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Синдикати:Присутне социјалне разлике
Извор:Танјуг
У Србији институционално има, али у пракси нема социјалне правде и присутне су социјалне и
економске разлике слажу се представници синдиката УГС Независност и Савеза самосталних
синдиката Србије.
Зоран Стојиљковић из УГС Независност је уочи округлог стола организованог поводом
Међународног дана социјалне правде, рекао да је потребно одговорити на питање како да се
успоставе механизми за редуковање друштвених неједнакости и социјалних неправди и ко то
може да уради.
Како је рекао трагање за одговором ко све треба да се удружи да социјалне правде буде колико
толико свакако да мора да постоји.
Према његовим речима, у решавању тог проблема мора да се удруже сви они који су погођени
социјалним неједнакостима и неправдом – запослени, незапослени, пензионири, медијски
радници, „као и сви они који не виде перспективу да живе у Србије, а стекли су високо
образовање“.
““Имате корпу агенди свих тих права и обавеза кроз поглавље 19″ додао је али и поставио
питање реализовања тих права.
Душко Вуковић из С С С С каже да је Србија, гледајући нормативно, држава социјалне правде, а
ли да смо у пракси далеко од таквог друштва.
““Социјална правда је концепт једног друштва које пре свега треба да се базира на поштовању
свих људских права, а у циљу смањења неједнакости, сиромаштва и дискриминације. Међутим
дуги низ година, да не кажем деценија, ипак живимо у друштву у коме су изразито наглашене
социјалне и економске разлике““, рекао је Вуковић.
Каже и да је обележавање данашњег дана посвећено томе да треба да се приближимо концепту
друштва у коме ће сваки појединац, члан друштва, запослени, односни сви радници, моћи да
остваре своја права, да имају боје и веће зараде…
Према његовим речима, одређена документа међународне организације рада и УН управо
говоре о томе да не треба само да говоримо о економском просперитету и расту јер он уствари
није гаранције нити за смањење сиромаштва нити за смањење дискриминације и неједнакости.
Он је навео и да синдикати имају право и да желе да доносе и учествују у процесу одређених
одлука у име радника које затупају.

Какав је положај незапослених који раде на уговор?
Припремила: Јелена Терзић
Вишегодишњи проблем прекорачења уговора о привременим и повременим пословима, када је
реч о јавним предузећима, додатно усложњавају забрана запошљавања и закон о максималном
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броју запослених. Наиме, недостатак радника на појединим местима попуњава се и
ангажовањем незапослених лица по тзв. "привремено повременим уговорима". Док
инспектори позивају да се случајеви злоупотребе пријаве, адвокати опомињу на мањак
овлашћења инспекције и споре судске поступке.
Уместо сезонски - 120 дана у 12 месеци, уговор о привременим и повременим пословима траје и
више година. Синдикати процењују да је тзв. привремено повремених уговорача у Србији до
чак 70.000. Са нижом платом и без права која гарантују уговори на одређено и неодређено
време.
"Ускраћени су за многе ствари - годишњи одмор, боловање. Они зарађују само радом немају
баш никаква права из Закона о раду. Са друге стране добијају бар редовна примања и
здравствену и социјалну заштиту, али сам тај осећај несигурности да сутра некоме нисте
потребни је врло лош", објашњава Александар Радојевић из Синдиката комуналаца Београда.
И у инспекцији рада потврђују да је, од око 3.500 поступака због злоупотребе радних права
током године, све више пријава због злоупотребе уговора о привременим и повременим
пословима. Пред инспекторима су тада два решења.
"Подносимо захтев за покретање прекршајног поступка и доносимо решење којим налажемо да
послодавац престане да ангажује лица по том основу да бисмо га натерали да понуди уговор о
раду на неодређено време", наводи Горан Марковић из Инспектората за рад.
Уместо уговора на неодређено време, послодавац чешће понуди тек раскид постојећег уговора.
Зато радници ретко и пријављују такве случајеве, иако то могу да учине и анонимно.
"Послодавац и запослени су ту у саучесништву јер је радник принуђен да прихвати такве
послове по систему дај боље да радим било шта јер у супротном нећу радити ништа. Драстично
је што се то дешава у јавним предузећима где је држава послодавац", објашњава Александар
Радивојевић, адвокат.
И кад послодавац дође пред суд, уместо да се решавају хитно, радни спорови трају и по више
година.
"Рочишта се заказују на два три месеца и ту заиста радник изгуби вољу да истера правду путем
суда, колико морате да инвестирате и онда заправо споља гледано тих спорова нема много, има
их само тамо где су дратсично повређена права", наводи Радивојевић.
Када је о реч о комуналним предузећима у Београду, решење се очекује од Комисије града за
утврђивање максималног броја запослених. Синдикати се одговору надају до краја месеца,
градоначелник обећава - до краја године.

Ново пребројавање државних службеника, нема вишка запослених
Припремили: Оливера Петровић Стојанчић и дописници РТС-а
Смањивање броја запослених у државној управи и локалној самоуправи за 5.000 службеника у
овој години, реализоваће се одласком у пензију. Вишка запослених нема, али су они
неравномерно распоређени, кажу надлежни, а то је задатак друге фазе рационализације
државних службеника.
За три године из државне службе отишло је 38.000 чиновника. На хиљаду становника сада у
просеку имамо шест и по чиновника, док је европски просек осам и по. Свако даље смањивање
броја запослених угрозило би ефикасност управе, оцењује ресорна министарка.
"Зато ћемо ми са одлуком о максималном броју запослених у 2017. у ствари поделити локалне
самоуправе у седам група, од којих ћемо у некима дозволити запошљавање, онима који су
испод оптималног броја запослених, а онима који су изнад максималног броја запослених ћемо
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уводити драстично смањивање", објаснила је Ана Брнабић, министарка локалне управе и
државне самоуправе.
Како ће то изгледати – требало би да се зна у априлу. Док многи страхују, мањи број општина
то једва чека, јер од почетка забране запошљавања кубури са мањком запослених. У Параћину
их је чак за четвртину мање од дозвољеног броја.
"То значи да ћемо каначно радити без проблема. Ми овог тренутка немамо довољно радника да
организујемо наставу у предшколској установи, немамо довољно васпитача на тај број деце",
каже председник Општине Параћин Саша Пауновић.
Према последњим подацима, на државном и локалном ниовоу, у установама и службама ради
око 477.000 службеника – од тога 109.000 на локалу, а чак половина њих у локалним јавним
предузећима.
У Врању су број запослених свели на прописаних 1.298 радника, али су им проблем
квалификације запослених.
"Свакако да је потребан већи број високошколаца, у овом тренутку имамо их тек нешто више од
30 одсто, што је свакако неповољна кадровска структура", рекао је начелник Градске управе
Врање Душан Аритоновић.
Док је већина имала вишак службеника, за мањи број општина су, у протеклом периоду
забране запошљавања, спас били јавни радови. На тај начин ангажовани су радници, најчешће
за послове легализације и ажурирања матичних књига.

