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Болесној радници ипак отказ у "Јури"
Аутор: Д. Алихоџић
Виолети Петровић, оболелој од карцинома дојке, истекао уговор о раду.
Здравље ми је сада добро, тражим нови посао - каже ова храбра жена
Тачно шест месеци након што је, под великим притиском јавности, компанија "Јура" повукла
решење о непродужењу уговора о раду Виолети Петровић закљученог на одређено време, ова
радница добила је - отказ. Наиме, Виолети су 31. маја истекле две године откако је потписала
уговор о раду, тако да послодавац има две могућности, да је запосли "за стално" или да јој да
отказ. У Виолетином случају одлучили су се за ово друго, иако се ова жена већ осам месеци
лечи од карцинома дојке.
Виолета каже да је ова одлука "Јуре" није изненадила, јер су и пре шест месеци одустали само
зато што су људи били спремни да организују протесте испред фабрике у Нишу.
- Изгубила сам посао, али сам добила шансу да живим - тако би се могао описати мој живот у
ових шест месеци. У марту су ми одстранили дојку, прошла сам шест циклуса хемотерапије, али
сам оптимиста јер су ми резултати с патологије више него задовољавајући. Канцер се није
проширио. Сада ми предстоји да поново тражим посао - прича ова неустрашива Нишлијка,
која је свесна да законски не може да гони "Јуру" јер нема основа да натера послодавце да је
задрже.
- Одбили су да ми дају новчану помоћ пре операције. Замолила сам их да ме не отпуштају јер
ми за инвалидску пензију недостају четири и по месеца стажа. Ето, толико су могли да ми
учине, а онда бих сама отишла. Очигледно желе да се што пре отарасе болесних радника наводи Виолета, која своје тренутно здравствено стање повезује са условима рада у овој
фабрици.
- Ниво арсена у крви ми је 6,1, а мојој колегиници 12,3, али се плаши да говори о томе јер не
жели да изгуби посао. Има здравствених проблема, али не жели да за то криви "Јуру". У другим
државама горња граница на арсен у крви је 4, а у нашој је 15. Ниједан лекар није хтео да ми да
упут да проверим ове вредности у крви, већ сам анализе радила у приватној лабораторији.
Лекари су ми рекли да не смеју да ми дају упут јер радим у "Јури" - наводи Виолета.
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НАДА СЕ ПОМОЋИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ВИОЛЕТА је самохрана мајка једног дечака и још годину дана мора да буде под терапијом, тако
да је свесна да ће јој бити тешко да нађе посао.
- Особу од 42 године и оболелу од рака мало ко ће хтети да запосли. Једину наду полажем у
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, који ми је обећао да нећу остати на улици - нада се
Виолета.

Радници "Српске фабрике стакла" настављају производњу
Аутори: М. Л. - З. Р.
Привредни суд у Крагујевцу одбацио предлог за покретање стечаја у "Српској
фабрици стакла". Споран начин на који је "Вексилум Балкан" из Чачка преузео
наводни дуг предузећа
РАДНИЦИ "Српске фабрике стакла" у Параћину могу да одахну. Привредни суд у Крагујевцу
одбацио је јуче предлог за покретање стечајног поступка у овој фабрици, који је поднела
чачанска фирма "Вексилум Балкан". Како је образложио судија Бранислав Јововић, предлагач
"није учинио вероватним потраживање према параћинској стаклари".
Споран је, изгледа, начин на који је ова чачанска фирма преузела основни дуг од око 47
милиона евра који је предузеће АД "Глас индустри" из Софије наводно дало као зајам фабрици
стакла у Параћину. На рочишту је речено да је фирма из Чачка основана пре само три месеца,
те да је реч о "прљавим играма и покушају незаконитог преузимања фабрике".
Заједно са каматама тај дуг се појављује у износу од 55,6 милиона евра. Симптоматично је
међутим, што се исти дуг потражују две фирме, односно поред Чачана и бугарска фирма "Глас
индустри", која је, како се на рочишту чуло, у предстечајном поступку.
