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Без пенала, пензионерима 2 и по пензије више?
Београд -- Предлог СССС за укидање пенала за превремено пензионисање пре 65. године
живота биће разматран на следећој седници Социјално-економског савета

Радницима којима је остало највише пет година до пензије требало би укинути
пенале, јер се због њих запослени у предузећима у реструктурирању не пријављују
за државни социјални програм. Већина њих мора у превремену пензију, која носи и
мањи чек за сваки недостајући месец до пуне пензије.

ИЗВОР: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
Ова седница би требало да се одржи 20. априла, пишу Вечерње новости.
Како наводе самосталци, запослени који су због стечаја, технолошких вишкова или болести
морали да оду у пензију пре 65. године живота кажњени су по Закону о пензијском и
инвалидском осигурању, јер им се због одласка у превремену пензију чек умањује 0,34 одсто
месечно.
На тај начин, кажу у Савезу самосталних синдиката Србије, запослени који оду у пензију пре
законом утврђеног броја година бивају кажњени за две и по пензије годишње.
"Држава увођење пенала треба да орочи до 65. године живота, што је горња граница за
пензионисање и да их после тога укине за све", наводе у СССС.
"Такву иницијативу упутили смо СЕС-у. Тражимо измену члана 30. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању", додају.
Тим чланом предвиђено је да се будућим пензионерима који одлазе у пензију пре 65. године
живота, за сваки месец недостатка стажа, пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење,
које максимално може износити до 20,4 одсто годишње.
И Унија послодаваца Србије, која има представника у Социјално-економском савету, сагласна
је с предлогом синдикалаца. Они, међутим, инсистирају на томе да тај предлог мора да се
односи на све запослене, а не само на раднике у фирмама у реструктурирању. Уколико би
предлог био прихваћен, новац би био обезбеђен из државне касе и послодавци не би дали ни
динара.
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Пенали за пензије на тесту
Аутор: Ј. Ж. С.
Предлог синдиката 20. априла на дневном реду социјалног савета. Силом прилика
превремено пензионисани - кажњени
ИНИЦИЈАТИВА Савеза самосталних синдиката Србије за укидање пенала за превремено
пензионисање после 65. године живота наћи ће се на следећој седници Социјално-економског
савета, која би требало да се одржи 20. априла. Како наводе самосталци, запослени који су због
стечаја, технолошких вишкова или болести морали да оду у пензију пре 65. године живота
кажњени су по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, јер им се због одласка у
превремену пензију чек умањује 0,34 одсто месечно.
На тај начин, кажу у СССС, запослени који оду у пензију пре законом утврђеног броја година
бивају кажњени за две и по пензије годишње.
- Држава увођење пенала треба да орочи до 65. године живота, што је горња граница за
пензионисање и да их после тога укине за све - наводе у СССС. - Такву иницијативу упутили смо
СЕС-у. Тражимо измену члана 30. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Тим чланом предвиђено је да се будућим пензионерима који одлазе у пензију пре 65. године
живота, за сваки месец недостатка стажа, пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење,
које максимално може износити до 20,4 одсто годишње.
И Унија послодаваца Србије која има представника у Социјално-економском савету сагласна је
са предлогом синдикалаца. Они, међутим, инсистирају, да тај предлог мора да се односи на све
запослене, а не само на раднике у фирмама у реструктурирању. Уколико би предлог био
прихваћен, новац би био обезбеђен из државне касе и послодавци не би дали ни динара.
НЕЋЕ СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
РАДНИЦИМА којима је остало највише пет година до пензије требало би укинути пенале, јер
се због њих запослени у предузећима у реструктурирању не пријављују за државни социјални
програм. Већина њих мора у превремену пензију која са собом носи и мањи чек за сваки
недостајући месец до пуне пензије.
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Ванредна контрола код 257 послодаваца
Извор: Танјуг
Инспекција рада покренула је 11. априла ванредну контролу код 257 послодаваца
коју запошљавају 24. 358 запослених, а код 34 послодавца за 2.568 запослених
откривено је да зараде нису уплаћење
ВРБАС - Инспекција рада покренула је 11. априла ванредну контролу код 257 послодаваца коју
запошљавају 24. 358 запослених, а код 34 послодавца за 2.568 запослених откривено је да
зараде нису уплаћење, изјавио је данас министар за рад Александар Вулин.
Наводећи да је проверавано да ли су уплаћивани доприноси и да ли се исплаћују зараде, он је
навео да је код још 15 послодаваца за 704 запослена установљено да се зараде не исплаћују до
пуног износа.
''Нагори пример је послодавац из Зрењанина који од децембра 2014. до фебруара ове године,
бар не легално, није исплатио ниједну зараду'', рекао је Вулин.
Како је истакао, поред тога још 30 послодаваца за 3.308 запослених није уплаћивало доприносе
чиме је оштећена и држава, али и радници.
''Најгори пример је послодавац из Шапца који доприносе није исплаћивао од децембра 2012.
до фебруара 2017. године'', рекао је Вулин.
Он је додао да је Инспекција рада против свих надлежних поднела одговарајуће пријаве, као и
да је обавештена Пореска управа како би видела шта се дешавало са доприносима и ко је
заправо одговоран за све што се десило.
ВУЛИН: ОДГОВАРАЈУЋА НАКНАДА ЗА РАД НА ПРАЗНИКЕ
Министар Александар Вулин упозорио је данас све послодавце да, ако раде за празнике,
исплате одговарајућу надокнаду радницима у складу са законом.
Подсећајући да су пред нама васркршњи и првомајски празници, Вулин је најавио да ће
Инспекција рада, након празника, проверити све послодавце, који су радили за празнике, да ли
су исплатили радницима оно што им се по закону дугује.
"Проверавали смо колико је послодаваца исплатило зараде за рад за време Дана државности Сретења и морам да кажем да 18 одсто од контролисаних послодаваца, што је око 47
послодаваца, није исплатило одговарајућу зараду за рад у време празника за неких 1.268
запослених", рекао је Вулин.
Он је оценио и да ће нам само безусловно поштовање закона - уплата доприноса, исплата
зарада, гарантовати да смо успешно друштво, добра економија, да ћемо моћи да финансирамо
пензије и сва права која су нашим људима неопходна, да ћемо моћи да обнављамо социјалну
заштиту, да уложимо у болнице, путеве и школе.
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"Надам се да ће, како време пролази, број послодаваца који не уплаћује радницима плате и
доприносе бити све мање и да ће бити на нивоу статистике грешке, али будите сигурни држава
неће опраштати и држава ће упорно и тврдоглаво проверавати", рекао је Вулин.

