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ПРОТЕСТ ПЕНЗИОНЕРА: Незадовољни одлуком Уставног суда о начину
исплате примања
Ј. Ж. С.
У Синдикату пензионера објашњавају да је, због примене Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија оштећено више од 850.000 пензионера
ПЕНЗИОНЕРИ окупљени око Удружења синдиката пензионера 17. маја заказали су протест на
Тргу Николе Пашића незадовољни одлуком Уставног суда да обустави поступак оцене
уставности закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
Како наглашавају у овом удружењу, на сајту Уставног суда Србије је 25. априла објављено да је
поступак обустављен, као и сви предлози народних посланика и иницијативе удружења и
грађана за оцену уставности Закона и сагласности са општеприхваћеним правилима
међународног права и потписаним међународним конвенцијама.
- Сматрамо да није испуњен ниједан услов обуставе поступка предвиђен чланом 57. Закона о
УСС - кажу УСПС. - То није смело да се догоди, јер постоје штетне последице примене Закона
тако што у складу са чланом 50. Устава није предвиђен повраћај делова пензије који нису
исплаћени под тржишним условима, јер је пензија имовинско право, о чему се Уставни суд већ
изјаснио.
У Синдикату пензионера објашњавају да је, због примене Закона о привременом уређивању
начина исплате пензија оштећено више од 850.000 пензионера и наследника у износу од око
850 милиона евра без камате. Истовремено су, обуставом редовног усклађивања чекова у
висини раста цена и БДП од 2012. године, оштећени сви пензионери за најмање 20 одсто
повећања. Уштеде државе само по том основу су у просеку од 2012. до 2018. године у просеку
годишње износиле око 500 милиона евра, што за шест година износи око три милијарде евра.

ТРИВУНАЦ СА ММФ: За 6 година решићемо скоро 600 предузећа
Танјуг
Државни секретар у Министарству привреде Милун Тривунац представио је данас
новом шефу Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) Јан Кес Мартејну
резултате рада овог ресора, као и планове за наредни период
Државни секретар у Министарству привреде Милун Тривунац представио је данас новом шефу
Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) Јан Кес Мартејну резултате рада овог ресора,
као и планове за наредни период.
Говорећи о процесу приватизације, Тривунац је указао на то да је недавно окончана
приватизације Луке Нови Сад, и да је сада у портфељу министарства остало још 86 предузећа
за која се тражи решење.
"Уверен сам да ћемо до краја 2020. године завршити процес приватизације. Ако то успемо,
значи да смо за шест година, од ступања на снагу новог закона из 2014. године до 2020, решили
скоро 600 предузећа из приватизационог портфеља", рекао је Тривунац.
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Представници ММФ-а су поздравили добар резултат у тој области интересујући се за јавна
предузећа, политику привлачења инвестиција и нову стратегију индустријског развоја.
Тривунац је Мартејна, који је од недавно заменио Џејмса Руфа на месту шефа Мисије ММФ-а за
Србију, упознао са трендовима и резултатима и у овом областима. Посебно се осврнуо на
стратегију индустријског развоја, за коју је рекао да је значајан документ, а израду првог
нацрта очекује до краја године.
Мисија ММФ-а борави у Београду до 21. маја, спроводећи активности у оквиру саветодавног
програма „Инструмент за координацију политике“, познатијег као „чуваркућа“, а који је
одобрен Србији средином 2018. године.

