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Синдикат пензионера подржава укидање пенала
Београд -- Удружење синдиката пензионера Србије подржава захтев да се укину пенали за
пензионисање грађана који немају 65 година а имају пун радни стаж.
ИЗВОР: БЕТА
Ово удружење је подржало захтев Социјално-економског савета, а сматра да је поребан нови
закона о пензијско-инвалидском осигурању.
Тим законом би се, како је наведено, "створили услови не само за хуманији однос према
грађанима који су 40 година радили и уплаћивали новац у ПИО фонд, већ и економску логику
па и праведност да примају пун износ пензије, јер су је економски и правично стекли".
"С обзиром да Влада има одлучујућу улогу у управљању ПИО фондом, иако јој та улога по
праву не припада, сматрамо је најодговорнијом за све што се дешава у Фонду, као и за одлуке у
којима се не препознају људи, већ само бројеви", оценило је Удружење синдиката пензионера.
На састанку Социјално-економског савета 18. априла одлучено је да се Влади Србије упуту
захтев да укине трајно умањење пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који су због
бенефицираног радног стажа отишли у пензију пре навршених 65 година старости.

"Нисмо измислили топлу воду, нема плате - затвор"
Београд -- Недавни догађаји у фабрици Гоша у којој радници месецима не добијају плату и не
исплаћују им се доприноси,покренуло је питање одговорности послодаваца.
ИЗВОР: Б92
Почетком следеће недеље синдикати ће од државе тражити кривичну одговорност за све оне
који своје обавезе према радницима не испуњавају.
Уколико би се променила казнена политика, процењује се да би бар 30 одсто послодаваца у
Србији могло да заврши у затвору. Плата у коверти на руке са неколико месеци закашњења уплата на рачун у банци, порез и допринос - шпанско село.

- 30 одсто послодаваца у Србији не уплаћује доприносе на зараде радника
- 300 хиљада радника у Србији не прима плату редовно
- Проценат послодаваца који су по важећем Закону прекршајно кажњени је занемарљив
3

Још горе је што би такав систем, рецимо из угла радника Гоше, био чак и праведан. Статистика
која приказује однос послодаваца према својим обавезама, поражавајућа.
Почетком следеће недеље синдикалци ће предати свој предлог Влади и Скупштини у коме
траже измену Закона, да би послодавци који не исплаћују плате, порезе и доприносе, кривично
одговарали.
“Ништа нисмо измислили никакву топлу воду само смо се информисали како у ЕУ, узор
Немачка и тамо предвиђена казна до 5 година затвора и то је наш предлог”, каже Ранка
Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката.
“Мислим да тај предлог није реално постављен, мислим да он није изводљив, и односи се на
стање правосуђа које није ефикасно да би такву меру могло да примени”, сматра Небојша
Атанацковић иу Уније послодаваца.
Послодавци поручују да, осим затвора, држава има и друге механизме за спречавање таквих
злоупотреба. Кажу, не треба никога штитити, али треба проверити да ли је послодавац био у
ситуацији да своје обавезе испуни.
“Код нас је неплаћање плата и других обавеза и других обавеза због низа неликвидности јер
је наша привреда изузетно неликвидна”, објашњава Атанацковић.
“Тако an ženeral рећи неко није испалтио плате а не улази се у ралога зашто је то тако то
је апсурдно”, додаје он.
Синдикалци објашњавају да је држава изгубила контролу у тренутку када је платни промет
пребачен у банке. Треба нам нови СДК.
“Предлог је и да де у пореској управи оформи посебно одељење или независна агенција са
једином функцијом да контролише како се уплаћују плате и доприноси јер без таквог
механизма контроле не може на време да се реагује”, сматра Ранка Савић.
Затвор за послодавца који не испуњава обавезе према запосленима и држави - прејака или
заслужена казна? Ту дилему нам у Министарству рада нису разрешили, али је ресорни
министар данас објавио да је уплата доприноса већа за чак 3,4 милијарде динара у односу на
планирано.
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"Најдебљи" чекови стижу у Војводину
Aутор: Ј. Ж. С.
Незавидан положај најстаријих суграђана - половина "крпи" месец са просечном
пензијом од 23.809 динара. Свега стотинак пензионера у Србији може да се
похвали примањима већим од 100.000 динара
ГОТОВО 200.000 пензионера у Србији или нешто више од 11 одсто од укупног броја данас
прима мање од најнижег гарантованог износа пензије, док чеком од 13.655 динара, који
званично важи за најмањи, може да се "похвали" више од 250.000 наших најстаријих
суграђана. Ситуација је још неповољнија код пољопривредних пензионера који традиционално
имају најнижа примања. Према последњим подацима, пензију до 10.735 динара прима око
146.000 пољопривредника.
Статистика ПИО фонда показује и да од 1,7 милиона њихових корисника више од половине
месец "крпи" с просечним чеком, који је у фебруару износио 23.809 динара. Положај
најстаријих у Србији додатно је оптерећен смањењем већ танких коверата. Највише новца леже
у просеку најстаријима из категорије бивших запослених - 25.541 динар, следе самосталци са
23.991, док је просек паора 10.650 динара.
Према подацима Фонда, када гледамо територијално, Војвођани имају нејдебље чекове од
24.480 динара месечно, док они у Централној Србији примају за око 800 динара мање.
Најмање новца леже на рачуне најстаријих са Косова и Метохије - 22.252. Свега стотинак
пензионера у Србији може да се похвали чеком вишим од 100.000 динара, а највише
корисника је у распону од 25.000 до 35.000 - чак 380.000.
У Министарству рада наглашавају да осим пензионера, који имају какве-такве пензије, има и
више од 25.000 особа старијих од 60 година које немају никаква примања и живе од социјалне
помоћи.
- Највише корисника новчане социјалне помоћи је у севернобанатској области - кажу у
Министарству. - Према процентуалном уделу у укупном становништву на првом месту с
најмање корисника су Горњи Милановац, Ивањица, у Чачак и Лучани.