Укидају се пенали, пензионерима две и по пензије више?
Аутор: Новости
Радницима којима је остало највише пет година до пензије требало би укинути пенале, јер се
због њих запослени у предузећима у реструктурирању не пријављују за државни социјални
програм. Пиxабаy
Предлог

Савеза

самосталних

синдиката

Србије

за

укидање

пенала

за

превремено

пензионисање после 65. године живота биће разматран на следећој седници Социјалноекономског савета.
Већина њих мора у превремену пензију, која носи и мањи чек за сваки недостајући месец до
пуне пензије. Ова седница би требало да се одржи 20. априла, пишу Вечерње новости.
Како наводе самосталци, запослени који су због стечаја, технолошких вишкова или болести
морали да оду у пензију пре 65. године, кажњени су по Закону о пензијском и инвалидском
осигурању, јер им се због одласка у превремену пензију чек умањује 0,34 одсто месечно.
На тај начин, кажу у Савезу самосталних синдиката Србије, запослени који оду у пензију пре
законом утврђеног броја година бивају кажњени за две и по пензије годишње.
"Држава увођење пенала треба да орочи до 65. године живота, што је горња граница за
пензионисање и да их после тога укине за све", наводе у СССС.
"Такву иницијативу упутили смо СЕС-у. Тражимо измену члана 30. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању", додају.
Тим чланом предвиђено је да се будућим пензионерима који одлазе у пензију пре 65. године
живота, за сваки месец недостатка стажа, пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење,
које максимално може износити до 20,4 одсто годишње.
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И Унија послодаваца Србије, која има представника у Социјално-економском савету, сагласна
је с предлогом синдикалаца. Они, међутим, инсистирају на томе да тај предлог мора да се
односи на све запослене, а не само на раднике у фирмама у реструктурирању. Уколико би
предлог био прихваћен, новац би био обезбеђен из државне касе и послодавци не би дали ни
динара.

