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РАДНИЦИ У ШОКУ:Кипрани газде у "Гоши", запослени не знају ништа о
промени власника
Аутор: Ј. Илић
Словаци више нису власници фабрике шинских возила из Смедеревске Паланке.
Радници који штрајкују после самоубиства колеге у шоку, не знају ништа
ВЛАСНИК фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, коју је купила словачка
компанија ЖОШ "Трнава", од пре два дана је фирма "Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра,
показују подаци Агенције за привредне регистре. Око 370 радника, који након самоубиства
колеге штрајкују две недеље, у шоку су, јер о промени власника фабрике не знају ништа.
Фабрика шинских возила "Гоша" приватизацијом је 2007. године постала део словачке
компаније ЖОС "Трнава". Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) од 3. априла
ове године, у регистру привредних субјеката ЖОШ "Трнава" из Словачке избрисана је као
власник фабрике шинских возила, путничких и специјалних вагона "Гоша", а као нови власник
са 100 одсто удела уписана је кипарска фирма.
- Нико ништа не зна. Ми смо исто на АПР-у видели да је фабрика продата некој фирми са
Кипра. Генерални директор, Словак Иван Хеимшилд, који је, у пратњи полиције отишао из
фабрике после самоубиства колеге, није се вратио. Нико нас ништа не обавештава. Ово је
сулудо - каже, за "Новости", председник Самосталног синдиката "Гоше" Милорад
Милорадовић.
Позвана је у помоћ и Амбасада Словачке, али без успеха.
"Гоша" је у штрајку од прошле седмице. Штрајк је започет неколико дана након што се радник
Драган Младеновић обесио у фабричком погону због немаштине.
- Као што смо ми по закону формирали штрајкачки одбор, тако је и послодавац био у обавези
да оформи преговарачки тим, али то се није десило - каже Бојан Ђорђевић из Штрајкачког
одбора.
Радници су израчунали да фабрика свакоме дугује по пола милиона динара на име
неисплаћених зарада. Штрајкачи захтевају да им се исплати по 100.000 динара на име
заосталих плата, овере здравствене књижице, повеже стаж, да плате добијају месец за месец, а
да им преостала дуговања буду исплаћена у 10 месечних рата.
- Шта сада када је фирма буквално преко ноћи добила новог газду? Да ли су овде опет нека
мутна и сумњива посла? Четири године радимо у сивој зони. Радници су очајни, немају услова
да преживе - каже Ђорђевић.
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БЛОКАДА РАЧУНА
РАЧУН "Гоше" у блокади је четири године због дуга од око пола милијарде динара. Радницима
се дугује двадесетак плата, годинама нису уплаћивани доприноси, па немају ни оверене
здравствене књижице. Укупан дуг за плате је око два милиона евра, и још око три милиона
евра се дугује држави за порезе.

"Галеника" мирна до октобра
Аутор: С. Б.
Влада је државним повериоцима препоручила да не започињу наплату дугова
земунске фабрике лекова. Пример порезника и државних предузећа требало би да
следе и банке
"ГАЛЕНИЦИ" се спрема јавни позив. Министарство привреде припрема нови модел
приватизације. У међувремену, Влада је још једном државним повериоцима домаће фабрике
лекова препоручила - да не започињу принудну наплату. Заштита важи до краја септембра, а
пример државних институција, надају се надлежни, следиће и комерцијалне банке које од
"Галенике" потражују око 70 милиона евра.
Државни повериоци, пре свега Пореска управа и јавна предузећа "Галенику" дуже за око 150
милиона евра.
- У циљу стварања услова за несметано спровођење поступка приватизације, као и за наставак
поступка преговора "Галенике" са комерцијалним банкама. Влада Србије је на седници
одржаној 30. марта донела Закључак којим је продужила рок који је истицао 31. марта ове
године и то до 30. септембара 2017. - објашњавају у Министарству привреде. - Препоручила је
државним повериоцима да не приступају принудној наплати према Галеници до постизања
коначног договора са комерцијалним повериоцима, а најкасније до 30. септембра 2017.
Министарство још није дефинисало колики део земунске фабрике и под којим условима ће
нудити потенацијалним инвеститорима.
ТРАЖЕ ПРАВИ МОДЕЛ
- На бази претходног искуства, Министарство привреде тренутно спроводи активности на
изналажењу адекватног модела поступка приватизације, којим би се између осталог
предвидело условно финансијско реструктурирање, односно начин намирења повериоца
"Галенике" у случају успешне приватизације - додају у Министарству привреде.