Привреда тражи ниже доприносе
Аутор: Д. И. К.
Састанак Српске асоцијације менаџера и Фискалног савета. Смањење намета на
рад на кратак рок могуће само уз раст ПДВ
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СМАЊЕЊЕ пореза и доприноса у року од годину дана могуће је само уз истовремено повећање
ПДВ-а. Јер, према речима председника Фискалног савета, Павла Петровића, тренутно нема
буџетског простора да се само смање порези и доприноси, а да се при томе не повећа дефицит и
поново почне да расте јавни дуг.
Смањење намета на рад била је једна од главних тема јучерашњег традиционалног састанка
чланова Фискалног савета са представницима Српске асоцијације менаџера (САМ). Мања
издвајања за доприносе привредницима би, како наводе, омогућило да задрже запослене и
омогуће већу конкурентност.
- Смањењем доприноса, уз повећање ПДВ значајно би се смањило оптерећење оних који
инвестирају, као и извозника, је рони не плаћају ПДВ и улазни трошкови би им били мањи. А,
терет повећања ПДВ би се пренео на све оне који троше, али би крајњи ефекат био порески
неутралан - објашњава Павле Петровић. - Тек у неком средњем року, од рецимо три године,
могуће је смањити порезе и доприносе без повећања ПДВ, али под условом да се настави
реформа на расходној страни и расходи и даље наставе да се смањују.
Председница САМ-а Станка Пејановић, која је генерални директор "Горења" у Србији
нагласила је да је закључак свих привредника који су чланови асоцијације да мора да се ради
на правном оквиру, на стабилности и на смањењу корупције.
- Једино то ће обезбедити извесност у пословању, а то је услов да се раде квалитетније прогнозе
и инвестициони пројекти - истакла је Пејановић.