Матијевић и Костић ипак у трци за ПКБ
Аутори: А. Николић / И. Албуновић

„Политика” незванично сазнаје да „Ал Дахра” из Уједињених Арапских Емирата за сада није
заинтересована, што не значи да не може да конкурише када тендер буде званично расписан
Миодраг Костић, власник „МК групе” и Петар Матијевић заинтересовани су за куповину ПКБ,
будући да су послали писмо о намерама, упркос томе што су најављивали да одустају од трке за
највећи пољопривредни комбинат у Србији, незванично сазнаје „Политика”. Званичну потврду
ове информације нисмо добили од Петра Матијевића, који је недавно за за наш лист рекао да
ће конкурисати за куповину само у случају да страни конкуренти одустану – јер су тврдили да
немају шансе против арапских и кинеских компанија.
Међу иностраним потенцијалним инвеститорима, сазнајемо, пријавиле су се компаније из
Кине, Сингапура и Велике Британије. Иако се очекивало „Ал Дахра” из Уједињених Арапских
Емирата за сада није показала заинтересованост, што не значио да не може да конкурише када
јавни позив буде званично расписан.
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СА БУЏЕТА - У ПЕНЗИЈУ: Из државне службе би требало да оде 5.000
запослених
Аутор:С. Б.
Поједине општине, после година забране запошљавања, примиће нове раднике
ИЗ државне службе ове године би требало да оде 5.000 запослених. Већина, како најављује Ана
Брнабић, министар државне управе и локалне самоуправе, отићи ће у пензију. Поједине
општине, после година забране запошљавања, примиће нове раднике.
У последње четири године, истакла је јуче министарка Брнабић, из јавног сектора је отишло
38.000 људи. Током последње две године службу је напустило око 24.000 људи.
- Договор са Међународним монетарним фондом је да у овој години оде 5.000 запослених. Реч
је углавном о природном одливу - рекла је Ана Брнабић. - Даље смањење јавног сектора би
могло озбиљно да утиче на квалитет услуге. Већ сада на 100 становника у Србији ради шест до
6,5 службеника и далеко смо од европског просека. У земљама Европске уније на 100 грађана
ангажовано је осам до 8,5 службеника. Пред нама је сада следећи корак - реорганизација
државне управе.
Влада се припрема за тај корак. У сарадњи са Светском банком се ради мрежни план
запослених у здравству, просвети и социјали.
- У неким локалним самоуправама дошли смо до ситуације да ради мање од дозвољеног броја
запослених - рекла је Ана Брнабић. - У појединима, с друге стране, и даље има великих
вишкова. Ми ћемо у Одлуци о максималном броју запослених у 2017. години поделити локалне
самоуправе у укупно седам група. Оне које имају мањак радника, упослиће нове. Оне које имају
вишак, мораће да отпуштају, јер ново запошљавање мора да буде фискално неутрално.
УСКОРО ЛИМИТИ
МАКСИМАЛАН број запослених у државној управи за ову годину требало би да се зна до краја
марта. Тако је недавно најављено, одмах после конститутивне седнице Савета за реформу јавне
управе.

Радници "Жупе" најавили протест, дуг око три милиона евра
Извор:Бета
Бивши радници Хемијске индустрије "Жупа" у стечају из Крушевца затражили су данас од
надлежних министарстава пивреде и финансија да им у року од два дана одговоре како ће бити
намирене њихове заостале зараде.
Одговор ће, како је договорено на скупу коме је присуствовало око 200 бивших радника,
саопштити у четвртак, 23. фебруара, на протесту испред Градске управе.
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"Окупићемо се испред Градске управе за два дана и уколико добијемо одговор, у шта сумњам,
тада ћемо га објавити, а ако одговора не буде протест је начин да искажемо незадовољство јер
нас држава већ шест година лаже да ћемо добити заостале плате", рекао је члан Иницијалног
одбора бивших радника "Жупе" којима се дугују зараде Срђан Милетић, који је председник
фабричког Самосталног синдиката.
Подсетио је да око 400 бивших радника "Жупе" потражује плате од 2011. до 2015. године, те да
у просеку свако потражује по милион динара, што је укупно око три милиона евра.
"Жупа је, подсетио је, била међу првим приватизованим предузећима у Србији. Продата је
2003. године, када је имала 1.366 радника на, како је навео Милетић "веома сумњиви начин,
фирми која је тада запошљавала свега четири радника".
Агенција за приватизацију је крајем 200. године поништила ту приватизацију, а од тада је
фабрика у власништву државе која је 2015. године, након увођења стечаја именовала
заступника капитала.
Бивши радници су, како је казала чланица Иницијалног одбора Бисерка Рајић, незадовољни
јер је након продаје фабрике и намиривања првог и другог реда поверилаца, за исплату трећег
реда, коме припадају и зараде, остало око два милиона евра а укупна потраживања тих
поверилаца су око 20 милиона евра, што значи да ће бивши радници моћи да наплате по
десетак одсто.