Заступник чачанске фирме, адвокат Војислав Илић казао је да је небитно колико дуго фирма
постоји већ да су доставили све доказе о постојању дуга који желе да наплате.
То је оспорио заступник СФС наводећи да је потраживање спорно, наводећи да је уговор о зајму
који је наводно СФС дала бугарска фирма "Глас индустри", правно ништаван те да није
евидентиран ни у пословним књигама.
Адвокат Момчило Булатовић, заступник бугарског предузећа, које је раније било већински
власник стакларе, запитао је како је фирма "Вексилум Балкан", основана марта ове године, са,
како је казао, почетним капиталом од 1.000 динара, стекла потраживање вредно 47 милиона
евра.
- То потраживање "Глас индустри" никоме није пренео и нејасно је како тако основана
чачанска фирма може да се појави са предлогом за стечај и одређује судбину радника стакларе
- рекао је Булатовић.
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Он је додао да је реч о прљавим играма око отимања СФС, где је главни налогодавац извесни
Цветан Василев, бугарски држављанин, а да има сазнања да су учествовали и људи из Србије,
те да је зато поднета и пријава републичком тужилаштву.
РАДНИЦИ ЗАДОВОЉНИ
ЗАДОВОЉСТВО одлуком не крије ни Живојин Матејић, председник Самосталног синдиката
фабрике. Он каже да 825 радника сада "лакше дише" и да ће се даље тражити решење за
излазак из блокаде.
- Наша роба има тржиште и велику потражњу и потребно је само мало доинвестирати, помоћи
нам евентуално репрограмом, да можемо да се решимо дугова, плаћамо струју и гас и даље да
послујемо добро - истиче Матејић.

Завод за статистику: Стопа незапослености 14,6 одсто у прва четири
месеца
Извор: Танјуг
Стопа незапослености у Србији у првом кварталу 2017. била је 14,6 одсто и за 4,4 процентна
поена мања је у односу на исти период прошле године, саопштио је Републички завод за
статистику (РСЗ).
Како је наведено, број незапослених лица у Србији је у првом кварталу ове године у односу на
исти период 2016, био је мањи за 149.300 лица. Стопа незапослености је за 1,6 процентна поена
већа него у четвртом кварталу 2016. године.
Стопа незапослености, према подацима РЗС-а, у првом кварталу ове године, за становништво
старости 15 и више година била је 14,3 одсто за мушко и 15 одсто за женско становништво и
најмања је била у Београдском региону (13,2 одсто).
Највећа стопа незапослености у том периоду је била у Региону Јужне и Источне Србије (17,2
одсто), док је у Региону Шумадије и Западне Србије износила 14,7 одсто, а у Региону Војводине
13,6 одсто.
Према подацима РЗС-а, у поређењу са претходним кварталом, у првом кварталу 2017. број
запослених лица био је мањи за 79.200, док је број незапослених лица већи за 43.000.
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Формална запосленост
Запосленост је значајније смањена у неформалној сфери, за 66.600 лица, првенствено у
пољопривреди, услед смањеног обима сезонских радова у посматраном периоду године, а пад
запослености негативно се одразио на незапосленост и неактивност.
Према подацима РЗС-а, формална запосленост повећана је за 99.400, највећим делом у
делатностима прерађивачка индустрија и услуге смештаја и хране, док је дошло до смањења
неформалне запослености у пољопривреди, што је резултирало и нижом стопом неформалне
запослености за 1,3 процентна поена, у првом кварталу ове године у односу на исти период
прошле.
Према подацима РЗС-а половину новозапослених у периоду први квартал прошле - први
квартал ове године чине лица старија од 55 година, док је незапосленост најзначајније смањена
у категорији 25-44 године старости, за 82.600 лица, при чему је већина тих лица статус
незапослених заменила статусом неактивних, а не статусом запослених.
Позитиван тренд повећања запослености и смањења незапослености од првог квартала 2016.