Чиновници могу да се надају повишици
Аутор: Д. И. К.
Услед све бољег стања јавних финансија, премијер Вучић најављује: И у априлу
без дефицита, можда ће бити и више пара за пензије
ПОВЕЋАЊУ плата, први пут од смањења из новембра 2014, могу да се надају и чиновници
запослени у државној администрацији. Услов за то је да стање у државној каси буде боље од
буџетом планираног.
ремијер Александар Вучић истакао је данас да ни у априлу неће бити дефицита, и да ће то
омогућити, ако се овако настави, повећање плата и више пара за пензије. Буџет је, према
његовим речима, на данашњи дан у суфициту од 20,4 милијарде динара, и април ће завршити у
суфициту иако предстоји исплата другог дела пензија.
- Већ сада могу рећи да нећемо имати дефицит закључно са 30. априлом. Већим приходима и
нижим расходима успели смо да уштедимо 470 милиона евра у прва четири месеца - објаснио
је премијер.
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Он је истакао да на основу тих резултата сада можемо да улажемо новац и подстичемо развој
одбрамбене индустрије.
- Ако се овако настави, доћи ћемо до повећања плата за војнике и полицајце, али и по први пут
за јавни сектор и јавну управу - казао је Вучић. - У плану је и повећање пензија.
Премијер је изјавио и да није задовољан привредним растом од три одсто, јер је Србији
потребан раст већи од четири-пет одсто како би стигла земље Европске уније. Како наводи,
стање јавних финансија је стабилно, али Србији треба много година да би стандард био
упоредив са земљама Европске уније.
- Имамо стабилан раст, али он мора да буде већи од четири-пет одсто да бисмо пристизали
земље ЕУ. Зато нисам задовољан растом од три одсто, он је неупоредив са растом од минус три
одсто, али није довољан - истакао је премијер.
Конференцији за новинаре претходила је тематска седница Владе, којој су присуствовали и
представници Светске банке. Привредни раст био је тема седнице, после које је саопштено да је
циљ Владе Србије да одржи тренд раста српске привреде и да са планираних три одсто за 2017.
годину достигне раст од 3,5 процената БДП у 2018. години, што је у складу са прогнозама
Светске банке и ММФ.
Вучић је, одговарајући на питања на конференцији за новинаре, рекао и да је државна каса под
"пуном контролом" државних органа и да протести не могу да је угрозе ни на који начин.
НАМЕНСКОЈ 43 МИЛИОНА ЕВРА
У ФАБРИКЕ одбрамбене индустрије држава ће уложити 43 милиона евра из републичког
буџета. Циљ ове инвестиције у унапређење производње је повећање извоза са овогодишњих
очекиваних 550 на 750 милиона евра 2020. године. Ово је један од најважнијих закључака
данашњег састанка премијера Александра Вучића са директорима компанија одбрамбене
индустрије Србије. Према плану улагања направљеном данас у Немањиној 11, "Застава оружје"
из Крагујевца требало би да добије 9,7 милиона, "Прва петолетка" из Трстеника 3,5 милиона,
земунски "Телеоптик" 6,8 милиона, а чачанска "Слобода" два милиона евра.
У фабрику "Милан Благојевић" из Лучана биће уложено 4,4 милиона евра, а приближно
толико биће издвојено за изградњу зграде нове фабрике "Први партизан" у Ужицу. Прибојском
ФАП-у припашће 2,5 милиона евра.
Финансијску ињекцију добиће и три техничка завода који раде под капом Министарства
одбране. Ваздухопловни завод "Мома Станојловић" из Батајнице добиће четири, чачански
Технички ремонтни завод три, а Технички ремонтни завод из Крагујевца два милиона евра.
Ваљевски "Крушик" није се пријавио за новац, јер је запослио више од 1.000 људи у односу на
претходни период и добро послује. Средства нису потребна ни "Првој искри" из Барича, јер је у
ову фабрику већ уложен државни новац.
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У погонима одбрамбене индустрије Србије ради 20.100 запослених. План Владе и руководстава
ових фабрика је да овај сектор у следећих неколико година запосли између 7.000 и 8.000
радника.

Лончар: Посао за 2.010 здравствених радника
Извор: Танјуг
Влада Србије одобрила је запошљавање 2.010 медицинских радника, саопштио је данас
министар здравља Златибор Лончар.
Новим „Кадровским планом”, који је усвојило Министарство здравља, а влада одобрила,
предложено је запошљавање 631 доктора медицине, 30 фармацеута-биохемичара и 1.349
медицинских сестара и техничара разних профила.
Они ће бити запослени у 21 здравственој установи у Србији.
Највише новог кадра одобрено је за Клинички центар Србије, где се и лечи највећи број
пацијената - 380 запослених.
Клиничком центру Војводине одобрено је 229 радних места, у Крагујевцу 219 а у Нишу 58.
Конкурс за пријем здравствених радника биће расписан до 15. маја.
Здравствене установе до тада морају да формирају комисије које ће се бавити пријемом нових
кадрова.
„Кадровски план” радио је Институт за јавно здравље Србије Милан Јовановић Батут на
предлог Министарства здравља, а у циљу формирања нове генерације лекара.
Највише лекара и медицинских сестара добиће оне здравствене установе које су имале мањак
здравствених радника, односно домови здравља који су имали најмање здравствених радника у
односу на број становника на територији за коју су основани и болнице које су имале најмање
здравствених радника у односу на број постеља.
Министар Лончар подсетио је да је владина комисија одобрила запошљавање око 4.000
здравствених радника у протеклом периоду, а половину тог броја чине лекари. Само од почетка
године запослено је 463 радника, од чега 204 лекара и 252 сестре и техничара.
„Обећали смо да ћемо радити на стварању нових генерација лекара и ово је пут ка испуњењу
тог обећања”, рекао је Лончар новинарима у Палати Србија.
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Како каже, до сада је одобрено више од 4.000 специјализација а у овогодишњем мартовском
року још 634 специјализације.
Србија је, подсећа он, позната по врхунским здравственим стручњацима који су цењени у свету,
али ни један стручњак није заиста врхунски ако не остави обучене наследнике да наставе и
унапреде посао.
Кадровским планом КЦ Војводина добила је 229 здравствених радника, КЦ Србија моћи ће да
запосли 380, КЦ Крагујевац 219 и КЦ Ниш 58, Општа болница Суботица 41, ИКВБ Дедиње 18,
Институт за онкологију Србије 33, Институт за мајку и дете Србије 30.
КБЦ Земун 72, КБЦ Звездара 84, Дом здравља Земун 45, Универзитетска дечја клиника 30, КЦ
Ниш 58, Општа болница Шабац 53, ОБ Лозница 31, ОБ Ваљево 30, ОБ Пожаревац 22, ОБ Чачак
48, ОБ Ужице 37, ОБ Нови Пазар 60, ОБ Студеница Краљево 35, ОБ Крушевац 25.
Директор КЦС Милика Ашанин каже да је са радошћу примио вест да је та здравствена
установа добила 380 нових кадрова. Он је подсетио да 40 одсто свих здравствених услуга у
Србији пружа КЦС , да има 3.465 постеља и да раде најсавременије методе у здравству.
Директор КЦ Ниш Зоран Радовановић каже да је 58 здравствених радника за њих оптималан
број, да су већ примили одређени број здравствених радника јер се ускоро отвара нови КЦ Ниш
са 630 нових постеља.
За директора КЦ Војводина Петра Сланкаменца 229 здравствених радника ће пуно значити за
цело здравство Војводине, а КЦ покрива територију од два милиона становника.
КЦ Крагујевац добиће 219 здравствених радника, а директор Предраг Саздановић каже да је
презадовољан бројем, али да то и обавезује да се пружају боље здравствене услуге.

