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Синдикати: Застава оружје да промени одлуку о отказу председнику
синдиката те фабрике
Пише: Бета
Самостални синдикати пет фабрика наменске индустрије из Србије саопштили су
данас да су упутили писмо директору крагујевачке фабрике „Застава оружје“
Младену Петковићу и председнику Надзорног одбора Ивици Марјановићу у коме
их позивају да промене одлуку о отказу председнику Самосталног синдиката те
фабрике Драгану Илићу.
Оцењује се да давање отказа председнику синдиката те фабрике јер се није евидентирао
приликом изласка са посла „нема ни правно, ни морално упориште“.
У писму синдиката фабрика из Барича, Лучана, Ваљева, Чачка и Ужица, пословодство „Застава
оружја“ се позива да искористи тековине демократије и дијалогом превазиђе насталу
ситуацију.
Наведено је да је пословодство фабрике изабрало најгоре могуће решење у недостатку
аргумената и воље за дијалогом и применило „сирову моћ, силу“.
„Председници синдиката не могу имати осмочасовно радно време и не могу да у време мандата
раде непрекидно“, пише у саопштењу.
Истакнуто је и да су председници синдиката заштићени, а сам отказ није могућ без
консултација са синдикатом

Синдикат Независност РГЗ-а прекида штрајк
Пише: Бета
Синдикат „Независност“ саопштио је да чланови тог синдиката у понедељак
престају са штрајком у Републичком геодетском заводу (РГЗ), након што је, како
наводе, пронађено споразумно решење током преговора се премијерком Аном
Брнабић и министром рада Зораном Ђорђевићем.
Синдикат је, како се наводи у саопштењу, ту одлуку донео у петак „имајући у виду“
да је поштован договор да запосленима није и неће бити умањена зарада за време
штрајка“.
Синдикат „Независност“ ступио је у штрајк 27. фебруара због „солидарности са колегама из
других синдиката у РГЗ-у“, наводи се у сапштењу.
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Месечна инфлација у марту 0,4 одсто, међугодишња 2,8 одсто
Танјуг

У Србији је у марту забележен раст потрошачких цена од 0,4 одсто у односу на
фебруар, а на годишњем нивоу инфлација је износила 2,8 процената
У Србији је у марту забележен раст потрошачких цена од 0,4 одсто у односу на фебруар, а на
годишњем нивоу инфлација је износила 2,8 процената, према данас објављеним подацима
Републичког завода за статистику.
Потрошачке цене су у односу на децембар 2018. повећане за 1,5 одсто.
У марту су на месечном нивоу поскупели храна и безалкохолна пића и транспорт (за по 1,1
одстио), намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4 одсто), здравство, ресторани и
хотели (за по 0,3 одсто), стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2 одсто), и
алкохолна пића и дуван и комуникације (за по 0,1 одсто).
С друге стране, у посматраном месецу пале су цене рекреације и културе за 2,1 одсто, а одеће и
обуће за 0,5 процената.
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

КАТАСТАР Синдикат: Само примамо захтеве и чекамо Уставни суд
На шалтерима и у другим службама Републичког геодетског завода од 15. априла странке ће
поново моћи да остваре права и добију услуге у службама за катастар непокретности, пошто је
уредбом Владе деблокиран рад те институције након готово три месеца штрајка.
У суботу, 13. априла, на снагу ступа Уредба Владе о минимуму процеса рада у РГЗ-у којом се
стаје на крај блокади Катастра, наводи се у саопштењу РГЗ-а. Држава је, како се додаје у
саопштењу, покренула механизме да би заштитила грађане да не постану колатерална штета
покушаја реализације пројекта блокаде државних и јавних институција”.
Међутим, мукама компанија, грађана и друигх којима су услуге РГЗ-а неопходне још није крај.
Како каже председник ЈОЗ ССС РГЗ-а за Бачку и Срем Марко Шоћ из Савеза самосталних
синдиката Србије, странке ће моћи само да предају захтеве на шалтерима, али не и да добију
изводе и другу документацију. Одлука о минимуму процеса рада ће се поштовати, али...