до првог квартала 2017. одразио се и на младе од 15 до 24 године старости, али како се наводи у
саопштењу РЗС-а смањење стопе незапослености код ове популације за 7,1 процентни поен, у
односу на исти период прошле године, није само резултат смањења броја незапослених, већ и
негативног демографског тренда и последично, све мањег обима популације у том узрасту.
Млади и посао
Статистички подаци показују и да је удео младих који нити раде, нити су у било каквом систему
образовања у укупној популацији младих између 15 и 24 године старости већи је за 2,2
процентна поена у односу на претходни квартал и да сада он износи 18,7 одсто, док код
популације од 15 до 29 година старости та стопа износи 24,2 одсто, односно готово четвртина
младих тог узраста представља неискоришћени људски ресурс и са аспекта рада и са аспекта
образовања.
Како се наглашава у саопштењу РЗС-а, Анкета о радној снази је најобухватнији и једини
међународно упоредиви инструмент за праћење кретања на тржишту рада, којом се региструју
демографске и социоекономске карактеристике становништва старијег од 15 година.
Главни циљ ове анкете којом је било обухваћено око 14.857 домаћинстава, од чега је
анкетирано 11.915 домаћинстава, односно 28.730 лица старости 15 и више година је оцењивање
обима радне снаге, односно запосленог и незапосленог становништва, при чему се под
запосленошћу подразумева рад како у формалном, тако и у неформалном сектору.
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Реакције на најаву премијера да ће најнижа зарада бити подигнута са 130 на 140
динара по сату

Послодавци: Већи минималац може кад смање доприносе
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, каже да ће у замену
за већи минималац тражити растерећење привреде, мање порезе и доприносе на
рад и укидање парафискалних намета
Минимална зарада би од 1. јануара следеће године могла бити повећана на 140 динара или је
бар тако јуче најавио одлазећи премијер Александар Вучић.
Пише: М. Обрадовић
Пре само месец дана претходно повећање минималца са 121 на 130 динара по радном сату
изазвало је прилично оштру дискусију између предузетника и синдиката пошто су неки
послодавци изразили став да ће већи минималци довести до веће незапослености. Томислав
Момировић, директор хотела Мона који је тада изјавио да су приликом последњег повећања
минималца морали да бирају да ли да отпусте део људи или да затворе хотел, овог пута није
хтео да коментарише најаве још једног повећања минималца, истичући да је премијер најавио
и смањење пореских оптерећења на плате.
"Наши људи имају отпор према бизнисменима", кратко је одговорио Момировић.
Ранка Савић, председница АСНС-а, истиче да је свака најава повећања минималне зараде
добра, али да није добро то што је премијер преузео на себе задатак да одређује минималац
пошто је то посао Социјално-економског савета.
"Минимална зарада би требало да буде последица дијалога на Социоекономском савету где би
се утврдило колика је инфлација, колико су порасли трошкови живота, потрошачка корпа...
Овако делује лепо повећање од 10 динара по сату, али то је већ добрим делом обезвређено
вишим трошковима живота", напомиње Савић додајући да је у Србији таква ситуација да ни
минималац од 200 динара по сату не би суштински поправио животни стандард.
С друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца у Социоекономском
савету, каже да они очекују да до 15. септембра, како закон прописује, Влада и синдикати изађу
са предлогом повећања минималне зараде од 1. јануара следеће године.
"Видећемо предлоге, каква је ситуација и онда ћемо у зависности од тога донети одлуку. Сваки
пут када је било повећања то је везивано за привредни раст или раст цена. Свакако да ћемо
прихватити да се минимална зарада усклади са инфлацијом да не би био обезвређен, али
нећемо прихватити неко насумично повећање. Такође, ако се најављује повећање минималне
зараде и плата у јавном сектору, ми ћемо тражити и неке олакшице за привреду. Тражићемо
смањење оптерећења на плате, парафискалних намета, уједначавање цена комуналних услуга",
поручује Атанацковић.
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У Србији око 350.000 људи прима минималац, а према речима Вучића око 30.000 њих ради у
јавном сектору. После повећања минималца на 140 динара њихове плате би требало да порасту
за девет-10 одсто.