Нови газда „Хемофарма” неће отпуштати раднике
Два светска инвестициона фонда преузимају сто одсто акција немачке „Штаде” и „Хемофарма”
за 5,31 милијарду евра
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Вршац – Немачка „Штада” и „Хемофарм”, као њен важан део, налазе се на прагу новог
поглавља у свом развоју.
Баш као и пре десет година када је „Штада” преузела „Хемофарм”, ускоро би два инвестициона
фонда „Баин капитал” и „Цинвена” требало да преузму акције „Штаде” вредне 5,31 милијарду
евра.
Оно што је најважније нова власничка структура ни на који начин неће променити судбину
запослених, јер се будући газда обавезао да у наредне четири године неће отпуштати
запослене.
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Оваква одлука донета је после дугих преговара, али и уз сагласност Управног и Надзорног
одбора „Штаде”. Реч је о фондовима који имају вишедеценијска искуства у здравству и
фармацији.

Регион напредовао брже од Србије
Прошле године наша земља остварила раст од 2,7 одсто, док су привреде региона расле по
просечној стопи од 3,6 одсто
Аутор: Аница Телесковић
Да није задовољан растом привредне активности од три одсто премијер Александар Вучић
изјавио је после тематске седнице Владе Србије о бруто домаћем производу.
Уз чланове његовог кабинета, седници су присуствовали и представници Светске банке.
Оно што је на „Копаоник бизнис форуму” рекла Елен Голдстин, директорка Светске банке за
западни Балкан, председник владе је готово дословце поновио.
– Србији је потребан раст већи од четири, пет одсто како бисмо пристизали земље Европске
уније – истакао је премијер.
То је неупоредиво боље од минус три одсто, али није довољно, рекао је Вучић. Иначе, пад
привредне активности од минус три одсто Србија је имала 2009. године када је светска
финансијска криза запљуснула нашу привреду.
Вучић је додао и то да је стање јавних финансија стабилно, али да Србији треба много година
да би стандард био упоредив са земљама ЕУ. Имамо стабилан раст, али он мора да буде већи од
четири, пет одсто, да бисмо их пристизали, поновио је. Зато нисам задовољан растом од три
одсто, подвукао је премијер.
Светска банка, иначе, за ову годину очекује да ће раст привредне активности износити три
одсто, док за 2018. и 2019. очекују да ће БДП порасти 3,5 процентна поена.

Алтипармакров: Не треба мењати план реформе пензијског система
Србије
Извор: Бета
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков данас је оценио да не треба мењати план
реформе пензијског система Србије који је урадјен у складу са европским прописима.
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Алтипармаков је после састанка Фискалног савета са представницима Српске асоцијације
менаџера (САМ) новинарима рекао да су прописи о условима пензионисања у Србији из 2014.
године добро одмерени и да их нема разлога да се мења било који део пензијске реформе.
Социјално-економски савет од Владе Србије тражи да укине трајно умањење пензија од 0,34
одсто месечно за грађане који су због бенефицираног радног стажа отишли у пензију пре
навршених 65 година старости.
Умањење пензија због превременог одласка у пензију прописано је изменама Законом о
пензијско-инвалидском осигурању усвојеним 2014. године и по том основу пензија може да се
умањи максимално 20,4 одсто.
По речима Алтипармакова мере штедње допринеле су фискалној консолидацији и сада су
створени услови за "фино подешавање" које би укључивало стимулације за привреду.
- Могуће је да се смање порези на рад, али би у том случају морао да се повећа порез на додату
вредност (ПДВ) - казао је он.
Како је додао, Влада Србије би могла и да се определи за пореске стимулације за оснивање
малих и средњих предузећа, али никако за пореске олакшице за целу привреду.