Ко хоће посао мора да оснује агенцију
Аутор: Д. И. К. - С. Б.
Послодавци у Србији све чешће од кандидата за радно место траже да се региструју
као предузетници да би за њих радили
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ТРАЖЕ кадар, али не и раднике. Њима су потребни већ регистровани предузетници.
Послодавци у Србији све чешће од изабраног кандидата за упражњено радно место траже да
оснује сопствену агенцију. Уместо запосленом, услуге тако плаћају његовој фирми. Штеде на
порезима и доприносима, али, тврде упућени, имају и трасиран пут за евентуално извлачење
новца из сопственог предузећа.
Телефонски оператери, програмери, књиговође - готово да нема профила за који послодавац
не би радије да упосли регистрованог предузетника. Књиговође објашњавају да притом не
крше закон.
- Ангажовање радника тако што он отвара предузетничку радњу преко које плаћа своје
доприносе, а с послодавцем има уговор о пословној сарадњи и месечно фактурише своје услуге
послодавцу, све је чешћа појава и веома је приметна код програмерских послова - објашњава
Јован Беара, председник Пословног удружења "Увра".
- Није редак случај да страна фирма ангажује једну програмерску предузетничку радњу и да та
предузетничка радња организује отварање већег броја мањих које плаћају доприносе и
фактуришу своје услуге главној предузетничкој радњи.
Беара објашњава да су те предузетничке радње углавном паушалци и да без проблема подижу
готовину до шест милиона динара који су фактурисани. По правилу уредно намирују обавезе
према држави, што је вероватно и један од услова за сарадњу.
ЈЕФТИНИЈИ ЗА ТРЕЋИНУ
РАД на лизинг је све заступљенији облик ангажовања радника у Србији - упозорава Ранка
Савић, председница АСНС.
- А тако ангажовани радници су јефтинији од 30 до 40 одсто. И послодавац не брине о томе
како да им да отказ, не плаћа им отпремнине. И верујте, то ће бити доминантан облик
ангажовања људи врло брзо.
- С обзиром на то да паушалац може имати приход око 4.000 евра месечно и да сав износ,
после плаћања трошкова доприноса, може подићи без икаквог правдања, постоји могућност
прања новца у мањем обиму - додаје Јован Беара.
- Уколико је пуно таквих фирми повезано, онда је могућ и већи обим фреквенције кеша. Ове
мале паушалне радње углавном раде из свог стана и трошкови су им минимални.
Према раднику који је запослен преко своје предузетничке радње послодавац нема скоро
никакве обавезе из радног права. Он са његовом агенцијом склапа уговор и плаћа му услугу.
Нема боловања, отпремнине, минулог рада...
- Мислим да још није то толико масовна појава, лично сам чула за два случаја, али је то
дефинитвно правац у коме иде наше тржиште рада - упозорава Ранка Савић, председница
Асоцијације слободних и независних синдиката.
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- Врло брзо ће доћи време када ће рад на одређено и неодређено време бити изузетак. Наши
послодавци иду ка што већем профиту и што мањем трошку запослених, а то је последица
намета државе. Оптерећење рада од 63 одсто је, ма шта ко рекао, веће него у већини земаља
Европске уније.