СЈАЈНА ВЕСТ: Без пенала, пензионерима две ипо пензије више!
Иницијатива СССС за укидање пенала за превремено пензионисање после 65. године живота
наћи ће се на следећој седници Социјално-економског савета.
У продавницама трошимо много више него прошле године! Ево због чега!
Како наводе самосталци, запослени који су због стечаја, технолошких вишкова или болести
морали да оду у пензију пре 65. године живота кажњени су по Закону о пензијском и
инвалидском осигурању, јер им се због одласка у превремену пензију чек умањује 0,34 одсто
месечно.
На тај начин, кажу у Савезу самосталних синдиката Србије, запослени који оду у пензију пре
законом утврђеног броја година бивају кажњени за две и по пензије годишње.
- Држава увођење пенала треба да орочи до 65. године живота, што је горња граница за
пензионисање и да их после тога укине за све - наводе у СССС.
- Такву иницијативу упутили смо СЕС-у. Тражимо измену члана 30. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању - додају.
Тим чланом предвиђено је да се будућим пензионерима који одлазе у пензију пре 65. године
живота, за сваки месец недостатка стажа, пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење,
које максимално може износити до 20,4 одсто годишње.
И Унија послодаваца Србије која има представника у Социјално-економском савету сагласна је
са предлогом синдикалаца. Они, међутим, инсистирају, да тај предлог мора да се односи на све
запослене, а не само на раднике у фирмама у реструктурирању. Уколико би предлог био
прихваћен, новац би био обезбеђен из државне касе и послодавци не би дали ни динара.
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О повишицама на јесен
Приликом кројења предлога државне касе за 2018. годину разговараће се о повећању плата и
пензија
Аутори: Ј. Петровић-Стојановић, А. Телесковић
И овог пролећа, као и претходна два, премијер Александар Вучић најавио је ново повећање
плата и пензија. Ово није први пут да најављује ту могућност.
Досадашње искуство из претходне две године показало је да премијер повишице обично најави
у пролеће, о томе говори целе године, са ММФ-ом разговара на јесен, а грађани и пензионери
тек на зиму добију веће износе на свом рачуну.
Управо то је недавно рекао и Џејмс Руф, шеф мисије Међународног монетарног фонда (ММФ),
учествујући на „Копаоник бизнис форуму”.
„О томе ће се разговарати на јесен”, истакао је Руф. Што у преводу значи – приликом кројења
предлога државне касе за 2018. годину. У пракси за грађане и пензионере евентуално повећање
може да стигне тек с јануарским примањима.
Према оцени Милојка Арсића, професора Економског факултета, најављено повећање плата и
пензија је реално и могуће, али не баш и најбоље решење.
– Са становишта дугорочног привредног раста, овогодишње добре резултате боље је
искористити за повећање јавних инвестиција. То би допринело већим стопама привредног
раста а самим тим би и те повишице могле да буду веће. Овако, ако сада исплатимо више, онда
ћемо у перспективи имати мање – каже Арсић.
Он подсећа да раст плата и пензија за само један одсто повећава укупне расходе за осам
милијарди динара. Многи мисле да је то што се сада јавља привремени суфицит у благајни
довољно за значајније повећање плата и пензија од чак 20 или 30 одсто.
Вучић: Плате и пензије ће расти и ове године
Премијер Александар Вучић осврнуо се на бројна оспоравања опозиције и грађана која се
тичу смањења плата и пензија. Он је опозиционим лидерима узвратио поруком да су, због
ситуације у којој је републичка каса била 2012, једино здраво решење биле фискална
консолидација и економске реформе које је спровела његова власт. – Иначе бисмо били у
ситуацији као Грчка, банкротирали бисмо. Не би било ни плата ни пензија данас. Смањење
пензија је пре неколико година био једини начин да спасемо државу јер смо у том тренутку
уплаћивали 58 одсто пензија из буџета, а сада су та давања спала на 39 одсто. То говори
колико је здравија ситуација. Плате су данас веће за нека 23 евра него 2012. и то посебно у
приватном сектору – указао је Вучић додајући да ће и током ове године поново бити
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повећане и плате и пензије.– Плате ће расти много брже и јасније, а што се пензија тиче
већ сада 71 одсто пензионера има исту или вишу пензију него раније. Циљ је да ту цифру у
овој години подигнемо на 80 одсто. Плате у јавној администрацији су иначе на истом нивоу
као и раније, али неки људи, попут високопозиционираних у РТС-у и ЕПС-у, успели су да
повећају примања у јавном сектору кроз повећање бонуса и разним триковима – замерио је
Вучић. Д. А.
– Врло често то могу да чујем, чак и од образованих људи, који не знају какав је однос бројки –
каже професор Арсић.
У првом тромесечју 2017. године, на пример, остварен је привремени суфицит од седам
милијарди динара. Кад би се сав тај новац преусмерио на повећање плата и пензија то не би
било довољно ни за повећање личних примања од један одсто.
– Ето, то је негативна страна тих учесталих хвалисања суфицитом – сматра професор Арсић и
додаје да то подиже очекивања грађана и пензионера.
Према његовој оцени, можда је, после више од две године примене мера фискалне
консолидације дошло време да се измени Закон о буџетском систему и да се као обавеза уведе
да повишице буду једном годишње.
– То би требало да постане пракса како бисмо избегли да сваке године од тога правимо
политичку причу, о којој ће се распредати целе године, а која, при том повећава очекивања па
разне интересне групе онда покушавају преко синдиката да за себе испослују веће повећање.
Важно је да при том тај раст плата и пензија буде мањи од збира очекиваног привредног раста
и очекиване инфлације – каже Арсић.
Кад би се ово правило применило у пракси то значи да би ове године раст требало да буде
мањи од 5,5 одсто. Јер је Министарство финансија планирало привредни раст од 2,5 одсто, а
Народна банка Србије је као средњи ниво инфлације пројектовала три одсто.
Са друге стране, пензионере је ова најава обрадовала. Ђуро Перић, председник Савеза
пензионера Србије, јуче није могао да каже за колико би пензије могле бити веће, али да би
више информација од премијера могли да добију после Ускрса.
– Досадашња повећања пензија од 1,25 и 1,5 одсто испратила су раст инфлације у претходном
периоду, па се очекује да ће тако бити и овога пута. Могуће је и да ће поново бити једнократне
помоћи за најугроженије. Али, оно на чему ће се инсистирати је да се јавно каже када ће
пензије наставити да се усклађују два пута годишње 1. априла и 1. октобра, како је пензијски
закон и предвидео, као и до када ће важити привремено умањење пензија – каже Перић.
Рок је био 2017. године. С обзиром на то да премијер и даље истиче да рачуна на помоћ
пензионера, то звучи као да ће ова привременост још бити на снази. Зато треба рећи до када ће
то бити, поручује наш саговорник.
– Када се каже да ће пензије бити веће за један или два одсто, то заправо није повећање, него
усклађивање, јер су оне много више смањене од тог условно речено новог повећања – каже он.
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С друге стране, из Удружења синдиката пензионера Србије, поручују, да их пре било каквих
обећања о повећању пензија, занима када ће бити укинут Закон о привременом умањењу, јер се
најстарији нису помирили са доношењем и применом таквог неуставног закона. Због тога се
тражи од Уставног суда Србије да у хитном поступку решава уставне жалбе за оцену уставности
таквог закона.
У удружењу још додају да имају намеру да с првим наредним доласком ММФ-а,
представницима предоче да не прихватају фискалне мере стабилизације којима су пензионери
доведени на ивицу беде, јер су најстарији већ довољно помогли државну касу.
Из ПИО фонда потврђују да после увећања пензија 1,25 одсто у децембру 2015. године, односно
1,5 одсто у децембру 2016. године и подизања износа за примену Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија са 25.000 на 25.375 динара, сви пензионери који примају
пензију до тог износа имају реално и апсолутно веће пензије него што су имали до тада.
Просечна пензија данас износи 23.809 и закључно с фебруаром, њено учешће у просечној
заради износи 50,7 одсто. У овом часу, 1,4 милиона прима око 25.541 динар, 85.698 пензионера
самосталних делатности у просеку месечно добија 23.991 динар, док 191.704 пољопривредна
пензионера месечно добија око 10.650 динара.
Истовремено 1.347 пензионера прима између 80.000-90.000 динара. До 100.000 динара
пензију прима 409 пензионера, а више од 110.000 динара месечно – 92 пензионера. У Србији
само један пензионер има пензију од 120.000 динара, по новом закону.