ПЕКАРИ У ШТРАЈКУ "Сваког дана месимо хлеб, а гладујемо"
Аутор: З. Панић
Радници Пекарског предузећа "Благоје Костић Црни Марко" у Пироту штрајкују и јуче
потрошачима у граду нису испоручили хлеб први пут за 64 године постојања.
Незадовољни су због неисплаћених девет заосталих плата, неоверених здравствених књижица
и неповезаног радног стажа за ову годину. Тридесетак радника из производње и продавница
окупили су се у производном погону, желећи да укажу на свој тежак положај.
- Месимо хлеб а гладни смо. Не можемо да се лечимо и болесни смо. Зимус на минус 15 смо
радили у веома тешким условима без грејања и производили хлеб - каже радница Гордана
Антић са стажом од 32 године.
Владимир Димитријевић и његова жена раде у овом предузећу преко 30 година и немају од
чега да живе.
- Живимо од мајчине пензије - каже Владимир.
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Директор Славиша Цветковић каже да је пре месец дана поднео оставку.
- На Скупштини акционара у четвртак биће изабран нови директор - рекао је Цветковић.

Новац из Фонда солидарности за бивше раднике "14.октобра"
Аутор: С. Миленковић
У петак ће групи бивших радника ИМК „14. октобар“ бити уручена решења за средства која ће
добити из Фонда солидарности.
Укупно су решена 304 захтева а укупан износ средстава за исплату наведених потраживања је
око 9.500.000 динара.
Пре месец дана средства из истог фонда добило је око 130 бивших радника ИМК "14. октобар".
Право на средства из Фонда солидарности има око 650 бивших радника који се били у сталном
радном односу у тренутку проглашења стечаја фабрике.
Око 1.650 радника ИМК "14. октобар" потражује 24 заостале плате али ће тај новац моћи да
наплате тек када предузеће буде продато и када буду намирени повериоци првог и другог реда.
Четири покушаја продаје имовине ИМК „14. октобар“ у целини завршена су неуспехом јер није
било интересената. Према информацијама из Агенције за лиценцирање стечајних управника у
наредном периоду ићи ће се да продају имовине слободном погодбом.

Вулин: Увећана уплата доприноса
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је,
приликом посете Геронтолошком центру Обреновац, да је захваљујући бољој запослености и
ефикаснијој борби против сиве економије уплата доприноса са 18. априлом већа у односу на
планирану за 3,4 милијарде динара, односно за 3,1 одсто.
Пише: ФоНет
У односу на исти период прошле године остварени приходи су већи за 7,7 милијарди динара
или за 7,4 одсто, наводи се у саопштењу.
"Захваљујући бољој наплати доприноса Фонд ПИО је из буџета повукао 4,95 милијарди динара
мање. Каса ПИО фонда је пунија и то осећају сви грађани Србије", рекао је Вулин.
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Захваљујући томе можемо да обнављамо домове за стара лица, да чинимо живот наших
корисника бољим, можемо да кажемо да се у социјалну заштиту улаже више него икад и да
ниједно социјално давање неће бити ускраћено већ напротив, биће увећано", додао је он.
Геронтолошки центар "Обреновац" је прилично оштећен у поплавама 2014. године, а данас је,
средствима Министарства за рад, у потпуности обновљен, наводи се у саопштењу.
"Сваки његов део је у потпуности функционалан. Министарство је обезбедило и нову
медицинску опрему. Ускоро ће бити завршена и монтажа три нова лифта, након чега ће Дом
испунисти највише стандарде за добијање лиценце", изјавио је Вулин.