Стојиљковић: Држава узима сиромашнима и даје богатима
Извор:Бета

Уместо да узима богатима и даје сиромашнима, држава је у последњих 30 година постала нека
врста Суперхика (лик из стрипа "Алан Форд"), јер узима сиромашнима како би богати били још
богатији, оценио је председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Зоран
Стојиљковић.
Отварајући округли сто "Има ли социјалне правде у Србији" поводом 20. фебруара,
Међународног дана социјалне правде, Стојиљковић је казао да су истраживања Међунродног
монетарног фонда показала да је повећање друштвених неједнакости повезано с
маргинализацијом синдиката.
"Има добре и лоше неједнакости, добра је она која друштво вуче напред, док је лоша она која
цементира стечене позиције и спречава промене. Оно што је сигурно, то је да се синдикати
враћају", казао је Стојиљковић на скупу у београдском Медија центру.
Професор Факултета политичких наука Вукашин Павловић оценио је да без прихватљиве
дистрибуције правде нема добро уређеног друштва.
"Прерасподела богатства и моћи, обнављање поверења у друштвени ангажман грађана, како
политички тако и цивилни, представљају битна питања поимања правде данас обзиром да
постоје озбиљни проблеми у легитимизацији позног капитализма", казао је Павловић.
Он је додао да су највеће жртве савремених друштвених неправди млади који немају могућност
запошљавања, запослени али и старије генерације које су под ударом смањења пензија и
издржавања младих незапослених генерација.
По речима професора београдског Факултета политичких наука Чедомира Чупића, нема
живота без социјалне правде.
"Увек сам се чудио концепцијама и идеологијама које, инсистирајући на развоју, забораве на
човека. Да би у данашњој Србији 500.000 или 600.000 људи могло да живи дивно, ми остали
бисмо требали да нестанемо", казао је Чупић.
Генерална скупштина УН прогласила је 20. фебруар за Међународни дан социјалне правде на
заседању одржаном 2007. године, а обележавање тог датума почело је 2009. године.
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Посао за 500 Вршчана
Аутор:Љ. М.

Крајем прошле недеље компанија „Свислајон–Таково”, власништво Родољуба Драшковића,
завнично је преузела „Вршачке винограде”, које је на јавној лицитацији купила за 575 милиона
динара. Одмах по завршеној лицитацији, која је била 10. фебруара, почела је резидба на
засадима „Вршачких винограда” и биће завршена најкасније до половине наредног месеца.
Драшковић тврди да рездба иде планираним темпом и да су радници који ових дана раде
мотивисани и спремни да винограде припреме за овогодишњи род и бербу. Додаје да је
неопходна замена старих и дотрајалих чокота, али да ће тај посао и улагања у процесну опрему
у подрумима и механизацију обновити у наредне три године. Најављује и пласман на нова
тржишта, истичући као сигурна Америку и Русију, а као потенцијално Кину.
Извесно је, међутим, да ће посао добити неколико стотина Вршчана. Драшковић најављује да
ће у наредна два месеца до посла у том банатском бренду добити 500 радника, а предност ће
имати млади и стручни људи с Бироа за незапослене.

Стечајни управник огласио продају „Беохемије”
Аутор:Ж. Балабан
Пошто је пропало спровођење Унапред припремљеног плана реорганизације, који је поднео
менаџмент предузећа „Беохемија–Инхем” из Зрењанина, стечајни управник је огласио продају
те фабрике за производњу прашкастих и течних детерџената да би били намирени повериоци.
Фирма се продаје као правно лице, по почетној цени од 2,5 милијарде динара, а јавно
надметање ће бити одржано 5. априла.
Имовину предузећа „Беохемија–Инхем” чине регистровани жигови неколико производа кућне
хемије, као и грађевински објекти у Зрењанину, међу којима су магацини, складишта,
производни објекти и нова фабрика течних детерџената. Купцима су понуђене и инвестиције у
току – изградња стамбеног и производног објекта у Зрењанину. Предмет продаје су и
постројења и опрема, залихе основних сировина и остали репроматеријал, резервни делови и
ситан инвентар, потраживања и пласмани.
Стечај у „Беохемији–Инхему” отворен је прошле године јер УППР, који је усвојен у
зрењанинском Привредном суду 2015. године, није успешно спровођен. У свим класама, с
убедљивом већином, повериоци су тада изгласали план реорганизације, тако да није преостало
ништа друго него да буде донето решење о обустављању стечаја. Међутим, испоставило се да је
тај документ био само списак лепих жеља и да није могао бити и реализован.
Пословодство „Беохемије–Инхема“ је својевремено предложило покретање стечајног поступка
у фабрици да би били превазиђени озбиљни пословни проблеми у које је запао произвођач
познатих робних марки, као што су „Спин“ и„Дуел“. Упозоравано је на то да би, у случају да
УППР, који је у међувремену неколико пута дорађиван, не буде изгласан постојала реална
опасност да погони стану и да се прогласи банкрот предузећа, као и да имовина буде
распродата да би била намирена потраживања поверилаца.
Шта то би?
Многе је, иначе, изненадила вест о пословним недаћама презадужене фирме о којој се до тада
говорило само у суперлативима. Поготово јер је 2013. „Беохемија” најавила озбиљну
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инвестицију у Тунису, с планом да на афричком континенту изгради две модерне фабрике у
којима би се производио потпуно идентичан програм као и у зрењанинским погонима. Као
разлоге који су довели до овакве ситуације и блокаде рачуна, менаџмент је издвојио рецесију,
растућу незапосленост и смањење платежне моћи грађана, што је окренуло купце ка
јефтинијим производима кућне хемије. А да би одржала свој тржишни удео, „Беохемија–
Инхем” је морала да се финансира из скупих краткорочних кредита, повећа рабате трговини,
продужи рокове плаћања…