Вулин: Одговарајућа накнада за рад на празнике
Извор: Танјуг
Министар Александар Вулин упозорио је данас све послодавце да, ако раде за празнике,
исплате одговарајућу надокнаду радницима у складу са законом.
Подсећајући да су пред нама васркршњи и првомајски празници, Вулин је најавио да ће
Инспекција рада, након празника, проверити све послодавце, који су радили за празнике, да ли
су исплатили радницима оно што им се по закону дугује.
- Проверавали смо колико је послодаваца исплатило зараде за рад за време Дана државности Сретења и морам да кажем да 18 одсто од контролисаних послодаваца, што је око 47
послодаваца, није исплатило одговарајућу зараду за рад у време празника за неких 1.268
запослених - рекао је Вулин.
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Он је оценио и да ће нам само безусловно поштовање закона - уплата доприноса, исплата
зарада, гарантовати да смо успешно друштво, добра економија, да ћемо моћи да финансирамо
пензије и сва права која су нашим људима неопходна, да ћемо моћи да обнављамо социјалну
заштиту, да уложимо у болнице, путеве и школе.
- Надам се да ће, како време пролази, број послодаваца који не уплаћује радницима плате и
доприносе бити све мање и да ће бити на нивоу статистике грешке, али будите сигурни држава
неће опраштати и држава ће упорно и тврдоглаво проверавати - рекао је Вулин.

Завод за статистику истражује како и са колико пара живимо, нуди
посао анкетарима
Извор: Танјуг
Републички завод за статистику радиће истраживање у периоду од 7. маја до 21. јула ове године
о приходима и условима живота у Србији. Завод је тим поводом објавио јавни позив свим
заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао анкетара.
За потребе спровођења „ Анкете о приходима и условима живота“ (СИЛК) заинтересовани
кандидати могу да попуне електронску пријаву на сајту Завода која ће бити активна до уторка
18. априла, од 12 часова.
Анкета о приходима и условима живота спроведена је четврти пут на територији Србије од маја
до јула 2016. године а резултати су објављени почетком овог месеца. У анкети је директним
интервјуима учествовало 5.554 домаћинства, односно 15.057 особа старијих од 16 година.
Резултати прошлогодишњег истраживања показали су да је је стопа сиромаштва у Србији 25,5
одсто, односно да је четвртина грађана у ризику да постане сиромашна.
Према подацима РЗС, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2016. години
износила је 38,7 одсто.
Ризицима од сиромаштва најизложенији су млади од 18 до 24 године (32,7 одсто), затим млађи
од 18 година (30,2 одсто), док најнижу стопу ризика од сиромашва има популација старија од
65 година (19,1 одсто).
На основу прошлогодишњег истраживања, највећу стопу ризика од сиромаштва имају особе
које живе у домаћинствима која чине двоје одраслих с троје или више издржаване деце (49,8
одсто) и особе млађе од 65 година које чине једночлана домаћинства (40,1 одсто).
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Када је реч о радном статусу, ризику од сиромаштва најизложенији су пунолетни незапослени
градјани (48 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код
послодавца (девет одсто). Око трећине самозапослених је у ризику од сиромаштва, док је око
15,4 одсто пензионера изложено том ризику, показују прошлогодишња истраживања Завода.