Синдикат “Независност” одбија образовне пакете о сексуалном
насиљу
Грански синдикат просветних радника “Независност” категорички одбацује имплементирање
образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља у образовно-васпитним установама.
Пише: Данас Онлине
ГСПРС “Независност” захтева од министра просвете, науке и технолошког развоја да се јавно
изјасни о овој бестидно прикривеној реформи школства, наводи се у саопштењу.
“Себе не сматрамо послушничком интелигенцијом, која ће извршавати налоге министра,
противне нашем професионалном етичком кодексу. Српски васпитачи, учитељи и наставници
требало би, према непотписаном(!) Стручном упутству, неодложно и без критичке упитаности
да имплементирају научна сазнања о француском пољупцу, аналном и оралном сексу,
додиривању, мастурбацији, хомосексуализму (…) у редовне наставне јединице, и то на начин
који је посве природан, логичан, педагошки и стручно оправдан и утемељен?! Управо ово
сматрамо насиљем над просветним радницима, али и над децом! Која методолошка школа
препоручује такво тенденциозно тумачење наставних садржаја и у свему проницљивим оком
препознаје и разоткрива сексуално насиље?”, наводи се у саопштењу ГСПРС “Независност”.
Из овог синдиката поручују: “Ако Министарство здушно стоји иза ове турбо-сексистичке
реформе, зашто министар не изађе у јавност и одбрани ставове у које безрезервно верује? И
зашто се нико од душебрижника у министарству не запита о несагледивој штети коју
неадекватна обрада наставних садржаја може изазвати код деце од три године, али и старије?
Ослушкује ли неко мишљење родитеља о овим пакетима сумњиве садржине? Хоћемо ли своју
децу усмеравати да живот и стварност гледају параноично, превасходно из угла патологије?
Хоћемо ли ми, просветни радници, бити одговорни и за превредновање традиције друштва у
којем смо и сами поникли?”
“А сада, Ви, господине министре, имате реч”, закључују у ГСПРС “Независност”.
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Влада одобрила запошљавање 2.010 медицинских радника
Влада Србије одобрила је запошљавање 2.010 медицинских радника, који ће се запослити у 21
здравственој установи у Србији.
Пише: Данас Онлине/РТС
Новим "Кадровским планом", који је усвојило Министарство здравља, а Влада одобрила,
предложено је запошљавање 631 доктора медицине, 30 фармацеута-биохемичара и 1.349
медицинских сестара и техничара разних профила, преноси РТС.
Укупно 21 здравствена установа у Србији, клинички центри, опште болнице и домови здравља,
добиће нове запослене.
Како наводе, највише новог кадра одобрено је за Клинички сентар Србије где се и лечи највећи
број пацијената - 380 запослених. Клиничком центру Војводине одобрено је 229 радних места,
а у Крагујевцу 219.
Министар здравља Златибор Лончар рекао је за РТС да конкурси морају да се објаве до 15. маја.
Када је реч о критеријумима по којима је одређиван број радних места, Лончар је рекао да је у
домовима здравља број одређиван према броју становника, а у болницама и клиничким
центрима по броју постеља, а критеријум је била и опрема.
Водило се рачуна и о томе где раде специјалисти који имају више од 55-56 година старости.
"Хоћемо нову генерацију младих лекара", поручио је Лончар и додао да мисли на оне који су
волонтирали и који имају високе просеке. Како је рекао, "време је да они преузму оно што им
припада".

Продубљује се сукоб између министра одбране и репрезентативног синдиката

Војни синдикат затражио Ђорђевићеву оставку
Дан након што је министар одбране Зоран Ђорђевић са руководством два синдиката
разговарао о начинима на који може да се побољша материјални положај војника,
представници Војног синдиката Србије су затражили његову оставку.
Пише: В. Ј.
"Војни синдикат Србије као једини репрезентативни синдикат запослених у систему одбране,
овом приликом Вас моли да поднесете неопозиву оставку на функцију министра одбране,
првенствено из моралних, а потом и законских разлога. Заузимате веома одговорно место,
некоме ко би можда нешто и радио за плату од 91.000 динара, а да нису у питању увозноизвозни перформанси, демагошки наступи, ријалити шоуови на сајту Министарства одбране и
у инструисаним медијима и праћење премијера на службеним путовањима, о нашем трошку",
наводи се у саопштењу Војног синдиката Србије (ВСС).
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Према наводима ВСС-а, министар одбране избегава састанке са репрезентативним синдикатом
иако му је то законска обавеза, јер му тај синдикат захтева конкретна решења на унапређењу
радног и материјалног положаја запослених у систему одбране.
"Министар одбране се не састаје са репрезентативним синдикатом јер све чини да угуши
синдикално деловање у систему одбране... а састаје се са синдикатима чије чланство броји пар
десетина чланова и чија руководства су изневерила и проневерила чланство, јер према таквим
синдикатима нема никаквих обавеза, а у јавности ствара лажну слику о томе да је расположен
за социјални дијалог", наводе у Војном синдикату.
Дан раније, министар се састао са руководством Синдиката одбране Србије и војног огранка
Асоцијације слободних и независних синдиката. Министар Ђорђевић је на том састанку
истакао да редовни састанци са представницима свих синдиката доприносе сталном
побољшању социјалног статуса свих припадника Војске и запослених у Министарству одбране.
"Осим тога, Министарство одбране је донело и читав пакет мера, од уговора са појединим
трговачким ланцима, преко повољности за куповину књига и школског прибора, возила,
туристичких аранжмана, до попуста од седам одсто за набавку горива на НИС-овим пумпама,
које ће додатно побољшати положај свих запослених", навели су у Министарству одбране.
Своје задовољство постигнутим изразили су и представници два синдиката који су разговарали
са министром Ђорђевићем. У Синдикату одбране Србије нагласили су да је министар
прихватио њихову иницијативу да се измени уредба која ће омогућити војницима који
обављају тешке и по здравље штетне послове да користе плаћено одсуство за опоравак.
И из АСНС-а су задовољни изашли са састанка са министром, пошто им је обећано да ће се
убудуће припадницима војске за свако новорођенче бити исплаћена једнократна новчана
помоћ у висини од 46.990 динара.
Синдикат "Слога" се захвалио министру
Након недавних састанка са руководством Синдиката одбране Србије и војним огранком
АСНС-а, министар одбране Зоран Ђорђевић је јуче разговарао и са представницима Удружених
синдиката Србије "Слога". Према наводима Министарства одбране, представници синдиката
"Слога" су на састанку захвалили министру што су њихови предлози изнети на претходном
састанку наишли на разумевање и допринели конкретном бољитку за запослене чије интересе
заступају.
Николић: Војска је реформе издржала стоички
"Испунили сте све, а имали сте много изазова. Држава је имала озбиљне реформе које су
захватиле и војску као део друштва и ви сте то поднели стоички, не угрозивши ниједног часа
одбрамбену моћ наше земље и на томе вам одајем посебно признање", рекао је јуче одлазећи
председник Томислав Николић на обележавању Дана Војске Србије. Свечаности у згради
Председништва између осталих присуствовали су и министар одбране Зоран Ђорђевић, као и
начелник Генералштаба генерал Љубиша Диковић.
Одликовања
Београд - Председник Србије Томислав Николић потписао је 12. априла Указе о додели
одликовања, а заслужни припадници Министарства одбране и Војске Србије су, поводом Дана
Војске, одликовани једном златном и 18 сребрних медаља за заслуге, као и две златне и 31
сребрном медаљом за ревносну службу. Златном медаљом за ревносну службу, за заслуге и
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изузетне резултате у обављању поверених дужности и задатака од значаја за Републику Србију,
одликован је Лука Радовановић, службеник у Министарству спољних послова. Златном
медаљом за храброст "Милош Обилић", за испољену изванредну храброст и дело личног
херојства, постхумно су одликовани припадници Министарства одбране и Војске Србије:
потпуковник Ненад Ћулибрк, капетан Дејан Пандуровић, потпуковник Мирослав Перишић,
капетан Дарко Костић и војни намештеници Дејан Ковачевић и Жељко Николић.
Д. Д.