Више од половине војвођанских старина на минималцу
Аутор:Љ. Малешевић

По евиденцији Републичког фонда ПИО, у децембру прошле године било је укупно 1.728.138
пензионера, а просечна пензија у Србији била је 23.799 динара.
У децембарску пензију урачунато је и повећање од 1,5 одсто, као и оно које је било почетком
2016. од 1,25 одсто. Највише је старосних пензионера – 1.070.104, породичних је 354.957 и
инвалидских 303.077. Просечна старосна пензија је 25.504 динара, породична 19.365, а
инвалидска 22.971. Кад се израчуна за све категорије, просек је 23.799 динара.
Централна Србија има 1.273.047 пензионера, Војводина 422.961, а КиМ 32.130. Просечан чек у
централној Србији је 23.611 динара, у Војводини 24.480, а на КиМ 22.251.
Највише пензионера у Србији има просечну пензију између 10.000 и 15.000 динара – њих
371.912, затим између 15.000 и 20.000 – 251.251. Пензију већу од просечне децембарске плате
има 15.322 пензионера јер толико њих прима између 55.000 и 60.000 месечно. Између 60.000
и 65.000 динара месечно прима 10.652 пензионера, док њих 5.969 прима између 65.000 и
70.000 динара. Пензију већу од 70.000 динара месечно прима 6.044 пензионера, а више од
80.000 њих 1.335. Само 407 пензионера месечно прима између 90.000 и 100.000, 92 између
100.000 и 110.000, два између 110.000 и 120.000, и један више од 120.000 динара. За исплату
пензија за 1.728.138 пензионера у децембру је из касе Фонда ПИО исплаћено 41,1 милијарда
динара.
У Војводини децембарску пензију по општим прописима, а то значи актуелном Закону о ПИО,
прима 402.627 пензионера и њихова просечна пензија је 23.949 динара. Осим њих, у Војводини
има 3.349 бораца пре 9. маја 1943. и њихова просечна пензија је 28.391 динар. Још увек има 223
носиоца споменице, или породичних насленика, с просечном пензијом од 35.429 динара. Ту је
и 186 радника СМУП-а, чија је просечна пензија у децембру била 41.927 динара. У Војводини су
у децембру исплаћене и 34 административне пензије у просечном износу од 33.266 динара, као
и 5.294 пензије за борце после 9. септембра 1943, који просечно примају 24.272 динара. У
Војводини нема бораца на одговорним дужностима, академика нити рудара, али има 5.513
бивших припадника РМУП-а који просечно примају 41.935 динара. Месечно се исплаћује и
5.719 пензија професионалним војним лицима у Војводини, просечно од 41.940.
Највише пензионера је у филијалама Нови Сад – 92.621, затим Панчево – 43.995, Зрењанин –
41.076, Сремска Митровица – 37.376, Суботица – 33.435, Стара Пазова – 20.396, Сомбор –
20.174, Кикинда – 19.345, Вршац – 16.906, Сента – 15.333, Бачка Паланка – 15.156, Врбас –
12.312, Бачка Топола – 10.261, док остале општине имају мање од 10.000. Највећа просечна
децембарска принадлежност у Војводини била је у Новом Саду – 28.397 динара, најнижа је
износила 13.655, а највиша 101.132. Минималац је примило 254.516 пензионера, а максимум
њих 11.
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Крагујевац заинтересован да заштити РТК од пропадања
Извор:Бета

Град Крагујевац је заинтересован да заштити од пропадања Радио телевизију Крагујевац (РТК),
која је враћена у државно власништво после раскида приватизације у јануару, речено је данаа
агенцији Бета у синдикату "Независност" у РТК.
То је био предлог градоначелника Радомира Николића на састанку са делегацијом запослених
прошле седмице, а о томе је сачињен допис који ће бити упућен Министарству привреде и
Министарству културе и информисања, навели су у том синдикату.
- У допису се наводи да би Град и финанисијски помогао запосленима који нису примили плате
девет месеци, неуплаћени су им доприноси од маја 2016., здравствене књижице нису оверене, а
тренутна блокада рачуна предузећа је око 29 милиона динара - рекао је главни повереник
синдиката у РТК, Горан Антонијевић.
Он је напоменуио и да је изражена и спремност локалне самоуправе да реализује социјални
програм у РТК.
Према његовим речима, градоначелник је изразио наду да би држава могла да пребаци Граду
гаранције које је повукла од бившег власника (Радојице Милосављевића) у износу од 150.000
евра,.
Додао је да говори се и о исплати око 24 милиона динара које локална самоуправа дугује
крагујевачкој РТК.
- Овим средствима бисмо покрили блокаду рачуна па и плата, а извесно је да бисмо тада били
спремни и за нову приватизацију - рекао је Антонијевић.
Он је додао да је у допису градоначелника још наведено да је прва приватизација РТК у 2015.
обављена "доста брзо", па Град није стигао да ту медијску кућу "адекватно припреми" за
продају због чега је, како је оценио, вероватно дошло до лоше приватизације.
- Град би се обавезао уговором о привременом преузимању да распише нову приватизацију
РТК до краја 2017. да би се испоштовао Закон о информисању - рекао је Антонијевић.
Он је навео да је свих 62 запослених у РТК подржава "понуду локалне власти" јер је види као
најбољи начин за излазак из кризе и опстанак ове медијске куће са вишедеценијском
традицијом и вредном архивом.
У синдикату "Независност" очекују да се до краја ове седмице у Министарству привреде изјасне
о предлогу локалне самоуправе у Крагујевцу у вези са РТК.
Према речима Антонијевића има, и другачијег виђења решавања проблема које долази из
Министарства привреде, али то запосленима не одговара.
- Помиње се објављивање новог писма о заинтересованости за продају, чиме се отвара пут до
социјалног програма, али и за стечај уколико у предвиђеном року не буде било купца. То значи
гашење РТК и слање запослених на улицу - рекао је он.
Антониевић је додао да запослени у РТК нису криви за стање у овој медијској кући већ да је
одговорна држава, која је реализовала приватизацију са неодговорним купцем, "а при том није
предвидела како даље у случају раскида, сем да се медији угасе".
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УХОДАНИ ЛАНАЦ ПРЕВАРЕ Како агенције и велике компаније
зарађују милионе НА ГРБАЧИ РАДНИКА
Аутор:Бојана Богосав