Новине које доноси ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: Факултет и после
трогодишње школа, али уз ЈЕДАН УСЛОВ
Извор: Танјуг
Ученици који уписују средње школе по дуалном систему образовања и који се спремају за рад,
могу, уколико се у међувремену предомисле, да наставе школовање и упишу факултете.
- Ученици који заврше трећи степен могу да конкуришу на било који факултет уколико
претходно положе општу матуру. Право на полагање опште матуре стичу се након положеног
заврсног испита - речено је Тањугу у Министарству просвете.
Дуални систем образовања успешно се примењује у многим западним земљама попут Немачке,
а идеја је да ученици након завршетка средње школе почну да раде.
У Министарству просвете напомињу да ученици који заврше трогодишње средње школе по
дуалном систему образовања имају ограничење да не могу да полажу општу матуру у наредних
годину дана од завршетка средње школе.
- Ово је заштитна мера да би покушали да на тржишту рада буду ангажовани. Такође, не могу
приступити полагању опште матуре пре своје генерације која је завршила четворогодишње
средње образовање - кажу у Министарству.
Саветница министра просвете за дуално образовање Габријела Грујић каже да је 1.832
компаније, мала и средња предузећа заинтересовано да се укључи у програм дуалног
образовања.
Џепарац од компаније
Предвиђено је да ученици у првој години један дан недељно проведу на пракси у некој од
компанија са којом школа и родитељи потпишу уговор, у другој години два дана недељно, док
је у трећој години предвиђено да у фирмама проведу три дана на пракси.
Она је, на последњој седници Националног просветног савета, рекла да се иде на то да се
дуално образовање прошири и на факултете.
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Ученици који упишу средњу школу по дуалном систему образовања од компанија у које иду на
праксу добијаће по 5.000 динара месечно џепарац.

Захтев за замену књижž ице није поднело више од пола милиона
грађана
Извор: Танјуг
У Србији 521.759 осигураника још није поднело захтев за замену папирних здравствених
књижица здравственим картицама, кажу у Републичком фонду за здравствено осигурање.
У Заводу за израду новчаница у изради је 1.511.978 здравствених картица, а осигураници који су
поднели захтев и чекају нову здравствену легитимацију добијају потврду на основу које имају
право на здравствену заштиту.
Из РФЗО напомињу да они који имају оверену папирну здравствену књижицу могу остваривати
права из обавезног здравственог осигурања до истека овере.
- Уколико нису поднели захтев за нову здравствену картицу, а истекла је овера старе
здравствене књижице, имају право само на хитну медицинску помоћ - речено је РФЗО.
Да би ова осигурана лица могла да користе у пуном обиму здравствену заштиту, потребно је,
како кажу, да имају плаћене доспеле доприносе и да поднесу захтев за нову здравствену
картицу.
- Деца до 18 година, труднице и породиље до годину дана од рођења детета имају право на пун
обим здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања, без обзира да
ли је оверена стара здравствена књижица - напомињу у РФЗО.
До сада је од 6.826.231 осигураника, 4.722.234 њих добило здравствене картице, односно
урађене су, али им још нишу уручене.
У РФЗО кажу да ће почетком јуна ове године почети и пилот пројекат аутоматске овере
здравствених картица за запослене на неодређено време, као и за пензионере и кориснике
новчане накнаде преко НСЗ, без одласка на шалтер РФЗО.
- Идеја пилот пројекта јесте та да се на примеру великих обвезника, који имају запослене
широм Србије, реализује аутоматска овера здравствених картица, а на основу података о
плаћеним доприносима из Пореске управе, које РФЗО преузима од Централног регистра
обавезног социјалног осигурања, без одласка на шалтер Републичког фонда - кажу у РФЗО.
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Они подсећају да је већ крајем 2016. године почела прва фаза аутоматске овере здравствених
картица, где су послодавци мејлом могли да предају захтев за оверу здравствених картица.