СВЕТСКА БАНКА: Снажни резултати на српском тржишту рада
Извор: ТАНЈУГ
У Србији је број новозапослених у периоду од 2010. до 2016. године износио
400.000, што је у значајној мери допринело укупном повећању броја запослених у
читавом региону Западног Балкана
У Србији је број новозапослених у периоду од 2010. до 2016. године износио 400.000, што је у
значајној мери допринело укупном повећању броја запослених у читавом региону Западног
Балкана, према данас представљеном извештају Светске банке и Бечког института за
међународне економске студије.
Како се наводи у документу, у региону Западног Балкана је у посматраном периоду дошло до
нето повећања броја запослених за 300.000 (разлика између броја нових и угашених радних
места), што указује на укупан раст запослености од око шест процената.
Наиме, између 2010. и 2012. године дошло је до нето смањења (губитка) броја запослених, а
између 2012. и 2016. године дошло је до повећања.
Како се наводи у заједничком извештају под називом "Трендови на тржишту рада у региону
Западног Балкана 2017, пораст запослености је добра вест, "али је неопходно да та стопа раста
убрза како би се постигао јачи ефекат на високу незапосленост и распрострањену стопу
неактивности".
Директорка Светске банке за Западни Балкан Елен Голдстин је, поводом објављивања
извештаја, рекла да истаживачи сада први пут имају могућност да анализирају развој ситуације
на тржишту рада у свих шест земаља Западног Балкана на један једноставан и конзистентан
начин кроз нову базу података.
"То ће бити важно, јер настојимо да убрзамо темпо отварања нових радних места на подручју
Западног Балкана и да надмашимо раст од шест процената који је уочен од глобалне
финансијске кризе", истакла је Голдстин.
Незапосленост у региону је смањена, али је и даље на високих 21 одсто, према оцени Светске
банке и Бечког института.
Готово 40 процената радно способног становништва је неактивно, што је знатно већа стопа
него у суседним чланицама ЕУ, при чему је та неактивност нарочито висока код жена и мање
образованих лица.
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Недавни опоравак запослености је, према извештају, неочекивано у корист старијих радника,
што се делимично објашњава демографским приликама, будући да број радника у старосној
доби од 55 до 64 године снажно расте у укупном броју запослених.
Запосленост у тој категорији је порасла за више од 20 процената у већини земаља. Опоравак
запошљавања је такође забележен код високо образоване популације, али не и код
неквалификоване радне снаге и младих са ниским степеном образовања, због чега је стопа
незапослености међу омладином и даље на изузетно високом нивоу.
Незапосленост младих је пала са 50 одсто у 2014. на 48 процената у 2015. Први подаци за 2016.
годину указују на наставак тренда опадања, али је незапосленост међу младима у региону и
даље висока у поређењу са 17,3 посто у Европској унији.
У извештају се, међутим, наводи да напредак у отварању радних места прикрива проблем ниске
продуктивности рада, што доводи у питање квалитет отворених радних места.

Политика: "Гоша" из Смедеревске Паланке продата кипарској фирми
Извор: ТАНЈУГ
Словачка фирма "Жос Трнава" пренела је 100 одсто капитала и имовине Фабрике шинских
возила "Гоша" из Смедеревске Паланке на компанију "Лиснарт холдингс лимитед" са
седиштем на Кипру, пише "Политика".
Словаци су захтев за промену података у АПР-у поднели 29. марта, у понедељак је трансакција
заведена, а радници су о томе обавештени у уторак ујутру.
Како за "Политику" каже Љубомир Савић, председник синдиката Независност у паланачкој
фабрици, генерални директор Иван Хемшилд о продаји фирме обавестио их је телефоном у
уторак ујутру.
"Очекујемо да би у среду могли да се појаве нови власници, мада је генерални директор исти,
пошто је то словачка фирма са седиштем на Кипру. Тек након разговора, надамо се, знаћемо
како је предузеће продато. Купопродајни уговор још нисмо добили, а једино из њега може да се
види да ли је фабрика продата са дуговањима према држави и запосленима", наводи Савић.
Прочитајте још!
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" јутрос су, како су и најавили, започели генерални
штрајк. Захтеви су да им се одмах исплати 100.000 динара по раднику на име заосталих
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неисплаћених плата, овере здравствене књижице, повеже стаж, да убудуће плате добијају
месец за месец, а да им преостала дуговања буду исплаћена у 10 месечних рата.
Радници страхују да ли ће нови послодавац имати обавезе према њима, али се ипак надају да ће
све бити у реду. Ако се буде по закону радило, јасно је да се не може купити само позитивно
пословање већ и дуговања, додаје он.
"Жос Трнава" само држави Србији дугује око четири милиона евра на име пореза и доприноса
за раднике. Самим радницима Словаци дугују око 1,8 милиона евра за зараде, док се
добављачима дугује више од милион евра, наводи "Политика".
До сада нико од представника словачке компаније није ступио у преговоре са радницима који
већ недељу дана штрајкују.
Штрајк је настављен и око 220 запослених не одустаје од намера да оствари своја права исплату заосталих зарада са припадајућим доприносима, оверу здравствених књижица и
редовне плате, наводи Политика.
Синдикати тврде да се радницима дугује између 15 и 20 зарада, да радни стаж није уплаћиван
од 2014. а фирма је у блокади од децембра 2013.
Компанија "Жос Трнава" купила је "Гошу" почетком 2007. путем аукције. У другом надметању
Гоша је продата по почетној цени од 140,44 милиона динара.