Агенције за посредовање зарађују милионе на грбачи наших радника које одводе у Словачку, а
све у спрези са великим компанијама које тамо имају фабрике, попут "Самсунга".
Ланац преваре је разрађен до танчина - агенције и мултинационалне компаније користе
немогућност великог броја људи да пронађу посао у Србији, па их лажним обећавањем добрих
услова у Словачкој вабе да крену у ту земљу да раде. Тек када стигну тамо, наши радници
схвате да ће практично бити робови у држави која је, бар формално, чланица ЕУ и да ће радити
у немогућим условима, спавати у смештају који често нема ни воду ни струју, док је и плаћање
крајње неизвесно. Чак ако и добију обећане паре, то су износи двоструко мањи од оних које за
исти посао добијају словачки радници, пошто они имају загарантовану минималну цену
сатнице.
Од свега, највећу корист имају легалне, полулегалне, али и илегалне агенције преко којих се
све одвија.
Прича о голготи српских радника експлодирала је након текста у "Недељнику", чији је новинар
Драган Крсник три месеца био на тајном задатку у фабрици "Самсунга" у Словачкој. За све то
време зарадио је укупно 800 евра и нагледао се свега и свачега, што је и описао у свом тексту.
Новац није, као ни остатак радника, добио од компаније у чијој фабрици је радио, већ од
агенције за посредовање. Након његове исповести, почели су да се јављају и други радници
који су још горе прошли, па је тако "Блиц", између осталог, објавио причу Београђанина
Александра Костадиновића (36), који се вратио из Словачке са само 100 евра.
- Услови су били очајни. Народски говорећи, израдили су нас, нису нам дали ни уговоре да
потпишемо. Од папира, једини који смо видели био је онај са нашим именом како бисмо могли
да уђемо у фабрику - само је део онога што нам је испричао огорчени Костадиновић,
набрајајући дугачак списак ставки за које су радници били кажњавани са по 20, 30, 50, па и
више евра - од седења на кухињском елементу до непоштовања "повечерја" у 22 часа.
Костадиновић је у Словачку ишао преко агенције "Ларго". Како каже, није потписао никакав
папир, а обећање да ће радити у "Самсунгу" није испоштовано, већ су га послали у другу
фабрику.
Слично је, као бос по трњу, у Словачкој прошао још један саговорник "Блица", Драгомир
Мирковић из Баточине. Он је отишао такође преко агенције "Ларго".
- Уместо да у Словачкој останем договорених 90 дана, после 20 дана су ме вратили. У соби
предвиђеној за троје, спавали смо нас четворица. Ово ми је био други пут да сам ишао, за
разлику од прошлог пута сада смо бар имали купатило, први пут је био један ве-це за цео
ходник од 15 соба за по четири особе. Па ви видите - рекао нам је Мирковић, који је у Словачкој
смршао 12 килограма.
Са готово истим причама јавило се још много људи. Сви се осећају изневерено, преварено и
понижено. С правом очекују да и две државе, и наша и Словачка, више не жмуре пред овим
израбљивањем.
Директор агенције: Радимо по закону
С друге стране, директор новосадске агенције за посредовање “Ларго” Бранислав Мерник тврди
да они раде све по закону.
- Ми смо само један од огранака агенције чије је седиште у Словачкој. Имамо канцеларије и у
Мађарској, Румунији. Тачно је да су људи, за време док их “Самсунг” не преузме, запослени код
нас. Они су наши радници и раде код нас. Отприлике као што у Србији функционишу
студентске задруге - рекао нам јеа Мерник.
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ЛСВ: Србија земља са највећим степеном неједнакости измедју богатих
и сиромашних
Извор:Бета

Потпредседник Лиге социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Александар Јовановић оценио је
данас, поводом Међународног дана социјалне правде, 20. фебруара, да Србија по том питању
"нема пуно тога чиме може да се подичи".
Он је у саопштењу оценио да је Србија једна од земаља с највећим степеном неједнакости
између најбогатијих и најсиромашнијих.
- Ово је земља где у ризику од сиромаштва живи скоро трећина деце, а свако осмо дете живи у
породицама које једва састављају крај с крајем - навео је Јовановић.
Према његовим речима, Србија је земља у којој је највећа дискриминација приликом
запошљавања, а највише су јој изложене жене, особе са инвалидитетом, старији и Роми.
- Ово је држава у којој за права радника, отимање земље од паора или резерви нафте и гаса од
свих нас и наше деце, брину још само неколицина преосталих грађанских странака - оценио је
Јовановић.
Додао је да су сви грађани сведоци да док председник државе и многи други функционери
"имају лажне или сумњиве дипломе и докторате, млади људи с правим дипломама напуштају
земљу".
- Сведоци смо и да су криминалци сакривени иза навијачких шалова прави колекционари
кривичних пријава и ослобађајућих судских пресуда, али су зато на удару закона улични
продавци каишева или лубеница - рекао је Јовановић.
Према његовим речима, грађанима се сече струја и искључује гас због дуга од неколико хиљада
динара, "али се зато гомилају дугови појединих јавних предузећа и фудбалских клубова за
утрошене енергенте".
Он је напоменуо да је исто и с дуговима за порезе и доприносе, јер грађани имају обавезу и рок
да плате порез на имовину, "али црква јавно одбија да плати тај порез".
- Слика и прилика равномерног регионалног развоја је идеја о постављању соларних
контејнера по Београду са бежичним интернетом за све који се нађу у близини, док по
војвођанским градовима и насељима недостаје вода за пиће или канализациона мрежа - указао
је потпредседник ЛСВ.