Фискални савет против укидања умањења пензија
Реформа пензијског система започета 2014. године не би требало да се мења ни у једном свом
елементу, рекао је данас Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, коментаришући
захтеве да се укине трајно умањење пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који су отишли у
пензију пре навршених 65 година старости.
Пише: М. О.
Алтипармаков је након традиционалног годишњег састанка чланова Фискалног савета са
представницима Српске асоцијације менаџера (САМ) истакао да су мере штедње допринеле
фискалној консолидацији и сада су створени услови за фино подешавање пореског система и
стварање
повољније
привредног
амбијента.
“Могуће је да се смање порези на рад, али би у том случају морао да се повећа порез на додату
вредност", рекао је он додајући да је то била тек једна од тема разговора. Такође, присутне су и
идеје о пореским стимулацијама за новооснована мала и средња предузећа, али како према
речима Алтипармакова буџет још није у стању да поднесе већа смањења пореза за целу
привреду.
Станка Пејановић, директорка Горења Србија и председница САМ-а, истакла је да би смањење
пореза и доприноса помогло малим и средњим предузећима, као и да је углавном намера
власника малих фирми да тај новац искористе да задрже квалитетне раднике који иду у
иностранство
или
у
веће
компаније
у
Србији.
“Део одговора чланова Фискалног савета био је да ако причамо о смањењу неких намета да
морамо одмах да гледамо и са које стране се они могу надокнадити. Макроекономска
стабилност која је постигнута је у интересу целе привреде”.
Према њеним речима, закључак свих привредника из САМ-а је да се ради на правном оквиру,
стабилности, смањењу корупције која ће допринети извесности у пословању.

РТК: Уместо споразума писмо о намерама

Запослени у Радио телевизији Крагујевац (РТК) очекују да ће данас добити писмо о намерама у
вези са мерама за санацију стања у тој медијској кући, које је у среду најавио градоначелник
Крагујевца Радомир Николић.
Пише: ФоНет
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Повереник синдиката "Независност" у РТК Горан Антонијевић је рекао да ће понуду из писма о
намерама, уколико је прихвати већина запослених, прихватити и синдикат, "без обзира што
неће бити никаквих гаранција да ће оно што пише заиста бити и остварено".
За разлику од споразума, писмо о намерама није обавезујући документ, па нема гаранција да ће
град запосленима заиста исплатити по 11 заосталих зарада и друге принадлежности, а нема ни
гаранција да ће им бити повезан радни стаж и уплаћени доприноси за пензијско инвалидско
осигурање, изјавио је Антонијевић.
Николић је најавио да ће РТК, чија је приватизација раскинута у јануару, моћи да опстане, али
са мањим бројем запослених, и да ће морати да сама себе издржава.
Према Николићевим речима, Крагујевац је спреман да привремено преузме РТК, али тек
пошто се реализује државни социјални програм за добровољни одлазак запослених из те
медијске куће.
Запослени у РТК нису примили плате од јуна. Рачун РТК је блокиран, запослени су у штрајку,
већи део опреме је распродат, радио и ТВ не емитују програм, а одузета им је и дозвола за
емитовање.