Синдикат: Члановима управних одбора надокнада 150 динара, а не
просечна зарада
Извор: Бета
Синдикат запослених у правосудним органима Србије предложио је данас Влади да стави ван
снаге закључак да се члановима управних и надзорних одбора исплаћује нето накнада у висини
просечне зараде, а председницима одбора иста накнада увећана за 20 одсто.
У саопштењу Синдикат је навео да је предложио Влади или да стави ван снаге тај закључак,
донет 3. марта, или да га преиначи тако да чланови управних и надзорних одбора волонтирају
или да им се исплаћује накнада само за одржане седнице у висини дневнице од 150 динара.
"Било би добро да сте пре доношења овог закључка преиспитали резултате рада управних и
надзорних одбора јер се, најчешће, ради о губиташима чије губитке претварате у јавни дуг који
плаћамо ми порески обвезници", навео је Синдикат.
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Подсећа се да одређени број запослених у државној управи, правосудним органима, локалној
самоуправи, просвети, здравству, култури, науци, полицији, социјалним установама, Војсци,
иако свој посао обавља одговорно, професионално и пуно радно време, прима плату испод
минималне законом гарантоване плате-зараде.

СРПСКИ РАДНИЦИ БЕЖЕ ИЗ САМСУНГА Наши људи у Словачкој не
желе да трпе тешке услове рада
Аутор: Милош Станић
Српски радници у Словачкој кажу да су прошли пакао радећи у фабрикама. Зато су дигли руке
од овог посла и у истој земљи окренули се - грађевини.
- Зашто да трпим да ме сваки дан неко малтретира у тој фабрици пакла кад за скоро исте паре
могу да радим посао на грађевини и то уз плаћен смештај и оброке - прича један од радника из
Словачке.
Наши радници који су се недавно вратили из Словачке кажу да не памте тако лоше услове за
посао и да су очајни одлучили да се врате.
- Српским радницима се прети, па чак и батинама уколико не испоштују договор из уговора
који су добили само на словачком језику и желе да напусте посао. И то им прете Срби који раде
за агенцију - прича за „Блиц“ један од момака (име и презиме познато редакцији) који је пре
неколико дана дошао из Словачке.
Наши саговорници напомињу да Срби који прођу кроз све ово почињу сами да траже посао без
посредника. Како кажу, и то је могуће ако се човек потруди. Најатрактивнији је рад на
грађевини, који се плаћа више од четири евра по сату уз плаћен смештај и оброке.
- Рекли су нам да ко хоће својевољно да оде, мора да да 100 евра. Србин из агенције рекао је да
ће лично довести петоро људи, затворити оног ко хоће да иде у собу и пустити их да га бију истиче наш саговорник.
Како каже, тамо их је чекао тежак рад, али и дупле смене које нису могли да одбију.
- Ради се осам сати, кад им треба, под претњом отказом остајеш да радиш дуплу смену од 16
сати. Када се тако заређају три, четири дана, постаје пакао - каже наш саговорник.
И након што је откривено како се послодавци и агенције опходе према српским радницима,
готово ништа се није променило, а наши радници поново су преварени.
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- У ономе где смо ми спавали, ја не бих свиње држао. Било је заиста 100 нас на једно купатило каже наш саговорник који је посао у „Самсунгу“ добио преко словачке фирме „Раскен“ са
седиштем у Тамнави.
Од почетка им је било јасно да неће добити оно што им је обећано пре поласка.
- Кад смо стигли донели су уговоре на словачком језику. Нас 50 у реду је морало да их потпише
а да нам нису рекли шта у њима пише - додаје он.
Подсетимо, након што је откривено да радници из Србије у Словачкој раде у нехуманим
условима, у сменама од по 12 сати и да живе у неадекватном смештају, реаговало је српско и
словачко министарство рада.
Након најаве словачког министра за рад Јана Рихтера да ће бити пооштрене контроле у
фабрикама, он се срео са српским министром Александром Вулином.
Након тога Словачка је усвојила измене Закона о странцима у Словачкој, а ускоро се очекује и
потписивање споразума којим ће бити одређен положај српских радника у Словачкој.
Радници ће управо овим законом брже добијати радне дозволе.
Платио лечење из свог џепа
Иако им је обећана боља зарада и сатница већа од 2,2 евра коју наши радници најчешће
примају, испоставило се да није тако.
- Сатница јесте била 3,2 евра, али смо на то плаћали 5,5 евра сваког дана за смештај, лекаре и
друге обавезе. Лекара наравно нисмо видели. Колега који је имао проблем, лечење је платио из
свог џепа - додаје наш саговорник. Он истиче да су били смештени у месту Јаковске Бохунице, а
до посла су путовали сат времена па су и тиме изгубили време.

