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Вучић: Смањићемо порезе на зараде
Извор:Танјуг

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је покретањем комплетне економске
активности у земљи дошао тренутак у коме данас размишљамо о томе да морају да се повећају
примања најсиромашнијим грађанима, пре свега пензионерима и радницима са најнижим
зарадама, те поручио да ће се у том смислу ићи и на смањење пореза и доприноса на зараде.
Вучић је, у интервјуу за телевизију Прва, навео да, иако неки критикују да је повећање мало, да
је то значајно јер су након година пада стандарда данас стабилизоване јавне финансије што је
омогућило да плате са 357 евра дођу на 430-440 евра, што је за 20 одсто више.
- Мало ли је то за један мандат, да спречите земљу да банкротира, да имате чврсте јавне
финансије, да вам не расте јавни дуг као што је растао, да знате да имате сигурну и добру земљу
- рекао је Вучић.
Он је рекао да је намера да се смање порези и доприноси на зараде.
- Један, два, три, четири одсто - мислим да можемо то да урадимо. Остаје да се то види, у влади
ћемо доносити тачну оцену и проицену и мислим да је добро да се то уради заједно са ММФ и
са Фискалним Саветом да не бисмо угрожавали све оно што смо до сада постигли - рекао је
Вучић.
Циљ плата 500 евра
Премијер је истакао и да је један од циљева да се незапосленост спусти испод десет одсто, што
би било боље од европског просека, али и да просечна српска плата до краја 2018. у просеку
буде 500 евра.
Он је навео да већа кредитна активност показује покретање комплетне економске активности у
земљи.
Вучић је рекао да морамо да размишљамо о најсиромашнијима, о пензионерима који морају да
одбију повећање и радницима "који тешко и крваво зарађују за хлеб" да добију повећање.
- О сваком од тих питања сам заиста велики оптимиста - поручио је Вучић.
Говорећи о доброј пословној клими у Србији Вучић је указао на податак да је последњих година
отворено више компанија које су запослиле више хиљада људи.
- Отворен је Џонсон Електрик, који ће ускоро имати 3.000 запослених. Отворен је Астер тексти,
који већ има 1.500 запослених, а запошљва сада још 500 нових. Леони за три месеца почиње да
ради са 2.200 запослених. Са Цумтобелом наредних дана завршавамо да они дођу, а они су
Мерцедес у области индустрије светла. Довешће и нове компоненташе - рекао је Вучић.
Нове инвестиције
Премијер је додао и да је постигнут договор за Нишку бању са филипинском компанијом
Мини, као и да је борба између Ниша и Новог Сада за долазак нове фабрика која ће запослити
1.600 радника...
На констатацију да влада настоји да створи што бољи амбијент за нове инвестиције, Вучић је
рекао да је влада дала локалној самоуправи коју контролишу неке друге политичке странке 10.1
милион евра за 1.700 људи да се запосли у компанији Јазаки.
Он је навео да ће та компанија у Шапцу званично почети да ради у септембру али већ сада
почиње да ради и 300 радника је на обуци.
Добро је да у Шапцу, у седишту Мачве имамо такву фабрику, рекао је он и додао да се покушава
да се још моћнија јапанска компанија "доведе" у Лозницу или Краљево.
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Како је рекао, све што може "гура у Краљево", а тренутно се помаже једном српском
бизнисмену у производњи масивног намештаја у Краљеву, а где запошљава 300 људи и где се
дају велике субнвенције, јер је жеља и намера да се српски бизнис подстакне.

Минималац прима више од 300.000 људи у Србији
Извор:РТС
Минималну зараду од 22.620 динара прима између 300 и 350 хиљада запослених, процењују у
Републичком заводу за статистику.
Многи запослени на црно примају мање и од тога, не добијају оно што зараде или их плаћају са
закашњењем. После најаве из Владе да ће до јесени минималне зараде бити повећане, РТС је
истраживао како је то у пракси могуће.
Закон о раду прецизира да се о минималној заради договарају социјални партнери до 15.
септембра, за следећу календарску годину, а ако се не договоре, о њој одлучује Влада.
Међутим, у Министарству рада кажу да и социјални партнери: синдикати и послодавци, могу
да траже повећање минималне зараде.