Послодавци уредније пријављују повреде на раду
Извор: Танјуг
Послодавци у Поморавском округу све више пријављују повреде на раду у својим фирмама,
што у претходном периоду није био случај, каже шеф Одсека инспекције рада за Поморавски
округ у Јагодини Марина Станић.
- Чињеница је да је све већи број пријављених повреда на раду од стране послодаваца, што
указује и на постојање веће одговорности послодаваца да повреде на раду уредно пријављују
инспекцији рада, што у претходном периоду није било тако - рекла је Станић.
За три месеца ове године, инспектори су у Поморавском округу извршили су 17 инспекцијских
надзора поводом тешких и колективне и лаких повреда на раду, а отприлике толико их је било
и прошле године у истом периоду, истакла је Станић.
- Приликом надзора инспектори рада су уочили да је узрок повреда на раду све чешће непажња
и небрига запослених у поступцима рада, непридржавање прописаних правила и процедура у
раду, као и некоришћење личне заштите при раду: шлем, рукавице, наочаре, кецеља... иако су
исти дати на употребу запосленима - закључила је Станић.

Југослав Ристић, председник Самосталног синдиката у Крагујевцу, о протестима

Кључна реч је сиромаштво, Србија постаје Камбоџа
Председник Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу Југослав Ристић, који је
својевремено био синдикални вођа Заставиних оружара, сматра да су разлози за актуелни
протест у Србији егзистенцијални.
Пише: З. Р.
А да су политички утолико, јер је политика до њих довела, па само политиком, односно
променом политике могу и да се излече, што су млади људи добро уочили. Њихова дефиниција
разлога за почетак протеста, према Ристићевом мишљењу, није била уобличена, а
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највероватније да није ни данас, што је мање важно: инстинктивно су осетили да је време,
Србија је у слободном паду.
- Кључна реч је сиромаштво и пројектовани процес који је до тога довео. Људи у Србији не воле
да говоре о свом сиромаштву, стиде се, али оно улази у домове већине. Недавна анкета
Републичког завода за статистику је показала да 64 одсто грађана Србије има осећај
сиромаштва. Млади људи су то дефинисали у пароли: „Нећемо да будемо јефтина радна снага“,
наводи Ристић. Истиче, притом, да се догодио процес који Србију претвара у Камбоџу, а регион
у трећи свет. Он је пројектован у складу са интересима представника крупног капитала, који су
нам деиндустријализовали државу. Изгубили смо 850.000 радних места у индустрији, чему је
кумовала наша тзв. „политичка елита“ која је налоге спроводила, свесна тога шта чини. То су
чинили и они претходни на власти, а ови данас најбескрупулозније.
- Врхунац бешчашћа садржан је у Закону о приватизацији који је омогућио гашење последњих
500 предузећа кроз стечај, због непостојања интересовања за приватизацију. Ми који смо у тим
фабрикама радили, знамо много боље од политичара без дана радног стажа и квазистручњака
који су фабрике видели само на телевизији, да од тога није било све за бацање, каже Ристић и
додаје да понеки „инвеститор“ који отвори неки индустријски погон са технологијама
заснованим на мануелном раду затрпава трагове спроведеног нечовештва. Њима инжењери
нису потребни.
Мала група људи препознаје проблем
- О задуживању државе, које нас води у ропство, опскурним телевизијама које обмањују народ,
користећи национално благо - фреквенције, већ је доста речено. Зато је недовољно што је само
једна група младих људи препознала куда идемо. Већина људи у Србији није. Када уз њих буду
сви они који живе од свог рада, догодиће се повратак наде у куће већине грађана. За сада ови
млади људи само буде наду. Надам се да су истрајни, поручује Ристић.

Министарство просвете неће смањити плате просветарима који су 31. марта потпуно
обуставили рад уколико надокнаде часове

Шарчевић одустао од кажњавања штрајкача
Министарство просвете је одустало од намере да просветним радницима који су 31. марта
били у незаконитом штрајку смањи плате. Уместо тога, просветарима је дата могућност
да до 31. маја надокнаде изгубљене часове, потврдио је за Данас Владимир Аџић, председник
Синдиката образовања Чачка и члан Уније синдиката просветних радника Србије.
Пише: В. Андрић
Чак 27 чачанских школа било је у потпуној обустави наставе у штрајку који је организовала
Унија, због чега се Аџић као председник најјачег синдиката у том граду обратио министру
просвете Младену Шарчевићу молбом да се часови надокнаде и тако избегне смањивање плате
просветарима који нису држали наставу.
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Претходно, министар је упутио допис директорима у којем их је подсетио да запослени у
образовању имају право на законски штрајк са минимумом процеса рада (час од 30 минута), а
да они који су "у штрајку супротно закону немају право на зараду за време трајања потпуне
обуставе рада". Како је Данас писао, тај допис изазвао је негодовање међу неким директорима
школа, јер их је, како тврде, министар ставио у позицију да казне штрајкаче смањењем плате
без претходног вођења дисциплинског поступка, на шта по закону немају право.
Министарство је, након реаговања Синдиката образовања Чачка, одобрило школама да
направе план надокнаде часова, уз обавезну претходну сагласност родитеља ученика. У писму
Министарства се наводи да се часови могу надокнадити суботом или у току радне недеље,
водећи рачуна о дневном оптерећењу ђака, најкасније до 31. маја. Министарство истиче и да се
"у својој одлуци руководило, пре свега, интересима ученика, односно потребом да се план и
програм реализује у целости".
Законски штрајк без последица
Што се тиче просветних радника који су 31. марта били у законском штрајку, односно држали
скраћене часове по 30 минута, њима исплата пуне зараде није била под знаком питања, иако би
сходно закону требало да буде умањена за време за које нису радили. Без последица је прошао
и штрајк упозорења 17. новембра прошле године, када је у Унијином протесту учествовало око
500 школа. Владимир Аџић каже да се држава у многим стварима не придржава закона и
договора, посебно апострофирајући Споразум о решавању спорних питања, на чијем испуњењу
синдикати инсистирају већ две године и који је непосредан повод за поменуте штрајкове.