ДИРЕКТОРИ КАЖЊАВАЈУ БУНТОВНИКЕ Железничари опет прете
штрајком глађу
Аутор: М. Милојевић
Након кратког примирја поново је бура у „Железницама РС“ јер су радницима који су
протествовали евидентирани изостанци и прецртане дневнице, због чега поново најављују
могућност штрајка глађу.
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- Ако само једном раднику, због протеста и штрајка, одбијете једну једину дневницу, сви ћемо
истог тренутка поново ступити у штрајк глађу – поручио је управи Железница РС Зоран Ћућић,
један од 12 штрајкача, који су крајем марта данима гладовали на станици у Бањалуци.
Буру су изазвале шихтерице, које су, како тврде у Самосталном синдикату СТД, директори
преправљали, како би казнили бунтовнике.
Уз то спискови учесника протеста из свих секција ЖРС су већ послати на сто генералном
директору Драгану Савановићу.
Одбијање дневница није заобишло чак ни раднике који су тих дана узели годишњи одмор или
слободне дане.
Чедомир Кнежевићу, неформалном вођи штрајкача глађу, предсеник РС Милорад Додик је
обећао да ће до петка посетити железничаре у Приједору, али још није потврдио да ли ће и
када доћи.
Раније је Додик железничарима обећао да неће трпети санкције због штрајка, и да ће он лично,
ако се то деси, позвати на ред и Министарство саобраћаја и менаџмент ЖРС.

''Гош'' продата кипарској фирми
Аутор: Оливера Милошевић
Смедеревска Паланка – Док радници Фабрике шинских возила „Гоша” из Смедеревске
Паланке штрајкују већ недељу дана, фирма им је „преко ноћи” добила новог власника.
Словачка „Жос Трнава” пренела је 100 одсто капитала и имовине на компанију „Лиснарт
холдингс лимитед” са седиштем на Кипру.
Радници из Смедеревске Паланке о томе су обавештени јутрос. Словаци су захтев за промену
података у АПР-у поднели 29. марта, дан уочи почетка генералног штрајка у „Гоши”, а у
понедељак је трансакција заведена.

11

За добровољни одлазак из Радио-телевизије Крагујевац до данас се изјаснила
половина запослених

Град преузима РТК на рок од шест месеци?
У Радио-телевизији Крагујевац у току је изјашњавање запослених о добровољном одласку из
фирме, уз једну од три опције из социјалног програма који је понудило Министарство за рад.
Пише: З. Р.
Изјашњавање траје до 8. априла, а до јуче се за одлазак из РТК, уз отпремнине из социјалног
програма, изјаснила половина, односно око 30 запослених у тој медијској кући.
Синдикат и запослени који намеравају да остану у фирми очекују да ће градска управа, сходно
прошлонедељној уредби Владе Србије, почетком наредне седмице званично од Владе да
затражи преузимање Радио-телевизије Крагујевац на рок од шест месеци, за колико треба да
санира последице претходне приватизације те медијске куће, која је поништена крајем јануара
и да је припреми за поновну продају. Градска управа ће морати да преузме и обавезу везану за
исплату заосталих зарада запосленима, као и да измири преостале финансијске обавезе те
медијске куће које, према скорашњим проценама, премашују 30 милиона динара.
- Влада Србије је почетком прошле недеље донела уредбу којом се омогућава не само
Крагујевцу, него и другим градовима у којима је дошло до поништења приватизације
електронских медија, да преузму те медије и да их у року од шест месеци припреме за нову
приватизацију - каже за наш лист главни повереник УГС "Независност" у РТК Горан
Антонијевић, напомињући да градска управа зна за уредбу Владе, те да су запослени у РТК ових
дана обавештени да ће надлежни у граду да испуне обећање које се односи на помоћ опстанку
те медијске куће.
У Радио-телевизији Крагујевац сматрају да би та медијска кућа, уколико се ситуација буде
развијала у складу са планираном динамиком, радио и телевизијски програм поново могла да
почне да емитује средином наредног месеца.