- Тако да је могуће у току године одлучити о евентуалном повећању цене рада уколико се сви
социјални партнери сагласе и уколико је то наравно оправдано повећањем оних параметара на
основу којих се и одређује минимална цена рада - каже Зоран Лазић, државни секретар
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Поред основног минималца, радник треба да добије регрес, топли оброк и превоз. Када би се
додало тих неколико хиљада динара на основну минималну зараду, видели бисмо да већина
трговинских ланаца, у ствари исплаћује минималну зараду, или тек мало више од тога.
Иако раде за време државних празника и имају највише марже у окружењу, због велике понуде
радне снаге - мало плаћају раднике. Послодавци се слажу да неке њихове колеге тако
злоупотребљавају запослене, али се жале да плаћају највише доприносе по запосленом у
Европи, до 67 одсто. За разлику од већине европских земаља, код нас се опорезује и минимална
зарада, а доприносе држава не смањује.
"Апсурдно је да се на топли оброк плаћају сви порези и доприноси што је ипак једна социјална
категорија", каже Бобан Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије
Минималну зараду - непопуларни "минималац" послодавац исплаћује док трају поремећаји у
пословању фирме, и то не дуже од шест месеци. Ако се пословни проблеми до тада не реше,
послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима. Мада су свесни стања
у буџету, синдикати истичу да минимална зарада није довољна ни за пуко преживљавање.
"Минимална зарада мора адекватно одговарати потрошачкој корпи, односно да минимална
зарада мора бити на нивоу минималне потрошачке корпе, а то је негде на нивоу око 35 хиљада
у овом моменту", каже Љубисав Орбовић, председник Савеза Самосталних синдиката Србије.
"Уколико наш раст годишње износи три одсто БДП-а, онда не можемо очекивати у целини да
ће зараде бити веће од тог раста", каже Бобан Станацковић, председник Уније послодаваца
Србије.
Колико ће минимално бити плаћени радници у Србији знаћемо до средине септембра, а
спекулише се да ће радни сат уместо досадашњих 130, бити око 140 динара.
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Сад извозимо и директоре
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Србија почетком године бележи суфицит у спољнотрговинској размени услуга. Суфицит од 182
милиона долара у прва два месеца захваљајући ИТ
КАДА се подвуче црта, услуге више извозимо него што увозимо. Према подацима из прва два
месеца ове године, Србија је у суфициту од укупно 182 милиона долара. Резултату је допринела
пре свега домишљатост запослених у информационим делатностима, али и стручњаци за
професионално и менаџерско саветовање. Бројке кажу да смо почели да - извозимо директоре.
Компјутерске услуге су нам у јануару донеле зараду од 37, а у фебруару 41 милион долара.
- Већ дуго је суфицит информационих услуга већи него што је то случај са прехрамбеном
индустријом. Успешнији су од извоза воћа и поврћа. Већ дуго они постижу најбољи резултат каже економиста Иван Николић.
Менаџери консултанти су, по свему судећи, такође значајан српски извозни адут у пољу услуга.
У јануару су били у "плусу" од 32, а у фебруару 38 милиона долара. После година када су стране
компаније на водеће позиције доводили опробан кадар из централа, изгледа да се ситуација
преокренула.
Међу пољима у којима смо већи извозници него увозници је и транспорт. У овој области
страној конкуренцији највише бежи превоз путника. Наше компаније у иностранству продају
карте вредне 22 милиона долара, док странци у Србији инкасирају девет милиона долара. На
овај резултат, делом утиче и правило да уколико страна компанија покреће међународну
аутобуску линију кроз Србију, мора да нађе партнера у нашој земљи. Упућени објашњавају да је
веће интересовање српских компанија да возе у страним земљама, него што су стране
компаније заинтересоване да возе кроз Србију. Домаћи превозници су и ценовно
конкурентнији.
Када је реч о превозу робе, међутим, ту смо у фебруару били у "минусу". Ми смо страним
компанијама за овај посао платили 44 милиона долара, а наше су извезле ову услугу у
вредности од 40 милиона долара. Месец раније је однос био нешто повољнији, имали смо
суфицит од шест милиона долара.
ТУРИЗАМ БЕЖИ
НАЈВЕЋИ дефицит у спољнотрговинској размени међу услугама пише - туризам. Само у
фебруару, наши грађани су у иностранству потрошили 25 милиона долара више него
посетиоци Србије. Странци су у предности и када је реч о наплати права интелектуалне
својине. Ми смо за то у фебруару дали 13 милиона долара више него што су странци платили
нашим ауторима.