Према речима Михаила Арандаренка, професора на Економском факултету у Србији, повећање
минималца највише одговара запосленима и држави, односно буџету, а најмање
послодавцима.
"Раст минималне зараде има ефекат на повећање прихода у буџету, али дестимулативно делује
на најугроженије и на запослене и на послодавце који стварно немају одакле да исплате ту већу
плату. Било би најбоље да се смањи оптерећење минималних зарада. Онда би послодавци
имали мање трошкове, а запослени веће плате. Међутим, тада држава краткорочно губи
приходе. О томе се дуго прича, али се управо из тог разлога не решава, мада мораће једном ако
се намерава повећање формалне запослености", објашњава Арандаренко, додајући да је Србија
међу земљама у Европи са највећим пореским клином (односом пореза и доприноса на укупне
трошкове рада које чине нето плата и сви порези и доприноси који се исплаћују и на терет
запосленог и на терет послодавца) са 36 одсто, што нас чини друштвом са веома малом
прогресивношћу пореског система.
Суфицит на полугодишту 100 милиона евра
Александар Вучић је на последњој конференцији за новинаре у својству премијера у вили Мир
рекао да ће суфицит у буџету након шест месеци ове године бити већи од 100 милиона евра и
осврнуо се на економске резултате Владе.
Он је најавио да ће јавни дуг са садашњих 67,1 одсто БДП-а до средине 2019. године бити
смањен на испод 60 одсто. Будући председник је најавио повећање плата и пензија у јавном
сектору до краја ове године.
Вучић је истакао да очекује привредни раст од преко три одсто до краја године, а већ наредне
године виши од 3,5 одсто.
"Истрајаћу као председник Републике на изградњи ауто-пута од Ниша до Приштине", рекао је
Вучић додајући да је "лично цртао ауто-путеве и железничке коридоре, док су други цртали
границе".
Представљајући инфраструктурне пројекте, рекао је да се нада да ће се ове године од
Обреновца до Уба ићи ауто-путем, а од следеће године да ће и Сурчин и Обреновац бити
спојени
мостом.
Према његовим речима, пољопривреда отвара нове шансе, али ће се истовремено радити на
јачању прерађивачке и прехрамбене индустрије, као и наменске индустрије.
Он је оценио да би Министарство финансија требало да реформише Пореску управу па се могу
очекивати још бољи резултати у наплати прихода. Према његовим речима, железничка пруга
од Београда до Суботице, у саставу пруге која ће ићи до Будимпеште, биће готова крајем 2019.
године.
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Повећан број незапослених лица
У првом кварталу 2017. године број запослених лица мањи је за 79.200, док је број
незапослених лица већи за 43.000 поредећи са претходним кварталом, саопштио је данас
Републички завод за статистику.
Пише: Фонет
Запосленост је значајније смањена у неформалној сфери, за 66.600 лица, првенствено у
пољопривреди, услед смањеног обима сезонских радова у посматраном периоду године.
Пад запослености негативно се одразио на незапосленост и неактивност. Лица која су у
периоду од четвртог квартала 2016. године до првог квартала 2017. године остала без посла
делимично су прешла у контингент незапосленог, а делимично у контингент неактивног
становништва.
То је довело до повећања стопе незапослености за 1,5 одсто и стопе неактивности за 0,5 одсто,
наводи се у саопштењу.
У поређењу са првим кварталом прошле године, незапосленост је значајно смањена, па је број
незапослених лица мањи је за 149.300, што је довело до смањења стопе незапослености за 4,4
одсто.
Половину новозапослених у периоду првог квартала прошле до првог квартала 2017. године
чине лица старија од 55 година, док је незапосленост најзначајније смањена у категорији 25–44
године старости, за 82.600 лица, при чему је већина тих лица статус незапослених заменила
статусом неактивних, а не статусом запослених, додаје се у саопштењу.

Тешко оболела Нишлијка поново добила отказ у Јури
Добро нам дошао нови председниче…, навела је данас на свом фејсбук профилу Виолета
Петровић, саопштавајући да је поново добила отказ у јужнокорејској компанији Јура у Нишу.