Фирма са Кипра купила Гошу
Фирма Lisnart holdings llimited са Кипра од јуче је власник фабрике Гоша из Смедеревске
Паланке.
Пише: Љ. Буквић
Вест о томе да је дојучерашњи власник ЖОС Трнава продала компанију у Србији у којој
радници штрајкују од прошлог понедељка радници су сазнали јуче од генералног директора
који је тренутно у Словачкој и који ће, како је рекао, остати на тој позицији.
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- Речено нам је да је фабрику купио холдинг са Кипра, у власништву три Словака. Наводно та
фирма је задужена да спашава словачке фирме које су посрнуле. Директор ће остати на тој
позицији, а данас или сутра требало би да неко од нових власника дође у Србију - каже за Данас
председник синдиката Независности у овој фирми Љуба Савић.
Промена власника убележена је 3. априла у Агенцији за привредне регистре, где се види да је
фирма Лиснарт холдинг захтев за промену података поднела 29. марта. Промена података у
којој се види да ЖОС Трнава више није власник унета је у понедељак, истог дана када су се
власници јавили штрајкачима и затражили од њих да наставе са послом који су започели те да
ће им они уплатити по 15.000 динара.
Радници фабрике шинских возила Гоша штрајкују већ десет дана због неисплаћених и до 20
зарада. Осим тога, они траже да им се уплати стаж за четири године и овере здравствене
књижице. У покушају да у ЖОС Трнави јуче дођемо до више информација у служби за односе
са јавношћу ове компаније у Словачкој нам је спуштена слушалица.
После самоубиства радника "Гоше"

Зашто ћути држава?
Пре десетак дана из Смедеревске Паланке стигла је страшна вест: радник “Гоше” се убио, јер
више није имао од чега да живи. Његова фабрика шинских возила “Гоша” приватизована је
2007. године, а страни власник, односно инвеститор је словачка фирма ЗОС из Трнаве.
Пише: Младен Обрадовић
Сада се испоставило да радници већ неколико година не примају редовно плату, или примају
“милостињу” од неких 5.000 динара месечно. Ту се намећу два следећа питања: зашто синдикат
запослених није раније реаговао на такву ситуацију? Наиме, тек сада, неколико дана после
несреће, синдикат је прогласио генерални штрајк (!?).
Друго, можда још важније питање гласи: зашто на све ово ћути држава? Зашто ћути РТС? Да ли
реагују надлежна министарства? После свега овога, неизбежно се намеће битно питање: да ли
нам требају такви страни инвеститори? Наравно да су нам потребне стране инвестиције, али не
овакве. Држава је сигурно пре 10 година овом страном инвеститору обезбедила субвенције по
сваком “новом” радном месту у “Гоши”.
Али је затим њој било важно само да страни инвеститор уплаћује порезе и доприносе, док су
радници били постепено “заборављени”. Морам завршити овај текст речима: да ли су нашој
дрзави важнији странци, који остварују и износе профит из Србије, или наши, домаћи радници
и њихове породице?
Кретање најважнијих економских индикатора у периоду од 2000. до 2016. године истраживање Института за територијални економски развој (ИнТЕР)

