обавезао да се спроведе и оконча поступак
доношења новог Акта о процени ризика, започне рад Одбора за бебедност и здравље на раду,
једно и друго испуњено током штрајка, да измени Уговоре о раду запосленима који обављају
послове јавних овлашћења уношењем у уговоре о раду обавезе 24-часовне доступности
неодложним услугама, да раздвоји републичке од градских послова Уговорима о раду, а
организацијом рада најкасније до краја 2019. године.
Штрајкачки одбор ће пратити договорену евалуацију а кроз даље синдикалне активности
активно бити укључен у реализацију Споразума, саопштено је из овог синдиката.

Одржан протест Полицијског синдиката испред седишта МУП-а
Више десетина чланова Полицијског синдиката Србије (ПСС) протестовало је испред Палате
Србије, где се налази седиште Министарства унутрашњих послова, због укидања
репрезентативности тог синката.
Пише: Бета
Потпредседник ПСС-а Владимир Павићевић казао је да су се данас окупили да „траже закон и
да неће да ћуте о корупцији и бахатости унутар МУП-а“.
„Дошли смо тражимо закон, нама је закон ваздух који нам у овој згради узимају“, рекао је
Павићевић.
Он је казао да је Синдикат добио подршку Европске полицијске уније, Војног синдиката
Србије, разних организација и грађана.
Павићевић је упитао да ли је министар унутрашњих послова Небојша Стефановић у изјави да је
просечна плата полицајца 508 евра урачунао и плате државних секретара и челника
Независног полицијског синдиката Србије који, према њиховим подацима, износе више
стотина хиљада динара.
Павићевић је казао да ће наставити своју борбу и да ће се борити свим законским средствима.
Председник ПСС Вељко Мијаиловић казао је да су чланови тог синдиката доведени у позицију
да као запослени у МУП-у буду изложени дискриминацији и разбојништву.
Он је казао да су они данас дошли да упозоре да се образује радна група која ће утврдити да ли
је ПСС репрезентативни синдикат.
Мијаиловић је казао да је „тај синдикат на удару зато што се бори против корупције и
криминала“.
„ПСС неће одустати од својих акција и желимо само да у овој држави функционишу закони“,
рекао је Мијаиловић и додао да у ПСС-у „нема ниједног члана који је напредовао помоћу тог
синдиката, већ су сви десетковани“.
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Он је казао да је поносан што у ПСС-у нема ниједног присилног члана.
„ПСС је репрезентативни синдикат, а ви можете да вршите репресалије“, рекао је Мијаиловић.
Делегација чланова Управног одбора ПСС ушла је након протеста у Палату Србије и затражила
састанак са министром, или неким из врха МУП-а, након чега је дошао помоћник директора
полиције Слободан Малешић да разговара, али, према наводима ПСС, не о темама због којих су
они затражили састанак.
МУП је недавно саопштио да ПСС више није репрезентативан, јер је провером утврдјено да тај
синдикат има мање од 15 одсто запослених у МУП-у што је законски минимум.
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