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Пресео им посао у словачкој фабрици
Аутор:З. РАЈИЋ
Отац и син из Црвенке отишли да зараде, а вратили се да не заврше на улици. Већ првог дана
добили отказ, а плаћали смештај иако нису радили
НЕДЕЉКО и Милан Медић из Црвенке, отац и син, доживели су непријатно искуство у
Словачкој, где су отишли да раде, а одатле се вратили после две недеље боравка без икакве
зараде и још са претњом да ће остати дужни агенцији преко које су били ангажовани, иако би,
да нису спаковали кофере, завршили на улици!
Медићи су прошле године радили у Словачкој преко агенције "Ларго" из Бачког Петровца, и
зарађивали око 400 евра месечно. Пошто се "Ларго" преселио у Мађарску, покушали су да овог
пролећа раде посредством агенције "Раскен" из Словачке. Речено им је да ће платити само 35
евра за пут, али није било тако.
- Стигли смо 4. априла у место Леополдово, где нас је њихов возач избацио као прасиће и казао
да сачекамо десет минута да дође неко из агенције и уведе нас у смештај. Чекали смо најмање
три сата, нервозни и уморни, да бисмо после тога сазнали да ћемо плаћати пет и по евра за
свако ноћење и 20 евра за пуну радну опрему, од које дају само мајицу за три месеца рада, а
остало само кад наиђе инспекција - прича Недељко.
У агенцији су им рекли да ће почети да раде сутрадан, али им је то био и први и последњи дан у
фирми "Фајн", јер су одмах добили отказ! После тога су били пребачени у фабрику "ФМ
Логистик", до које се из Леополдова, где су били смештени, путује сат комбијем, за шта су
плаћали два евра, иако су рачунали на бесплатан превоз.
- У тој другој фирми добили смо да радимо 12 сати на дан, што нас је обрадовало, јер је то
значило и већу зараду. Већ другог дана мајстор, како су га звали, ничим изазван почео је да
бесни прво на мог сина, па на мене, од 22 сата па до 2 ујутро. Ћутали смо и трпели терор, али
ни то није помогло да сачувамо посао. За две недеље саставили смо само пет радних дана, а
непрекидно смо плаћали смештај - наводи Недељко.
И у другој фирми су преко ноћи добили отказ, што нису знали, него су им говорили да од смене
до смене проверавају да ли ће их "ставити на списак".
- Кад су нам, после две седмице и свих лажи, понудили трећу фирму и други смештај, одлучили
смо да се вратимо у Србију из страха да не останемо на улици, што се нашим људима, како смо
чули, у Словачкој већ дешавало. Било је и оних који су за месец дана променили пет смештаја и
четири фирме, а многи су одлазили кући, јер су зарађивали лошије него у Србији, од 100 до
200 евра за месец дана - каже Недељко.
АПЕЛ ГРАЂАНИМА КОЈИ ОДЛАЗЕ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО: НЕ ИДИТЕ БЕЗ
УГОВОРА О РАДУ, ПРОВЕРИТЕ КО ИМА ДОЗВОЛУ!
ЗАПОШЉАВАЊЕ наших држављана регулисано је Законом о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, кажу у Министарству за рад.
- Апелујемо на наше грађане да не одлазе самоиницијативно на рад у иностранство, односно да
провере код Националне службе за запошљавање ко има дозволу за рад - кажу у Министарству.
- Не препоручује се одлазак без претходно потписаног уговора о раду којим се обезбеђује
заштита грађана на раду. Такође, пре одласка је неопходно проверити и да ли је у уговору
наглашено да је обезбеђена сва заштита особа прописана законом.
То подразумева дозволе за рад, трошкове општих, санитарних и специјалистичких
здравствених прегледа и издавања уверења о здравственој способности, трошкова превоза.
Запослени се за време боравка у иностранству могу обратити дипломатско-конзуларном
представништву Србије у земљи запослења. (Ј. Ж. С.)
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Петрохемија тражила да иде у стечај
Аутор:Љ. Малешевић
Јавни позив за прикупљање писама заинтересованости за МСК из Кикинде и панчевачке
„Азотаре” и „Петрохемије” истекао је почетком месеца и јавило се седам потенцијалних
инвеститора.
Будући да Радна група Министарства привреде разговара и с другим заинтересованима,
очекује се да до краја лета буде расписан тендер за приватизацију три државна предузећа из
хемијског комплекса.