Пре осам година зарађивали смо 402, а сада 374 евра

У претходних 16 година највећу просечну нето плату од 402 евра грађани Србије примали су
2008. године.
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Пише: Љ. Буквић
После смене режима Слободана Милошевића просек плата пао је на 98 евра, да би од доласка
Александра Вучића на место премијера највећи износ просечне плате био забележен 2013. и то
388 евра, показују подаци истраживања које је спровео Институт за територијални економски
развој (ИнТЕР). У инфографици о економским кретањима у периоду од 2000. до данас, који је
ИнТЕР објавио, види се да је највећи раст нето зарада, већи од 100 одсто, остварен за време
мандата Војислава Коштунице, скок са 194 евра у 2004, на 402 евра у 2008. Владе ДС-а, у
периоду 2001/2004, забележиле су сличан скок плата, са 98 евра на 194 евра. Од 2012. до 2016.
просечна нето плата порасла је 2,2 одсто, са 366 на 374 евра.
- У годинама пре економске кризе од 2001. до 2008, раст БДП-а на годишњем нивоу никад није
био испод 4,4 одсто, достигавши максималних девет одсто 2004. године, да би након 2008.
Србија три пута имала негативну стопу раста, каже за Данас директор ИнТЕР-а Драгиша
Мијачић.
И поред економске кризе, напомиње наш саговорник, највише страних директних инвестиција
реализовано је за време Владе Мирка Цветковића, нешто више од девет милијарди евра за
четири године (2008-2011), док је за све три владе Александра Вучића укупно страних
директних инвестиција било 6,991 милијарди евра.
- Влада Александра Вучића је, међутим, зауставила тренд пада броја запослених, и по
подацима формалне запослености и по подацима из Анкете о радној снази, што је, међутим,
углавном резултат промене Закона о раду, а не толико стварања нових радних места.
Историјски минимум броја формално запослених се, такође, десио у време Вучићеве
владавине. Ипак, морају се узети у обзир контекст и политичке околности. На пример, раст
БДП-а за време Владе Војислава Коштунице је углавном производ приватизације друштвених
и државних предузећа, док је пад економских индикатора, карактеристичан за Владу Мирка
Цветковића, углавном производ економске кризе, делом и политичке нестабилности јер су тада
ухапшени Радован Караџић и Ратко Младић, напомиње Драгиша Мијачић.
Професор Економског факултета у Београду Благоје Пауновић скреће пажњу на то да нису све
владе водиле земљу у истим политичко-економским околностима у свету и код нас, као и на то
да се ефекти, било позитивни или негативни појединих мера које је донела једна влада могу
пренети и на период када је друга влада на власти. Са становишта показатеља БДП-а, сматра
он, најуспешнија је влада Војислава Коштунице, а најнеуспешније су владе Мирка Цветковића
и Ивице Дачића, с тим што, како каже, не треба заборавити да се на крају Коштуничиног
мандата, а на почетку Цветковићевог десила светска економска криза.
- Коштуничина влада је наставила са трендом високих стопа раста БДП-а из периода владе
Зорана Ђинђића (и кратког периода владе Зорана Живковића). Тако високе стопе раста (пет
одсто у 2001. и 4,4 одсто у 2003.) последица су не само мера економске политике Ђинђићеве
владе, већ и веома ниске основе за израчунавање стопе раста БДП, као и подржавајућег става
међународне заједнице према Србији, истиче Пауновић.
Према његовим речима, Влада Александра Вучића након негативне стопе раста у првој години
(прецизније у првих осам месеци) мандата остварује позитивне стопе раста БДП, са трендом
даљег раста, при чему би остварене стопе раста биле сигурно веће за неколико десетина
процентних поена да није било катастрофалних поплава пре три године.
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- Иако кретање запослености и незапослености нису сасвим компатибилне величине, ови
показатељи у привреди Србије, грубо посматрано, показују висок степен негативне корелације.
По овом индикатору најнеуспешнија је Цветковићева влада, за чијег мандата долази до
највећег пада броја запослених, на 2,2 милиона у 2012, односно највећег броја незапослених, на
719.881 у 2005. години, каже Пауновић.
Такође, за време влада Ђинђића и Живковића дошло је до значајног смањења броја
запослених, односно повећања броја незапослених, а тај тренд се наставља и за време владе
Коштунице, с тим да се пред крај његовог првог мандата тај тренд зауставља и прелази у раст
броја запослених. Кад је реч о броју незапослених - 2016. регистровано је 489.000 у односу на
445.000 у 2008. години. Нето стране директне инвестиције, истиче он, показују веома
неуједначене промене, што отежава утврђивање везе између њихове динамике и појава које на
њих утичу. Поред тога, апсолутна висина нето директних страних инвестиција је, како каже,
толико мала да појединачни догађај (као нпр. продаја Мобтела) утиче на њихов значајни раст у
години када се десио тај догађај, односно пад у наредној години.
- У кретању директних страних инвестиција може се уочити тренд раста током прве три владе
од 2000, затим благи пад у другом мандату Коштунице, који се наставља у мандату
Цветковића, али и велики скок у 2011, након чега долази до стрмоглавог пада нето директних
страних инвестиција до почетка мандата владе Ивице Дачића, каже Благоје Пауновић,
напомињући да је тренд раста приметан и током мандата Ивице Дачића и Александра Вучића.
Експлозија јавног дуга
Јавни дуг је "експлодирао" за време владавине Мирка Цветковића и Александра Вучића. Са
историјског минимума од 8.871 милијарде у 2008, скочио је на 17.717 милијарди евра у 2012, а у
2016. премашио је 24.822 милијарде. На годишњем нивоу, јавни дуг је највише порастао 2010.
(за 23 одсто) и 2011. (за 22 одсто). "Када се посматра динамика јавног дуга најуспешнија је била
влада Војислава Коштунице, за чијег мандата се наставља тренд смањења дуга. Успешној
контроли јавног дуга погодовала је продаја Мобтела, да би након тога уследила "експлозија", а
једини позитивни сигнал на том пољу је заустављање његовог раста и благо смањење у 2016 истиче Благоје Пауновић.