Крагујевац спреман да привремено преузме РТК
Градоначелник Крагујевца, Радомир Николић поручио је да ће Радио телевизија Крагујевац,
чија је приватизација раскинута у јануару, моћи да опстане, али са мањим бројем запослених и
мораће себе да издржава и буде ликвидна.
На састанку који је иницирала делегација запослених и синдиката "Независност" РТВ
Крагујевац, Николић је рекао да емитовање програма те медијске куће не може да буде
обновљено све док се не намире дуговања за дозволе РЕМ-у.
Он је најавио да је Град Крагујевац спреман да, у складу са измењеном Уредбом, упути захтев
Влади за привремено преузимање капитала РТВ Крагујевац, али тек пошто се у предузећу
реализује државни социјални програм за добровољни одлазак запослених из предузећа.
Представници запослених и синдиката РТВ Крагујевац затражили су од Николића и писане
гаранције, на основу раније датих усмених обећања, да ће Град свим запосленима, и онима који
остају, и онима који одлазе из предузећа, обезбедити исплату заосталих зарада.
Према наводима учесника састанка, градоначелник је одбио да потпише споразум по коме ће
град преузети такве обавезе, а уместо тога он је потврдио да ће у току дана сачинити писмо о
намерама у вези са даљим корацима за санацију стања у РТВ Крагујевац.
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Главни повереник синдиката "Независност" у РТК Горан Антонијевић рекао је новинарима
после састанка да, како сада ствари стоје, запослени у тој медијској кући који нису примили 11
зарада неће примити ни динар још најмање месец или два.

Чека се потврда Владе : Сви који се пензионишу пре 65 године, обијаће
пуну пензију
Социјално-економски савет (СЕС), који сачињавајзу репрезентативни синдикати, послодавци и
представници Владе, прихватио је на јучерашњој седници иницијативу Савета самосталних
синдиката Србије (СССС) да се укину казнени поени за све пензионере након што напуне 65
година.
Овај предлог сада иде пред Владу, а коначна одлука биће донета после финансијске анализе.
Промена неких чланова закона очекује се до краја године, али надлежни не наводе којих
конкретно.
Према садашњем Закону о ПИО, свима који напусте радно место пре прописаног броја година
живота пензија се на месечном нивоу умањује за 0.34 одсто. То значи да превремена пензија
може да буде нижа за маскимално 20,5 одсто, и она се прима доживотно.
Међутим, према предлогу синдиката који се усвојио СЕС, превремена пензија примала би се
само до 65. рођендана, а после тога пуна.
– Члан 70а Закона о ПИО неправедан је нарочито према радницима који раде тешке физичке
послове и за оне који су изгубили посао па морају и то не својом вољом у превремену пензију –
каже Љубисав Орбовић, председник СССС – Очекујемо да Влада нађе адекватно решење и да се
ова измена унесе у закон.
Министар за рад Александар Вулин рекао је да ће Влада изаћи са својим ставом о овом питању
после економске анализе стања.
– Тада ћемо знати да ли је ово уопште могуће – рекао је Вулин.

Удружење пензионера Србије подржава укидање пенала за рано
пензионисање
Извор: Бета
Удружење синдиката пензионера Србије подржава захтев да се укину пенали за пензионисање
грађана који немају 65 година а имају пун радни стаж.
Ово удружење је подржало захтев Социјално-економског савета, а сматра да је поребан нови
закона о пензијско-инвалидском осигурању.

18

Тим законом би се, како је наведено, "створили услови не само за хуманији однос према
грађанима који су 40 година радили и уплаћивали новац у ПИО фонд, већ и економску логику
па и праведност да примају пун износ пензије, јер су је економски и правично стекли".
"С обзиром да Влада има одлучујућу улогу у управљању ПИО фондом, иако јој та улога по
праву не припада, сматрамо је најодговорнијом за све што се дешава у Фонду, као и за одлуке у
којима се не препознају људи, већ само бројеви", оценило је Удружење синдиката пензионера.
На састанку Социјално-економског савета 18. априла одлучено је да се Влади Србије упуту
захтев да укине трајно умањење пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који су због
бенефицираног радног стажа отишли у пензију пре навршених 65 година старости.
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