Вулин: Боримо се за социјалну правду
Извор:Танјуг

Србија, због неуспешних приватизација, не може да каже да је социјално праведна земља, ни
да је богата земља, али може да каже да се бори за социјалну правду и за то да сви њени
грађани живе боље, поручио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александар Вулин.
Вулин је данас, поводом Међународног дана социјалне правде, посетио компанију Хемофарм у
Вршцу, која је, како је рекао, један од, нажалост, ретких примера поштене, успешне и
одговорне приватизације која раднике није оставила на улици, већ је помогла да се локална
средина развије и унапреди.
- “ Нажалост, већина приватизација није била таква и због тога Србија не може да каже да је
социјално праведна земља, ни да је богата земља, али може да каже да се бори за социјалну
правду и за то да сви њени грађани живе боље - рекао је Вулин.
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Он је подвукао да је социјална правда једнакост шанси и право на достојанствен живот, који
предузећа попут Хемофарма омогућавају, а држава је ту да помогне сваком коме је помоћ
потребна.
З- ато је политика Владе и премијера Александра Вучића да се на сиромаснима неће штедети,
као да се социјална давања неће умањивати, већ ће се увећавати - подвукао је Вулин.
“ Посебно ћемо покушавати да социјална давања боље одредимо да стигну коме су потребна” ,
рекао је министар.
Вулин је назначио да ће његово министарство инсистирати да се додатно побољшају услови за
инвестиоре и послодавце, што ће, на првом месту, обезбедити посао за све.
- “ Човек који има посао је задовољан, срећан и успешан део заједнице и може да ствара
породицу. Без привредног амбијента који је наша одговорност тога неће бити. Трудићемо се да
омогућимо једнаку шансу и доступноснт образовања, рада, лечења и свега осталог што живот
чини могућим и успешним - рекао је Вулин.

Словачка најавила да ће проверити у каквим условима раде људи из
Србије
Извор:Бета
Словачки министар рада Јан Рихтер изјавио је у Братислави да ће оштријим циљаним
контролама проверити у каквим условима у словачким фабрикама раде радници из Србије
запослени преко посредничких агенција.
- Контроле спроводимо стално али сада ће бити усмерене на предузећа која запошљавају
странце, пре свега из трећих земаља јер изгледа да је ту проблем највећи - казао је Рихтер
поводом афере након репортаже у српским медијима да српски радници у Словачкој раде
нелегално и за бедну плату.
Словачки министар је тим поводом данас рекао да ће поред контрола у Самсунгу и другим
предузећима разговарати и са амбасадором Србије у Братислави Шанијем Дермакуом да види
како би могла да помогне сарадња са надлежним српским органима, јер по оцени министра део
проблема почиње већ у Србији где агенције врбују гастарбајтере за словачку привреду.
Према Рихтеровим подацима тренутно у Словачкој ради 5.249 држављана Србије као
изнајмљена радна снага, а још 575 има дозволу за рад од надлежног словачког бироа рада.
- Прошле године спроведено је 26.000 контрола циљаних на нелегални рад. Већина кршења
закона, негде чак 90 одсто, одвијало се тамо где су посредовале агенције - рекао је Рихтер и
нагласио да је за Словачку важно да гастарбајтери дођу да раде легално и у складу са
словачким Законом о раду.
Уобичајена пракса посредничких агенција које и у Словачкој и у Чешкој често
злоупотребљавају потребе предузећа којима прети чак и отказивање неких извозних испорука
зато што је незапосленост минимална и не могу међу Чесима и Словацима да нађу људе вољне
да раде, јесте да закон крше већ тиме што крше услове из уговора словачког и спрског
предузећа о деташирању радника, а такође и то да сама агенција преузима избор које раднике
ће доделити ком предузећу.
- Најчешће се закон крши тако што српско предузеће склопи са словачким уговор о услугама за
монтажне радове, а раднике пошаље да раде за траком у производњи, а мењају их сваких 90
дана - рекао је Рихтер.
Словачки министар рада упозорио је да у Словачкој можда има стотине и стотине Срба
доведених да раде на црно. Прошлогодишње контроле откриле су 138 нелегалних радника из
Србије, а српских држављана је било највише међу свим странцима на нелегалном раду.
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СРПСКИ ФЕНОМЕН Село од 350 кућа има 70 ФИРМИ, иако нема ни
водовод ни канализацију
Аутор:Милица Ивановић