Пише: З. Миладиновић
Јура је, иначе, крајем прошле године након притиска јавности Петровићки понудила уговор о
раду на шест месеци након што јој је предходно дала отказ, иако је реч о самохраној мајци која
је оболела од карцинома и примала хемотерапију.
- Опет ми је истекао уговор и нису ми га продужили, на шта, нажалост, имају право по Закону о
раду. Ја сам у марту ове године оперисана, а сада сам на боловању. Фали ми још само четири и
по месеца да стејкнем услов за одлазак у инвалидску пензију, али ето…- рекао је Петровићева.
У децембру прошле године, када јој је понудила шестомесечни уговор, компанија "Јура" је
навела да "нису били свесни околности и специфичности ситуацıје" у којој се Петровићка
налазı. Она је, иначе, предходно обавестила менаџмент о својој болести и уредно доставила
дознаке. У граду и Јури су тада истакли и да ова компанија у њеном случају није прекршила
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Закон о раду, те да је реч о "великом донатору" Клиничког центра, Завода за заштиту радника
и других институција.
Петровичка је тада казала за наш лист да је "истина све што се пише о ситуацији у Јури". Због
боловања се добија отказ, а синдикално организовање није дозвољено. Радници су изложени
понижењима, али од менаџера и лидера који су наши држављани, а не од власника компаније,
Кореанаца, који раднике виде само "у пролазу". Додуше, нема памперса и пелена о комима
пишу медији, казала је, али радници од јурења за нормом, безмало не могу да оду у тоалет.
Уговори се закључују на шест месеци, а у стални радни однос се прима након две године.
Она се запослила у Јури у јуну 2015. године, а боловање је отворила 18. септембра прошле
године, када је изненада откривено да има карцином дојке. На дан када јој је истицао
шестомесечни уговор о раду, 30. новембра, позвала ју је „жена из Јуре“ и рекла јој да дође по
радну књижицу јер јој уговор неће бити продужен. Питала је, у шоку, да ли знају да је оболела о
карцинома и оперисана, али је добила хладан одговор: „Жао нам је што сте болесни“ и спуштање слушалице.
Александар Вучић, тадашњи премијер, који је од јуче председник Србије, прошлог новембра је
обишао Јуру и оценио да је реч о „најбољој фабрици“ у којој су „власници најзадовољнији
радницима“. Казао да је "поносан како та фабрика изгледа" , додајући да „нигде не види те
пелене о којима се пише". Његова посета Јури уследила је пет месеци након што су Данас, а
потом и остали медији, објавили низ текстова о лошем односу послодавца фабрике према
радницима, којима се, према неким наводима, онемогућава и редован одлазак у тоалет, већ им
се препоручују и памперс пелене као “замена”.
Једини приход
Петровићка има сина од 13 година. Његов отац већ годинама одбија да плаћа алиментацију,
због чега га је тужила, а он био у затвору.

Осуда притисака на председника Војног синдиката због учешћа на протестима против
власти

Антић: Нећу одустати од синдикалне борбе
Војни и полицијски сандикати имају право на деловање попут свих других синдиката.
Пише: К. Живановић
Сваки притисак на њихове чланове или руководство представља вид застрашивања и кршење
закона, сагласни су саговорници Данаса, коментаришући покретање дисциплинског поступка
против председника Војног синдиката Србије, Новице Антића.
- Не намеравам да одустанем од синдикалног деловања. Колико данас са члановима ћу се
придружити најављеним протестима, каже Антић, против кога се води дисциплински поступак
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"због тежег нарушавања војне дисциплине". Антић је у петак саслушан пред Војнодисциплинским судом у Нишу, али је на саслушању одбио да да исказ.
- Мени се замера синдикално деловање, изјаве и иступи у јавности, на шта према Уставу и
важећим законима имам пуно право, као члан синдиката. Са друге стране, против мене је
покренут дисциплински поступак, који може да се води само за повреде у служби, а не као
члана правног лица, независног од органа власти, истиче Антић. Он подсећа и да је Уставни суд
Србије прошле године прогласио војно-дисциплински суд неуставним, изражавајући наду да
ће у датим околностима људи који воде поступак против њега одустати, "јер је то једино
исправно решење у овом тренутку".