"Дајте им накнаду од 150 РСД, а не зараду"
Синдикат би да преиначи закључак тако да чланови надзорних одбора волонтирају или да им
се исплаћује накнада само за седнице у висини дневнице од 150 динара.
ИЗВОР: БЕТА
Синдикат запослених у правосудним органима Србије предложио је Влади да стави ван снаге
закључак да се члановима управних и надзорних одбора исплаћује нето накнада у висини
просечне зараде, а председницима одбора иста накнада увећана за 20 одсто.
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У саопштењу Синдикат је навео да је предложио Влади или да стави ван снаге тај закључак,
донет 3. марта, или да га преиначи тако да чланови управних и надзорних одбора волонтирају
или да им се исплаћује накнада само за одржане седнице у висини дневнице од 150 динара.
"Било би добро да сте пре доношења овог закључка преиспитали резултате рада управних и
надзорних одбора јер се, најчешће, ради о губиташима чије губитке претварате у јавни дуг
који плаћамо ми порески обвезници", навео је Синдикат.
Подсећа се да одређени број запослених у државној управи, правосудним органима, локалној
самоуправи, просвети, здравству, култури, науци, полицији, социјалним установама, Војсци,
иако свој посао обавља одговорно, професионално и пуно радно време, прима плату испод
минималне законом гарантоване плате-зараде.

Nova ekonomija
Полицијски синдикат Србије и Војни синдикат Србије протестују 8.
априла испред Владе
Извор: Бета
Репрезентативни Полицијски синдикат Србије и Војни синдикат Србије најавили су данас да ће
због лошег положаја и стандарда запослених 8. априла протестовати испред зграде Владе
Србије у Београду.
У саопштењу које је потписао председник Полицијског синдиката Вељко Мијаиловић је
наведено да их је тешка ситуација у МУП Србије и Војсци Србије натерала да по четврти пут
изадју на улице и траже своја права.
У саопштењу се наводи да их за четири месеца од како су први пут протестовали, "нико није
удостојио" да их "позове на озбиљне разговоре".
"Очигледно не желе да решавају проблеме у безбедносном сектору, па су протести изгледа
једини начин да скренемо пажњу на наше захтеве. Желимо да упознамо јавност с лошим
положајем и стандардом запослених у војсци и полицији. Доста нам је лажних обећања о
повећању плата, исплати обећане помоћи, побољшању услова рада. Доста нам је напредовања
по политичкој линији, уместо по заслугама", пише у саопштењу.
Синдикати додају и да им је доста "страшења полицајаца премештајима на периферне послове
уколико не поступају онако како им се нареди".
У саопштењу је оцена да је систем на "рубу пуцања" и да желе хитне промене.
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Novi magazin
Синдикат: Члановима управних одбора надокнада 150 динара, а не
просечна зарада
Аутор: ЈУизвор: Бета
Синдикат запослених у правосудним органима Србије предложио је данас Влади да стави
ван снаге закључак да се члановима управних и надзорних одбора исплаћује нето накнада у
висини просечне зараде, а председницима одбора иста накнада увећана за 20 одсто.
У саопштењу Синдикат је навео да је предложио Влади или да стави ван снаге тај закључак,
донет 3. марта, или да га преиначи тако да чланови управних и надзорних одбора волонтирају
или да им се исплаћује накнада само за одржане седнице у висини дневнице од 150 динара.
"Било би добро да сте пре доношења овог закључка преиспитали резултате рада управних и
надзорних одбора јер се, најчешће, ради о губиташима чије губитке претварате у јавни дуг који
плаћамо ми порески обвезници", навео је Синдикат.
Подсећа се да одређени број запослених у државној управи, правосудним органима, локалној
самоуправи, просвети, здравству, култури, науци, полицији, социјалним установама, Војсци,
иако свој посао обавља одговорно, професионално и пуно радно време, прима плату испод
минималне законом гарантоване плате-зараде.
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