Влада Србије, потврдио је то пре неколико дана и премијер Александар Вучић, чини кораке да
се панчевачка „Петрохемија” постави на чврсте ноге, тим пре што је ситуација у њој стабилна
јер тренутно на рачуну има 7,6 милијарди динара.
– Чак и да дође до великог повећања цене примарног бензина, они могу издржати годину дана
без икакве помоћи и подршке државе – истакао је Вучић.
Док држава тражи решење за хемијски комплекс и начин приватизације три државне
компаније, у „Петрохемији” се не седи скрштених руку јер треба обезбедити посао за 1.406
радника и извршавати редовно све обавезе. Због тога је, како „Дневник” сазнаје, „Петрохемија”
Привредном суду у Панчеву крајем априла поднела предлог за покретање стечајног поступка
реорганизацијом, у складу с Унапред припремљеним планом реорганизације. Предлог је
поднела Адвокатска канцеларија „Тодоровић–Шебек”, која има пуномоћ „Петрохемије” за
заступање и представљање у Привредном суду Панчево.
Одлука Скупштине акционара
Скупштина акционара „Петрохемије” је 25. априла донела одлуку којом је усвојен Унапред
припремљени план реорганизације и наложила генералном директору да пред надлежним
судом покрене стечајни поступак ради реорганизације те компаније. Обезбеђене су и изјаве
већинских поверилаца свих класа, који су спремни да приступе рочишту и гласају за план.
У предлогу се истиче да је Влада Србије у јуну 2013. године донела Акциони план за окончање
реструктурирања „Петрохемије”. По том акту, то предузеће је сврстано у групу од 16 предузећа
која имају одрживо пословање и за која је потребно израдити унапред припремљен план
реорганизације. Такође, наводи се у допису, Влада Србије је у мају 2015. године одредила
субјекте приватизације од стратешког значаја, међу којима је и та компанија, чиме је
„Петрохемија” била заштићена од принудне наплате до 28. маја 2016. године.
„Петрохемија” је у 2015. години позитивно пословала, пре свега захваљујући мерама
предузетим за побољшање пословних перформанси, као и повољнијег односа продајних цена и
цена примарног бензина. Прошла година завршена је с пословним резултатом од 7,52
милијарде динара, а током обе године редовно су измириване текуће обавезе, као и део обавеза
из претходног периода, а пре времена су отплаћени кредити с високим каматама и трошковима
гаранција. Ипак, и поред добрих пословних резултата током претходне две године,
„Петрохемија” није у могућности да измири нагомилане обавезе из ранијег периода.
Поступак реорганизације „Петрохемије”, наводи се у допису Привредном суду у Панчеву,
инициран је с циљем да се консолидује и стабилизује пословање страшки значајног пословног
ресурса, и то не само с аспекта величине привредног објекта, броја запослених, намирења
обавеза према повериоцима, већ пре свега с аспекта дугорочног утицаја на компатибилне
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привредне секторе и субјекте. Циљ реорганизације је да се омогући да „Петрохемија” на крају
периода пројектованог УППР-ом буде у стању да послује позитивно и функционише
самостално, без помоћи државе.

Држава продаје свој удео у банкама
Аутор:Д. Вујошевић
У Србији послује тридесет банака, од којих у бар пет има државног капитала. Те банке ускоро
би могле добити нове власнике, и то по бржем поступку него раније.
Влада Србије усвојила је Уредбу о поступку продаје акција банака, којом је предвиђена продаја
удела државе на тендеру. Стручњаци сматрају да би то могао бити добар потез.
То решење предложило је Министарство финансија, које ће активно учествовати у поступку јер
ће ангажовати финансијске саветнике и одредити најбоље рангиране понуде. Заинтересоване
стране јављаће се Министарству финансија у року од 21 дан од тренутка расписивања тендера.
Након прикупљања понуда, Министарство ће тражити мишљење и оцену Народне банке
Србије о кандидатима.
О томе колико је та новина добра, међународни консултант Милан Ковачевић каже:
– Приватизација се у Србији отегла преко сваке мере па је добро да се заврши, а самим тим и
тендерска продаја банака није лоша идеја – цподвлачи Ковачевић. – Држава ће добити новац и
неће више морати да брине о њиховом пословању.
Јубмес непознаница?