- Војни синдикат Србије се бори за позицију да преговара за закључење колективног уговора
припадника војске, што Министарство одбране упорно одбија. Сви прописи које је
Министарство донело од 2014. су на штету војске, а тога не би било да имамо колективни
уговор, наглашава Антић, додајући да ће заједно са колегама из полицијског и других
синдиката наставити са организацијом протеста "који ће, надам се, бити још масовнији него
што су до сада били".
Подршку Антићу пружио је и Полицијски синдикат Србије, чији председник Вељко
Мијаиловић каже да је кроз сличан процес прошао у време када је министар полиције био
Драган Јочић, али су будући министри схватили да је то противзаконито.
- Процес против Антића је бесмислен и делује ми као да неки људи желе да се додворе
министру одбране, па су га због тога и покренули. Али пред судом немају шансе. Циљ им је и да
се Војни синдикат Србије заплаши, па на крају и угаси, пошто та организација износи истину, а
на њеном челу је Новица Антић - сматра Мијаиловић.
Председник Уједињених гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић каже за Данас да
ако Министарство одбране није образложило на који начин Антић крши радну дисциплину,
онда се очито ради о механизму застрашивања и ограничавања синдикалне слободе говора.
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- Синдикати су ту и да се критички односе према стратегијама и мерама које предузимају
владе. Код нас постоји жеља да се синдикална делатност ограничи на ниво расправа о зарадама
и радних права. Синдикат који не утиче на регулативу која се доноси у парламенту, који нема
став према функционисању политичких институција, крајње је лимитиран у својим
активностима, наглашава Стојиљковић. Он објашњава да уколико се не ради о кршењу радне
дисциплине, не постоји основа за поступак против Антића.
Без информација док траје поступак
"Обавештавамо вас да је дисциплински поступак против Новице Антића у току. У складу са
прописима, док траје поступак не можемо доставити додатне информације", поручили су из
Министарства одбране, одговарајући на питање због чега се против Антића води дисциплински
поступак.

Синдикат РТВ: Ставити ван снаге све одлуке
Синдикат "Независност" Радиотелевизије Војводина (РТВ) захтева од Управног одбора и
руководства покрајинског јавног сервиса да поступе по судској одлуци и одмах ставе ван снаге
све одлуке које су донете после нелегалне смене програмског директора РТВ Слободана
Арежине.
Пише: Фонет
Судском одлуком смена Арежине проглашена је незаконитом, а РТВ је наложено да га врати на
функцију са које је разрешен, наводи се у саопштењу.
Синдикат захтева да се сви новинари и уредници који су после те одлуке смењени или
прераспоређени, без икакавог образложења, одмах врате на позиције које су тада имали.
Синдикат "Независнот" позива руководство и Управни одбор да се одупру политичким
притисцима и да се одмах престане са кршењем радних права запослених који су смењивани у
атмосфери "политичког обрачуна".
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Слободна зона Пирот потенцијални купац Првог маја
Извор: Н1, Аутор текста: Бета
Слободна зона Пирот једини је потенцијални купац компаније "АХА Мура Први
мај" у стечају, за чију је куповину понудила 127 милиона динара, изјавио је
председник Већа Савеза самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић.
Он је агенцији Бета казао да је процењена вредност имовине "АХА Муре Први мај" 631 милион
динара, а да је Слободна зона једина уплатила депозит на петом огласу за продају те компаније,
методом прикупљања писаних понуда.
"С обзиром на то да је понуђена цена мања од 50 одсто процењене вредности имовине фабрике,
стечајни управник ће наредних дана сазвати састанак Одбора поверилаца који ће донети
коначну одлуку о евентуалној продаји", рекао је Ћирић.
"АХА Мура Први мај" је имала 1.300 запослених који су организовали многе протесте због
неисплаћених плата.
Стечај у том предузећу је уведен 25. јуна 2015. године.
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