Ђорђевић најавио стимулације за запослене у центрима за социјални рад
Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
најавио је стимулације за запослене у центрима за социјални рад
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
најавио је стимулације за запослене у центрима за социјални рад (ЦРС) и поручио да њихов рад
мора да буде видљивији и цењенији, а услови рада бољи.
"Зато ћемо да наставимо да радимо заједнички на томе“, рекао је Ђорђевић након састанка са
директорима 47 центара за социјални рад из целе Србије, на којем је разговарано о побољшању
услова рада запослених и решавању текућих проблема на најефикаснији начин, саопштено је
из Министарства.
Посао који обављају запослени у центрима за социјални рад је одговоран, тежак, захтеван и
обухвата много области, оценио је Ђорђевић и најавио да ће се Министарство заложити да се
запосленима у центрима, који даноноћно раде и суочавају се са разним проблемима, повећају
плате.
Према речима министра, од следеће године, када сви центри и установе социјалне заштите
буду ефикасније радиле у систему трезора, када буду још боље планирали, буџетирали и на
крају трошили, када буде извршена реорганизација центара, услови рада сигурно ће бити на
вишем нивоу, људи ће бити задовољнији, а њихов рад ефикаснији.
Министар је такође навео и да ће се овакви састанци, на којима запослени у центрима за
социјални рад могу да представе своје евентуалне проблеме, кроз разговор са надлежнима,
одржавати као и до сада континуирано, како би се заједнички пронашла адекватна решења.
Састанку су поред министра Ђорђевића присуствовали в.д. помоћник министра у Сектору за
социјалну заштиту Сузана Мишић и директор Агенције за мирно решавање спорова Миле
Радивојевић.
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Послодавци траже мањи порез за већи минималац
Пише: М. Обрадовић

Један од најважнијих задатака Социјално-економског савета је одређивање
минималне зараде која се у септембру текуће године одређује за наредну годину. У
преговорима учествују представници послодаваца, синдикати и Влада Србије.
Ове године пак изгледа да се већ зна колики ће минималац бити у 2020. години с обзиром да је
председник Србије Александар Вучић већ најавио да ће износити 30.000 динара, што је око 11
одсто више од овогодишњих 27.000 динара. Сада вероватно остаје синдикалцима и
послодавцима да се сложе, мада и једни и други имају своје захтеве.
Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије истиче да је Социјалноекономски савет, који чине послодавци, синдикати и Влада, по закону треба да донесу одлуку о
минималној заради и да треба пустити ту институцију да уради своје посао.
„Став синдиката је да минимална зарада треба да обезбеди егзистенцијалне потребе једне
породице. Минимална зарада би требало да буде једнака минималној потрошачкој корпи. Сада
минимална зарада износи 27.000 динара, а минимална потрошачка корпа из јануара ове
године близу 37.000 динара. То значи да треба додати још трећину минималне зараде да би се
покрила минимална корпа. Овим темпом и повећавањем минималца за десетак одсто не знам
када ћемо то достићи“, каже Вуковић додајући да је циљ синдиката да у наредних годину или
две минимална зарада достигне минималну потрошачку корпу.
Ранка Савић, председница АСНС-а, каже да синдикати који учествују у Социоекономском
савету не би требало да пристану на минималац мањи од минималне потрошачке корпе
„То је стандардно да председник одређује минималну зараду, а не социоекономски савет. То
што је он рекао није довољно. Синдикати траже да се минималац изједначи са минималном
потрошачком корпом, али ја то нећу доживети. Свим што је мање од тога синдикати не могу
бити задовољни. Чак мислим да би синдикати требало да изађу из СЕС-а ако се то не деси, како
не би давали утисак Европи да овде постоји неки социјално економски дијалог“, тврди Савић.
Она тврди да то није немогуће и да не стоје објашњења како нема за то пара.
„Што се тиче приватника држава може да смањи порезе и доприносе, а кад се ради о држави,
праве се параде, фонтане, жичаре… Да ли су паре од ове параде у Нишу могле бити
употребљене да се подигне стандард запослених у војсци“, пита Савић.
С друге стране, послодавци тврде да ће они прихватити било које повећање минималне зараде
уколико добију адекватну компензацију од државе. Небојша Атанацковић из Уније
послодаваца Србије оцењује да послодавци могу на себе да преузму повећање минималне
зараде до нивоа раста номиналног БДП-а. С обзиром да је пројектован реални раст БДП-а у
2020. години 3,5 одсто плус инфлација од око два одсто, то је раст минималне зараде од око пет
до 5,5 одсто. То би значило да минимална зарада буде око 28.500 динара што је далеко од
захтева синдиката, а и мање од онога што је „одредио“ председник.
„И прошле и претпрошле године имали смо повећање минималне зараде за десетак и више
одсто. Ми смо на то пристали зато што смо 2018. године добили од министра финансија
повећање неопорезивог дела плате са 11.700 на 15.000 динара, чиме је повећање минималца
остало неутрално за буџет. Ове године смо пристали на већи раст минималца од раста БДП-а
зато што смо добили укидање доприноса за незапосленост од 0,75 одсто“, објашњава
Атанацковић. Он каже да ће послодавци прихватити и ново повећање минималца веће од 10
одсто уколико добију смањење пореза и доприноса. Према његовим речима повећање
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минималне зараде представља проблем за привреду зато што она подиже и све друге плате.
Међутим, он објашњава и да ће плате свакако расти зато што много људи одлази и све је мање
радника.
„Ми да бисмо спречили одлазак кадрова морамо да повећамо плате и то није питање да ли
хоћемо или нећемо. Такође и држава мора да повећа плате здравственим радницима на
пример, јер ако то не уради они ће отићи. Зато би држава требало да смањи намете, на пример
порез на зараде који износи 10 одсто може одмах да смањи, јер привреда нема могућности да
сама поднесе повећање зарада“, каже Атанацковић, додајући да су многе земље смањиле
намете на зараде, али неке у окружењу рецимо држе ниже цене горива, посебно дизела што
смањује трошкове привреде.
Минималац у региону
Према подацима из 2018. године Србија са 231 евром има већу минималну зараду него у БиХ
(208 евра), Македонији (195 евра), Црној Гори (193 евра) и Албанији (211 евра). Чак је
минималац већи него и у Бугарској где је 222 евра. С друге стране, минималац у Хрватској је
405, а у Словенији 667 евра.