Једна од банка које би се ускоро могле наћи на тендеру је Јубмес банка, у којој је држава
већински власник, али…
Бизнисмен Мирољуб Алексић је последњих месеци куповао акције те банке и сви су га већ
видели као будућег газду. Међутим, он је демантовао да се спрема на тај корак, а да ли се
предомислио, знаће се након расписивања тендера.
То што су крајем прошле године баш државне банке имале негативно пословање, објашњава
Ковачевић, не мора да буде лоше. Већина тих банака у државном власништву имала је доста
ненаплативих потраживања. Многе од њих у претходном периоду чистиле су билансе па се то
видело и у крајњим резултатима пословања. То је био добар потез јер би с тим негативним
оптерећењем тешко нашле заинтересоване купце.
– Сматрам да би држава могла задржати власништво у некој од мањих банака, али остале
неоспорно треба приватизовати. Сем тендером, могли су то да ураде и продајом деоница преко
Београдске берзе – каже Ковачевић.
Шта се то нуди и ко би могли бити будући власници банка? Државног капитала највише има у
Комерцијалној банци, Поштанској штедионици, Српској и Јубмес банци.
Када је пре више од десет година у Србији почела приватизација банака, на расписане објаве
јављале су се реномиране куће попут Ерсте банке, Националне банке Грчке, и као од шале
бројале стотине и десетине милиона евра. После тога све је било много скромније. Када су се
банке нашле други пут на продаји, купци су били домаћи бизнисмени и инвестициони
фондови. Фонд из САД купио је Хипо банку, која сада послује као Адико. АИК и Алфа банка
нашле су се у већинском власништву „МК групе” и Миодрага Костића. Познати бизнисмени
Андреј Јовановић и Бојан Миловановић купили су Нову комерцијалну банку Марибор, која је
пословала у Србији у Крагујевцу, а затим и Финдоместик банку, које ће од почетка јула
пословати као Директна банка.
Да ли су садашњи власници банака на домаћем тржишту заинтересовани да учествују на
тендеру за куповину државног удела или ће се јавити неки други, тек ће се видети. Но, за све
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нас добро је то што пословне промашаје државних банка неће више плаћати порески
обвезници, односно сви грађани Србије.

Послодавци избегавају да запосле особе са инвалидитетом
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Послодавци у Србији због предрасуда избегавају да запосле особе са инвалидитетом
и радије плаћају пенале, изјавио је данас председник Националне организације особа са
инвалидитетом и председник Савеза слепих Србије Милан Стошић.
Он је рекао за РТС да је то нарочито изражено код особа са тежим инвалидитетом.
Тошић каже да у Србији има скоро 800.000 особа са инвалидитетом и да ће ове године за
унапређење њиховог положаја бити издвојено 40 милиона динара више него претходне
односно око 400 милиона.
Он је рекао да се особе са инвалидитетом највише запошљавају преко јавних радова и да је то
за сваку похвало додајући да би, ипак, требало обезбедити тој групи становништва и трајније
запошљавање.
Тошић је навео да има око 500 организација особа са инвалидитетом и да би требало донети
посебан закон који би регулисао њихов рад због разних специфичности, јер би то доста
унапредило њихов положај.
Како је рекао, у последње време су, ипак, направљени озбиљни помаци и постоји добра
сарадња са надлежним министарством.

СИНОС упутио протест Зорану Стоиљковићу
Пише: Фонет

Председница Синдиката новинара Србије (СИНОС) Драгана Чабаркапа упутила је данас
протест председнику УГС "Независност" Зорану Стоиљковићу због сагласности Гранског
синдиката културе, уметности и медија Министарству за рад да се менаџменту Компаније
Новости одобри да на принудни одмор, у трајању од осам месеци, пошаље 30 запослених.
Ту одлуку сматрамо скандалозном, јер УГС Независност у Компанији Новости нема
подружницу, указала је Чабаркапа.
Вечерње новости имају репрезентативне синдикате и они су негативно одговорили на најаву
пословодства да ће, због тешке финансијске ситуације, упутити поједине колеге на принудни
одмор дужи од 45 дана, наводи се у писму Чабаркапе.
За ту одлуку послодавцу је потребна сагласност ресорног министарства, а министру мишљење
репрезентативног гранског синдиката. И нашао га је, у УГС Независност.