3 месеца већ траје штрајк у катастру
– Сви репрезентативни синдикати за ову делатност, а то су, сем нас, и „Независност” и АСНС,
обратили су се Уставном суду и тражимо да се то тело изјасни о томе да ли је Уредба о
минимуму процеса рада законита – каже Шоћ. – Наше мишљење је да је она могла бити донета
пре него што је штрајк почео, али не и током њега.
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Драшковић: Отпор дигитализацији
Штрајк је, оцењује се у саопштењу РГЗ-а које је потписао директор Драшковић, представљао
најизразитији облик отпора дигитализацији у Катастру и био је праћен с много медијских
неистина.
„Интерес појединих политичара и бизнисмена је да своје послове обављају мимо институција, а
таквим плановима Републички геодетски завод је стао на пут дигитализацијом и
транспарентношћу, кадровским и технолошким ојачавањем”, наводи се у саопштењу.
Странке ће тако, по свој прилици, добити половичну услугу. Као што је познато, узрок штрајка
у РГЗ-у су плате. Али и још понешто.
У саопштењу се наводи да су дигитализација радних процеса у Катастру и увођење бројних
антикоруптивних мера изазвали очекивани отпор код државних службеника у катастрима, али
је због незадовољства у неформалним политичким и финансијским центрима моћи дошло до
ескалације проблема и блокаде Катастра.
„Увођење транспарентности и ефикасности радних процеса представља сметњу онима који су
годинама ловили у мутном, а лако доступни подаци Катастра у дигиталном облику и на
мобилном телефону ускратили су извор прихода онима који су се бавили пословима у сивој
зони и замајавали грађане да је лош Катастар узрок њихових проблема”, наводи се у
саопштењу РГЗ-а које је потписао директор Завода Борко Драшковић.
2,8 милијарди евра била вредност грађевинских радова
Одлука о минимуму процеса рада у РГЗ-у, коју је донео директор завода Борко Драшковић,
биће спроведена од 13. априла, односно од првог радног дана, 15. априла.
На проблеме због штрајка РГЗ-а жалили су се највише у грађевинској индустрији. У
Грађевинској комори Србије кажу да је вредност грађевинских радова код нас лане била 2,8
милијарде евра. Ове године је много проблема с папирима из РГЗ-а па ће се тек видети хоће ли
се поновити 2018. Лане је вредност грађевинских радова повећана 13,9 одсто, а та бранша у
БДП-у учествује са 4,7 одсто.
Д. Вујошевић

Пензије ће бити веће, тражи се модел усклађивања
НОВИ САД: Већ сада је извесно да ће пензије у овој години бити повећане, а за колико и по
којој формули још увек је непознато.
О начину усклађивања пензија ове али и наредних година ових дана рачуницу праве
министарства финансија и рада који се при избору модела за пензионере морају водити
економским показатељима.
Да модел усклађивања пензија још увек није утврђен и да се само може нагађати колико ће
веће пензије у овој години бити потврђује и Момо Чолаковић из ПУПС-а . Он подсећа да су
савези пензионера Војводине и Србије, као и Фискални савет Србије, дали своје предлоге и да
су сада управо они “на вагању”.
Најближи смо решењу да се примања најстаријих усклађују спрам трошкова живота и раста
БДП-а и то би по мом мишљењу било најбоље. Јер, ако рецимо БДП као што се планира буде
3,5 одсто онда би се чекови пензионера усклађивали са износом изнад два процента што би
донело увећање за 1,5 одсто. С друге стране, уколико би пензије зависиле од инфлације и БДПа то би у данашњој ситуацији могло да буде око пет процената, па би износ на чеку могао да
буде већи и до 2.000 динара, објаснио је Чолаковић.
Према подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на крају првог
месеца ове године у Србији је било 1.714.078 пензионера, а просечна српска пензија износила
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је 26.328 динара. Са овим просеком она јесте износила близу 50 одсто просечне српске плате,
али и даље је отворено питање како ће се даље усклађивати како би се примања најстаријих
заштитила од даљег обезвређивања због раста инфлације. При том се у сваком тренутку мора
водити рачуна о економским резултатима државе, која у великом проценту и сада серивисира
редовну исплату пензија.