Тривунац са ММФ-ом: За приватизацију остало још 86 предузећа
Пише: Бета

Државни секретар у министарству привреде Милун Тривунац представио је данас
новом шефу Мисије Међународног монетарног фонда(ММФ) Јан Кес Мартејну
резултате рада овог ресора.
Он је навео да је недавно окончана приватизација Луке Нови Сад, и да је сада у портфељу
министарства остало још 86 предузећа за која се тражи решење.
„Уверен сам да ћемо до краја 2020. године завршити процес приватизације. Ако то успемо,
значи да смо за шест година, од ступања на снагу новог закона из 2014. године до 2020, решили
скоро 600 предузећа из приватизационог портфеља“, рекао је Тривунац, саопштило је
министартво.
Представници ММФ-а су, како је наведено, поздравили добар резултат у тој области
интересујући се за јавна предузећа, политику привлачења инвестиција и нову стратегију
индустријског развоја.
Тривунац је Мартејна, који је недавно заменио Џејмса Руфа на месту шефа Мисије ММФ-а за
Србију, упознао са трендовима и резултатима и у тим областима.
Посебно се осврнуо на стратегију индустријског развоја, за коју је рекао да је значајан
документ, а израду првог нацрта очекује до краја године.
Мисија ММФ-а борави у Београду до 21. маја, спроводећи активности у оквиру саветодавног
програма „Инструмент за координацију политике“, познатијег као „чуваркућа“, а који је
одобрен Србији средином 2018. године.

У Мексику убијен синдикални лидер и бивши сенатор
Пише: Бета

Мексички синдикални лидер и бивши сенатор Гилберто Муњос Москеда убијен је
у централном делу земље, саопштили су званичници.
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Власти савезне државе Гванахуато обећале су да ће употребити све неопходне ресурсе у истрази
јучерашњег убиства Москеде (83).
Локални медији су навели да су наоружани нападачи поставили заседу Москеди док је ишао
колима кроз град Саламанку.
Москеда је око 40 година био на челу синдиката који је окупљао раднике хемијске и
петрохемијске индустрије. У неколико мандата је био сенатор тада владајуће Институционалне
револуционарне партије, а био је и званичник Мексичке конфедерације радника, водећег
радничког удружења у земљи.
Мотив за убиство Москеде за сада није познат.
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