У саопштењу Чабаркапа најављује да ће о овом несолидарном и начасном потезу Гранског
синдиката Независност, обавестити Независно удружеје новинара Србије, Европску и
Међународну федерацију новинара и Конфедерацију европских синдиката.
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Незапосленост у Пољској најнижа у последњих 25 година
Извор:Бета/АП

Незапосленост у Пољској у априлу пала је на 7,7 одсто што је најнижи ниво у последњих 25
година, показују објављени званични статистички подаци.
Незапосленост у априлу је нижа за 0,4 процентна поена у односу на март, а за 1,7 одсто мања
него истог месеца прошле године.
Уз пад незапослености такође је забележен и раст плата.
Премијерка Бета Шилдо изразила је "огромно задовољство" због најновијих података и рекла
да је то најнижа цифра за незапосленост од 1992. и да програми њене владе "дају очекиване
резултате".
Пољска као и многе друге бивше комунистичке земље борила се са високом стопом
незапослености током деведесетих и касније, када су неефикасне фабрике пропадале у тешкој
транзицији са комунистичке на тржишну привреду, наводи агенција АП.

Радомировић и Благојевић: Тешко за медије, плате све мање
Извор: Н1

Дуго нисмо имали овако тешку економску ситуацију за новинаре, плате су све мање, све је мање
посла. Неки медији се сналазе, ситуација би била боља да постоји приступ државним
фондовима да га не блокирају паријски интереси, сматра нови председник УНС-а и уредник
антикорупцијског сајта Пиштаљка Владимир Радомировић.
Радомировић сматра да новац треба да се распоређује у информисање свих грађана и додаје да
је то "улагање да у неком малом месту имате медиј који извештава о локалној самоуправи и
тако контролише како се користи новац".
"Држава се повукла из медија, али је повукла и новац који је давала, тржиште је оплао и не
постоји довољно квалитетних медија који ће пратити лок самоуправе, али ни републичке и
покрајинске институције", додаје он.
Уредник портала Јужне вести Пеђа Благојевић каже да Ниш од 2007. године издваја новац за
суфинансирање медија и наводи као пример да је у изборној години повећано финансирање на
95 милиона динара, да би потом било смањено на 30 милиона.
"Ја бих то повезао с изборима. Новац није завршио у џеповима новинара, добијали су га медији
који су били блиски властима, две породице - Гашић, с друге стране породица Радомировић.
Имате извештај локалног антикорупцијског форума, нису успели да утврде где је отишао тај
новац. Повећан је новац за информисање, али не видим да су грађани нешто боље
информисани", каже Благојевић.
Радомировић објашњава да се у многе комисије које одлучују о медијским пројектима
постављају људи који раде у корист оних који су на власти и додаје да се тако нешто десило у
Београду.
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"Милиони су дати фирмама који немају везе с информисањем грађана, то је оно на чему
морамо да радимо, да се изборимо да се такве злоупотребе не дешавају, да новац буде тако
распоређен да сви имамо корист од њега, да се не дешава да новац одлази у џепове локалних
моћника".
Када је било горе - за време Тадића или данас?
Поредећи ситуацију у медијима, Радомировић истиче да је ситуација у медијима била много
лошија у време власти Бориса Тадића, истичући да је 2009. године усвојен драконски закон о
медијима.
"Казне су биле огроме, али Уставни суд га је прогласио неуставним, само се УНС бунио и стао у
заштиту. Била су масовна отупштања новинара који нису били по вољи Тадићевој власти, било
је ту новинара Политике, уредник листа Ало је смењен на вечери где су власници дошли на
вечеру с Тадићем и донели главу уредника који је критички писао о власти Тадића, то је било
до 2012. Сувласници преса су били Мишковић и Ђилас, Ђилас то никад није признао,
замислите колико новца из Београда је одлазило у Пресс".
Пеђа Благојевић, међутим, сматра да је ситуација сада гора, пошто је добијао претње од
високих функционера владајуће партије.
"Слажем се да је у време Тадића успостављена контрола над медијима, ја сам сведок тога, током
тог периода док је Тадић био на челу ДС успостављени су механизми за контролу. Ја мислим да
са овим данас не може да се упореди јер је много горе, пошто актуелна влада усавршава
механизме, индекс одрживости медија је у последње три године лошији него икада. Добијао
сам претње од високих функционера владајуће партије која се није оградила, раније није било
замисливо да вас неко назове страним плаћеником, ја не памтим такав случај. Тадић јесте био
први човек који је мени тражио питања унапред и тај интервју је отказан, али ја функционере
СНС не могу ни да добијем, неће да дођу", каже Благојевић.