Пре неколико дана је виши економиста Светске банке у Србији Лазар Шестовић изјавио да
очекује да ће држава ускоро обелоданити прве идеје о усклађивању пензија напомињујући да је
сада неизвесно да ли ће оне пратити раст инфлације или раст плата. Светска банка је пре
четири године, тачније 2015. године, већ изнела своју анализу пензијског система у Србији и
сугерисала да се пензије индексирају само са растом цена односно инфлације. Таква анализа
наишла је на критику Фискалног савета Србије који је фебруара ове године изашао са својим
предлогом у којем нуди пет могућности за усклађивање пензија.
Према једном од предлога Фискалног савета пензије би могле да се усклађују са инфлацијом и
делом раста БДП-а преко 2 одсто, а према другом оне би се усклађивале 50 одсто са
инфлацијом и исто толико са растом БДП-а. Трећи предлог је да се пензије усклађују са
половином раста инфлације и половином раста просечне зараде, четврти да тај однос буде 40
одсто са инфлацијом, а 60 одсто са растом просечних зарада и на крају да се усклађују са 30
одсто са инфлацијом и 70 процената са растом масе зарада.
Највећи број земаља у ЕУ усклађује пензије на основу неке комбинације раста цена и раст
зарада, док се само у Грчкој и Португалији пензије усклађују само са растом БДП-а.
Све формуле, које смо ми анализирали и предложили, економски су одрживе и дале су сличне
резултате по стандард пензионера током следеће деценије, објаснио је Никола Алтипармаков,
члан Фискалног савета Србије.
Он истиче да је Фискални савет Србије свих пет могућих модела за усклађивање пензија ставио
на увид јавности како би се кроз јавну расправу нашло коначно решење.
Додатак на најниже пензије до децембра
Од новембра прошле године више од 1,3 милиона пензионера у Србији чија примања су
највише 34.004 динара имају додатак од пет одсто. Повишица ће се исплаћивати све до
новембарске пензије, па је отуда реално очекивати да се до тада утврди коначна формула
усклађивања и самим тим да буде познат тачан проценат повећања пензија у овој години.
Економиста Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, такође сматра да би
пензије требало усклађивати тако да се оне заштите од обезвређивања услед раста инфлације,
али и да у периодима привредног напретка расту брже од инфлације. Он као могућност не
спори и да се пензије усклађују према инфлацији и увећаној стопи раста БДП-а изнад два
одсто.
Све док се трећина пензија финансира из буyета Србије, оправдано је да се задржи правило
према коме максимално издвајање за пензије износи 11 одсто БДП. Висина трошкова за државу
зависила би од стопе инфлације, раста реалних зарада, пондера уз инфлацију и зараду, раста
реалног БДП, промене броја пензионера, објаснио је професор Арсић.
Како је додао, за различите вредности наведених варијабилни трошкови за државу били би
различити.
Иначе, у нешто дужем периоду индексација пензија према кретању зарада и према расту БДПа даје сличан раст пензија, а тиме и сличне трошкове за државу, поручио је Арсић.
Љубинка Малешевић
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Отпуштени синдикалац отказао генерални штрајк у фабрици Застава
оружје
Председник Самосталног синдиката "Застава оружје" Драган Илић обавестио је писмом
чланове тог синдиката да у понедељак 15. априла неће бити целодневне обуставе рада због
отказа који му је дао генерални директор.
Илић је навео да у овом тренутку не треба "наносити штету предузећу" кроз такву активност
синдиката јер сматра да генерални штрајк није решење због штете која не може да се
надокнади.
Он је навео да је такав његов став резултат одговорности према радницима и фабрици.
Илић је позвао раднике да "не клону духом" и чувају вредности које су се, како је навео, "тешко
стварале, а могу лако да се обесмисле и уруше".
аутор: ВВизвор: Бета
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