Село Стројковце код Лесковца има око 350 домаћинстава и седамдесетак фирми.
Неки Стројковчани били су приморани да се окрену породичном бизнису, други су то урадили
да би надмудрили комшију, па је сада у лесковачком селу Стројковце свака пета кућа
предузеће.
У Стројковцу доминирају стругаре и фирме за прераду дрвета, до ког се лако долази на
оближњој и издашној планини Кукавица. Негде се праве палете за транспорт воћа и поврћа,
другде делови намештаја, али има и већих фирми са финалним производима од дрвета и са по
стотинак запослених. Мештани кажу да незапослених у селу нема, да их је било двадесетак, али
су они отишли на рад у Чешку.
Нема асфалт, али има представништво страног аутопревозника
Иако Стројковце нема водоводну и канализациону мрежу, ни асфалтиране путеве, осим оног
главног који води од Лесковца ка Вучју, а на коме још стоји коцка од пре пола века, овде има и
трговина на мало и велико, две пољопривредне апотеке, две вулканизерске радње, фризерски
салони, али и представништво великог иностраног превозника.
До пре неколико година се готово у свакој кући нешто радило и производило, нешто легално,
нешто на црно. Међутим, навалиле инспекције, купци постали пробирљивији, па су многи
угасили фирме, причају мештани.
- Ми смо феномен. Нема воде, канализације ни асфалта, а фирми има колико ти душа жели.
Овде зврје камиони са страним регистрацијама, али се често и заглаве у блату - каже Драган
Вујић, власник породичне радње "Вујић" која производи дрвену амбалажу. Преко пута је
занатска задруга "Дани", која производи и извози дрвене елементе. Власници су у сродству.
Заклињу се да нису једни другима крали идеје.
- Моја супруга и ја смо остали без посла, као и њен брат и снаха. Ми смо од отпремнина и од
продаје стоке куповали машине, као и они - вели Вујић.
Већина мештана некада је живела од производње воћа или од рада у вучјанским фабрикама.
Фабрике су затворене, хладњаче пропале, а цене воћа пале на ниске гране.
- Од нечега мора да се живи, мука је људе натерала да се баве дрветом, а Стројковчани су
вредни људи - коментарише Горан Коцић, који са супругом Драганом води "Дрвопродукт
Коцић" за производњу кревета, са око 70 радника. Њих двоје су у фирму уложили све што су
зарадили у Аустрији.
Као и код Коцића, и у предузећу "Бата Ђ" Братислава Ђорђевића, који има и свој салон
намештаја, ради се на савременим машинама.
Чим неко покрене неки посао, комшија отвара исто
- Почео сам посао са 27 година и са једним радником у породичној кући, а сада запошљавам 40
мештана. Шта да вам кажем осим да ми смо Стројковчани амбициозни и вредни - каже
Ђорђевић.
Друга генерација предузетника
Овде је већ сазрела и друга генерација предузетника. Драгана Стојановић је дипломирала
економију на Универзитету у Београду, али је и током школовања знала да ће се вратити у
Стројковце и водити очеву пољопривредну апотеку.
- Нисам хтела да јурим државни посао и да се понижавам. Иде како иде, преживљава се - вели
она.
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Њен комшија Миомир Марковић је трговину "Гума трејд" отворио пре две деценије, када је
имао само 21 годину и њоме издржава породицу. Каже да су Стројковчани људи посебног кова,
али да нису маштовити.
- Чим неко покрене неки посао, комшија отвара исту производњу, а успут никне још неколико
на црно. Скоро свака кућа има бансек за сечење дрвне грађе - прича Марковић.
Пионир са дрвном грађом било је предузеће "Дрвопромет" у оближњем Накривњу, расадник
кадрова и двадесетак стругара у Стројковцу, од којих су неке прерасле у озбиљне фирме.
- Оваквог села нема нигде у Србији. Кладим се да брзе поште имају више код нас посла него у
самом Лесковцу - прича Миомир Марковић.
Место где је зачет "српски Манчестер"
Лесковац је некад био познат као српски Манчестер по веома развијеној текстилној
индустрији. Зачетак ове индустрије настао је баш у Стројковцу, где су пре више од 130 година
стигле прве машине за производњу украсних гајтана. Део њих и данас се чува у Музеју текстила
у том селу.

Брнабић: Нема вишка у државној управи, даљи откази би угрозили
квалитет услуга за грађане
Извор:Танјуг

Даље смањење броја запослених у државној управи угрозило би квалитет услуга које пружа
државна управа, изјавила је данас министарка државне управе и локалне самоуправе Ана
Брнабић.
Она је на конференцији за новинаре у Влади Србије поводом објављивања правила наградне
игре "Узми рачун и победи", казала да је Србија тренутно по броју службеника далеко испод
просека у Европској унији.
Прецизирал је да ЕУ на 100 становника броји 8,5 службеника, док је у Србији тај број 6,5.
У Србији је, казала је, прва фаза реформе државне управе у смислу рационализације броја
запослених у потпуности готова, а сада је важно да се удје у другу фазу реформе, што
подразумева реорганизацију државне управе.
"У овом тренутку уз подршку Светске банке и захваљујући финансијској подршци Европске
комисије ми улазимо у акционе планове за реорганизацију мрежног система просвете,
здравства и социјале", казала је Брнабић.
Према њеним речима, веома је важно да се престане са праксом линеарног смањивања бројха
запослених у локланим самоуправама, јер у неким има више, а у другима мање запослених.
"Одлуком о максималном броју запослених за 2017, локалне самоуправе поделићемо у седам
група и некима од њих ћемо дозволити нова запошљавања, док ћемо другима уводити
драстична смањења како би фискални ефекти били неутрални, а имали што ефикаснију
локалну самоуправу", нагласила је министар државне управе и локлане самоуправе.
Брнабић је потсетила и да је од 2013, када је уведена забрана запошљавања у државној управи,
када се укључе и локалне самоуправе, отишло око 38.000 људи, додајући да је договор са
Међународним монетарним фондом (ММФ) да 2017. оде негде око 5.000 људи и да је то
углавном природан одлазак.
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Стојиљковић: Држава као Суперхик, узима сиромашнима да би богати
били још богатији
Извор:Бета
Уместо да узима богатима и даје сиромашнима, држава је у последњих 30 година постала
нека врста Суперхика (лик из стрипа "Алан Форд"), јер узима сиромашнима како би богати
били још богатији, оценио је данас председник Уједињених гранских синдиката (УГС)
"Независност" Зоран Стојиљковић.
Отварајући округли сто "Има ли социјалне правде у Србији" поводом 20. фебруара,
Међународног дана социјалне правде, Стојиљковић је казао да су истраживања Међунродног
монетарног фонда (ММФ) показала да је повећање друштвених неједнакости повезано с
маргинализацијом синдиката.
"Има добре и лоше неједнакости, добра је она која друштво вуче напред, док је лоша она која
цементира стечене позиције и спречава промене. Оно што је сигурно, то је да се синдикати
враћају", казао је Стојиљковић на скупу у београдском Медија центру.
Професор Факултета политичких наука Вукашин Павловић оценио је да без прихватљиве
дистрибуције правде нема добро уређеног друштва.
"Прерасподела богатства и моћи, обнављање поверења у друштвени ангажман грађана, како
политички тако и цивилни, представљају битна питања поимања правде данас обзиром да
постоје озбиљни проблеми у легитимизацији позног капитализма", казао је Павловић.
Он је додао да су највеће жртве савремених друштвених неправди млади који немају могућност
запошљавања, запослени али и старије генерације које су под ударом смањења пензија и
издржавања младих незапослених генерација.
По речима професора београдског Факултета политичких наука Чедомира Чупића, нема
живота без социјалне правде.
"Увек сам се чудио концепцијама и идеологијама које, инсистирајући на развоју, забораве на
човека. Да би у данашњој Србији 500.000 или 600.000 људи могло да живи дивно, ми остали
бисмо требали да нестанемо", казао је Чупић.
Генерална скупштина УН прогласила је 20. фебруар за Међународни дан социјалне правде на
заседању одржаном 2007. године, а обележавање тог датума почело је 2009. године.