Градска управа одустала од преузимања Радио-телевизије Крагујевац

Држава и град беже од одговорности за пропаст РТК
Упркос недавним обећањима градоначелника Радомира Николића и могућностима које пружа
недавна уредба Владе Србије, према којој локалне самоуправе могу привремено да преузму
електронске медије са своје територије у којима је приватизација поништена,...
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Пише: З. Р.
... градска управа у Крагујевцу, по свему судећи, не намерава да од надлежних затражи
преузимање Радио-телевизије Крагујевац на рок од шест месеци, и у том року оспособи ту
медијску кућу за нову приватизацију.
Руководство Синдиката "Независност" и запослене у РТК јуче ујутро је градски јавни
правобранилац обавестио да не постоје законске могућности да град измири своје финансијске
обавезе према тој медијској кући, на име закупнине за простор РТК који већ годинама уназад
користи градска Пореска управа. Према скорашњој процени запослених у РТК, град на име
закупнине тој медијској кући дугује неких седам милиона динара.
- Ми смо, након консултација са нашим правним заступницима, градоначелнику Николићу и
градском јавном правобраниоцу хтели да предочимо да постоје законске могућности на основу
којих град може да измири финансијске обавезе према нашој фирми. Нисмо, међутим, у томе
успели, јер не можемо да дођемо ни до градоначелника ни до правобраниоца. Отуда више не
знам да ли постоји воља државе и града да помогну да Радио-телевизија Крагујевац опстане.
Чини ми се да не постоји и да надлежни и у држави и у граду, који су најодговорнији за агонију
РТК сада перу руке од сопствене одговорности - рекао је јуче за наш лист повереник УГС
"Независност" у РТК Горан Антонијевић.
Канал 9 добио новог власника
Нови власник крагујевачке приватне телевизије Канал 9 од прекјуче је и званично Милош
Пауновић из Ковина. Прекјуче је у Привредном суду у Крагујевцу потписан је уговор, према
којем је Пауновић преузео ту медијску кућу, купивши је од Агенције за осигурање депозита.
Удружени синдикати Србије "Слога" не мире се са отказом урученим свом
активисти Владици Томашевићу

Протести испред Трајала и Уније послодаваца
- У случају да Владица Томашевић, председник синдиката "Слога", не буде враћен на посао
након отказа који је незаконито добио због своје синдикалне активности организоваћемо
протест испред фабрике Трајал у Крушевцу. Постоји предлог да се симболично, због кршења
радничких права, тај протест одржи 1. маја, односно на Међународни дан рада - најављује за
Данас Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога".
Пише: Г. В.
Наш саговорник истиче да ће "Слога" прво поднети тужбу надлежним судским органима и
Инспекцији рада и затражити да се Владица Томашевић моментално врати на посао јер по
тумачењу те синдикалне централе није постојао ниједан разлог за његово отпуштање. - У
случају да до тога не дође бићемо принуђени да организујемо протесте. Поред демонстрација
испред Трајала организоваћемо и протест испред седишта Уније послодаваца Србије у
Београду, с обзиром да је Милош Ненезић, генерални директор те крушевачке фабрике уједно
и потпредседник те послодавачке организације која је дужна да утиче на њега и спречи га у
његовом покушају шиканирања синдикалних активиста - наглашава Веселиновић.
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Подсећања ради, Владица Томашевић, председник синдиката "Слога", у крушевачкој фабрици
"Трајал" добио је отказ 7. априла, како тврде у УСС "Слога", због своје синдикалне активности и
критиковања руководства предузећа на челу са Ненезићем као и због подршке "Протесту
против диктатуре" који се одвија у градовима широм Србије.
Са друге стране, из Трајала поручују да Томашевић отказ није добио због своје синдикалне
активности, већ да је проглашен технолошким вишком с обзиром да је "због економичности
пословања престала да постоји целина у којој је он радио, а радио је на пословима одржавања
круга". Такође, у Трајалу тврде да је програм решавања вишка запослених, којим је обухваћен и
Томашевић, донет пре него што су студенти почели са демонстрацијама тако да ни то никако не
може бити разлог за отказ који је добио.