"2012. је Пиштаљка пред изборе објавила тајни извештај посматрача ЕК о реформи правосуђа,
очекивао сам да ће неко пренети то, нико није, данас би неко то објавио". Владимир
Радомировић
"Имамо ситуацију где судови изјаву "дао бих ти метак у чело" не сматрају за претњу, "треба вас
запалити" је за суд такође слобода говора. У оба случаја су претили високи функционери,
означе вас као стране плаћенике, када функционер каже новинару да ради за ЦИА и да иде
преко баре за инструкције и нико то не осуди ви сте у проблему. Мене су у Нишу снимали
камером, имам фотографије регистрације, полиција не може да нађе ауто, да ли је то могуће",
пита се Благојевић.
Радомировић наводи да је УНС увек осуђивао све врсте притисака и додаје да је, када медијима
одузмете новац, много лакше да неко прети новинарима који немају услове за живот. Он
сматра да су новинари онда спремни да попусте пред притисцима.
"Притисци су ефикаснији ако су новинари сиромашни. Увек постоје притисци власти ако их
медији критикују, наше је да будемо сложни и да се изборимо. Од кад је Вучић на власти
Пиштаљка објављује критичке текстове, имамо серију текстова о Синиши Малом, никакве
позиве од Вучића нисмо имали тим поводом, нико није покушао да нас заустави, само је
Агенција за борбу протв корупције покушала да га заштити и да нам не достави податкеиИ на
крају је Вучић рекао да ће да га смени".
Радомировић сматра да Синиша Мали ни дана не би провео на функцији, да су велики
електронски медији објавили писање Пиштаљке.
Говорећи о тешкој ситуацји у Вечерњим новостима, Радомировић је рекао да држава има
механизме да реши ситуацију и заштити радна места, али да је питање шта жели са медијима
које има у власништву.
"Новости су продате 2006. неким оф шор фирмама, Беко је признао да је власник, оно што се
сада дешава је да је запосленима речено да постоји опасност да престану да излазе у августу.
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УНС је подржао апел запослених, ми смо затражили од представника државе да пронађу план
да се реши криза, позвали смо Тужилаштво да покаже резултате истраге коју је водило, не
знамо шта се десило, то је једна од 24 спорне приватизације".

Синдикат тражи састанак са премијером
Извор:ФоНет

Организација Синдиката новинара Србије (СИНОС) у компанији Новости затражила је данас
хитан састанак са премијером Србије Александром Вучићем, због "чињенице да се некад
најтиражнији дневник на Балкану убрзано урушава како би био спреман за нову трансакцију
или стечај".
У саопштењу се наводи да Синдикат са великом забринутошћу прати изјаве руководства да,
због тешке финансијске ситуације, Компанија "неће дочекати август" и да су Новости суочене
"чак и са прекидом штампања".
Отворено писмо запослених Влади, Надзорном одбору и јавности, у режији колегијума
Компаније, и њиховом најавом "црне прогнозе", указује да се нешто велико "ваља иза брда",
упозорава Синдикат.
Председница Синдиката новинара Србије (СИНОС) Драгана Чабаркапа упутила је данас
протест председнику УГС "Независност" Зорану Стоиљковићу због сагласности Гранског
синдиката културе, уметности и медија Министарству за рад да се менаџменту Компаније
Новости одобри да на принудни одмор, у трајању од осам месеци, пошаље 30 запослених.
Ту одлуку сматрамо скандалозном, јер УГС Независност у Компанији Новости нема
подружницу, указала је Чабаркапа.
Вечерње новости имају репрезентативне синдикате и они су негативно одговорили на најаву
пословодства да ће, због тешке финансијске ситуације, упутити поједине колеге на принудни
одмор дужи од 45 дана, наводи се у писму Чабаркапе.
За ту одлуку послодавцу је потребна сагласност ресорног министарства, а министру мишљење
репрезентативног гранског синдиката. И нашао га је, у УГС Независност.
У саопштењу Чабаркапа најављује да ће о овом несолидарном и начасном потезу Гранског
синдиката Независност, обавестити Независно удружеје новинара Србије, Европску и
Међународну федерацију новинара и Конфедерацију европских синдиката.
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