Синдикати: Србија без социјалне правде
Извор:Танјуг
У Србији институционално има, али у пракси нема социјалне правде и присутне су социјалне и
економске разлике, сагласни су представници синдиката УГС "Независност" и Савеза
самосталних синдиката Србије.
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Поводом Међународног дана социјалне правде, Зоран Стојиљковић из УГС "Независност"
изјавио је да је потребно одговорити на питање како да се успоставе механизми за редуковање
друштвених неједнакости и социјалних неправди и ко то може да уради.
Како је рекао, трагање за одговором ко све треба да се удружи да социјалне правде буде коликотолико свакако да мора да постоји.
Према његовим речима, у решавању тог проблема мора да се удруже сви они који су
погођени социјалним неједнакостима и неправдом - запослени, незапослени,
пензионири, медијски радници, "као и сви они који не виде перспективу да живе
у Србије, а стекли су високо образовање".
''Имате корпу агенди свих тих права и обавеза кроз поглавље 19", додао је Стојиљковић, али
и поставио питање реализовања тих права.
Душко Вуковић из СССС каже да је Србија, гледајући нормативно, држава социјалне
правде, али да смо у пракси далеко од таквог друштва.
''Социјална правда је концепт једног друштва, које пре свега треба да се базира на
поштовању свих људских права, а у циљу смањења неједнакости, сиромаштва и
дискриминације. Међутим, дуги низ година, да не кажем деценија, ипак живимо у друштву у
коме су изразито наглашене социјалне и економске разлике'', рекао је Вуковић.
Каже и да је обележавање данашњег дана посвећено томе да треба да се приближимо концепту
друштва у коме ће сваки појединац, члан друштва, запослени, односни сви радници, моћи да
остваре своја права, да имају боље и веће зараде...
Према његовим речима, одређена документа међународне организације рада и УН-а управо
говоре о томе да не треба само да говоримо о економском просперитету и расту, јер он, уствари,
није гаранције нити за смањење сиромаштва нити за смањење дискриминације и неједнакости.
Он је навео и да синдикати имају право и да желе да доносе и учествују у процесу одређених
одлука у име радника које затупају.
Поводом Међународног дана социјалне правде, чланови Уједињеног гранског синдиката
"Независност" данас су се окупили на Теразијама, где су делили летке грађанима на тему
социјалне правде.

У Србији одсуство социјалне правде, тврде синдикати
Аутор:Александра Ненадовић

У Србији институционално има, али у пракси нема социјалне правде и присутне су
социјалне и економске разлике, сагласни су представници синдиката УГС
Независност и Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).
“Потребно одговорити на питање како да се успоставе механизми за редуковање друштвених
неједнакости и социјалних неправди и ко то може да уради. Трагање за одговором ко све треба
да се удружи да социјалне правде буде колико толико свакако да мора да постоји,” изјавио је
Зоран Стојиљковић из УГС Независност је уочи округлог стола организованог поводом
Међународног дана социјалне правде.
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Према онлине анкети на Фацебоок страници УГС Независнот, 96,8 одсто испитаника каже да у
Србији не постоји социјална правда.
Како каже Стојиљковић, у решавању тог проблема мора да се удруже сви они који су погођени
социјалним неједнакостима и неправдом - запослени, незапослени, пензионири, медијски
радници, "као и сви они који не виде перспективу да живе у Србије, а стекли су високо
образовање".
''Постоји корпа агенди свих тих права и обавеза кроз поглавље 19," каже Стојиљковић и додаје
да се поставља питање реализовања тих права.
Душко Вуковић из СССС каже да је Србија, гледајући нормативно, држава социјалне правде,
али да смо у пракси далеко од таквог друштва.
'''Социјална правда је концепт једног друштва које пре свега треба да се базира на поштовању
свих људских права, а у циљу смањења неједнакости, сиромаштва и дискриминације. Међутим
дуги низ година, да не кажем деценија, ипак живимо у друштву у коме су изразито наглашене
социјалне и економске разлике'''', рекао је Вуковић.
Према његовим речима, одређена документа међународне организације рада и УН управо
говоре о томе да не треба само да говоримо о економском просперитету и расту јер то и није
гаранција, нити за смањење сиромаштва, нити за смањење дискриминације и неједнакости.
Он је навео и да синдикати имају право и да желе да доносе и учествују у процесу одређених
одлука у име радника које затупају.
Припадници УГС "Независност" обележили у Београду Међународни дан социјалне правде
јавним окупљањем на Теразијама, где су са синдикалним обележјима и заставама делили летке
грађанима на тему социјалне правде.
Извршни секретар УГС "Независност" Чеданка Андрић је изјавила да је организована подела
летака зато што не желе да обележавање Међународног дана социјалне правде остане само као
стручна трибина, која се такође данас одржава, већ да и грађани могу да изнесу свој став.
"Да грађани виде за шта се залаже синдикат. Зато смо на улици са заставама да би били
видљивији и поразговарали са суграђанима", рекла је Андрић.
Она наводи да се залажу за достојанствен, пријављен рад, за рад који је безбедан, добре услове
рада и солидарност као и за борбу за права оних који имају мање од осталих.
Иначе су Војни и Полицијски синдикат организовали протест пре две недеље у Београду.
Синдикалне вође кажу да је финансијска ситуација у Војсци неиздржива и да неће одустати од
својих захтева. Они су најавили да ће се испред Владе окупљати док им се захтеви не испуне.
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