Синдикат пензионера поново подржао протесте
Удружење синдиката пензионера Србије потпуно подржава социјалне захтеве Полицијског и
Војног синдиката као и протесте грађана и студената, који се ових дана одржавају у Београду и
другим градовима Србије.
Пише: ФоНет
Њиховим оправданим захтевима, како се наводи, прикључује своје за које се Синдикат
пензионера бори већ неколико година, саопштило је данас Удружење.
Тражимо од власти да престане наше најстручније младе кадрове да нуди власницима страних
и домаћих фирми као најјефтинију радну снагу, доводећи тиме нашу децу у ситуацију да у
сопственој држави постају робовска радна снага, принуђени да раде за најниже наднице у
Европи, често непријављени, без будућности, без права на пензију и било какву заштиту, стоји
у саопштењу.
Удружење синдиката пензионера Србије подсећа да је 28. марта организовало митинг и
протестну шетњу заједно са Удружењем синдиката пензионисаних војних лица и уз учешће
више хиљада пензионера и грађана по ко зна који пут, предало захтеве Синдиката пензионера
Србије, на које се власт до сада, упорно оглушавала.
Тражимо поништавање свих закона којима су деградирана права пензионера, поручују и
наглашавају да пензије нису социјална категорија, него су то зараде остварене радом.
Не само да је власт од 700.000 пензионера отела део пензија, него је и свим пензионерима
укинула ускларивање пензија са трошковима живота.
Тражимо да се управљање ПИО фондом врати у већинску надлежност запослених и
пензионера, јер им је то право одузето променом структуре Управног одбора фонда у чији
састав већину чланова именује влада, која, како указује Удружење, има намеру да од Фонда
отме и прода бање и специјалне болнице.
Синдикати пензионера траже да се поштује Устав и да институције Србије раде свој посао. И на
крају, додаје се, тражимо да се престане са штимовањем статистичких података о успесима
Владе.
Један од показатеља тог лажног приказивања стања види се и по великом броју незапослених
младих људи, наших синова и кћери од којих је само у 2016. години, њих 60.000 напустило
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Србију, тражећи посао и бољи живот у иностранству, навело је Удружење синдиката
пензионера Србије.

Војни синдикат о повећању плата: Вучићева демагогија
Аутор текста: Јелена Мирковић
оком посете касарни "Народни херој Милан Тепић", у Јакову, Вучић је најавио
повећање плата војницима и подофицирима. Међутим, у Војном синдикату Србије
за Н1 кажу да су то обећања која слушају годинама.
Извор: N1
Након ускршњег обиласка касарне у Јакову, премијер је доручковао с војницима
противваздухопловне одбране у друштву ресорног министра и начелника генералштаба.
Након честитања Ускрса војницима уз жељу да увек будно чувају сигурност грађана, уследило
је и ускршње обећање. Поред модернизације војске, набавке наоружања и нових униформи,
Вучић каже да ће војници имати и веће плате.
"То ћемо ове године да урадимо, нешто ћемо и овим вишим чиновима, али значајно више, ако
то буде могуће, дакле, то вас молим да ви седнете, мислим да је то могуће да не идемо
линеарно, већ да то урадимо за оне који су на веома важном систему одбране, а то су војници и
подофицири", казао је Вучић.
Поред примања, војска има и друге проблеме који се не решавају, поручују из Војног синдиката
Србије. За N1 кажу да је прича о повећању плата демагогија који слушају више од две године.
"Као резултат тога, имамо припаднике војске на улицама. Ми не можемо да се договоримо с
министром одбране и претходним Гашићем и садашњим Ђорђевићем већ више од две године
да ступимо у преговоре за закључење колективног уговора. Ми смо данас имали прилике да
чујемо да је премијер рекао да ће значајно да увећа плате војницима, свако ко зна како се у
војсци обрачунавају плате он зна да је то немогуће без значајних измена одређених прописа,
волели бисмо да видимо како то премијер замишља да уради", каже Новица Антић, Војни
синдикат Србије.
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"Мислимо да је његова данашња изјава заправо демагогија којом ми слушамо уназад више од
две године", додаје он.
На који начин и када ће се увећати примања војницима премијер није прецизирао. На писање
медија о наводној продаји система С 300 Хрватској девеедесетих година, чије тврдње је Русија
демантовала, Вучић каже да нема шта даље да коментарише.
"Ми немамо информације да Хрватска има С 300, иначе то не може да се сакрије, то није игла,
то је много већи ракетни систем од ових које видите, а шта је ко са ким трговао то је неко друго
питање и нека друга ствар, не желим у то да се мешам".
Вучић није крио да је с руским председником Путином причао о томе како би Србија могла да
добије систем С 300, али је новинарима открио да око тога није постигнут договор. Додаје да се
у наредним недељама може очекивати да у Србију стигну прве испоруке оружја које су
договорене са Русијом.
Како је рекао ради се о ловачким авионима МИГ 29, модернизованим тенковима и борбеноизвиђачким возилима.
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