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МУКА ИХ НАТЕРАЛА: Грађевинци беже у Африку због већих плата
Аутор: Владимир Спасић
Просечна плата у Србији је од 37.000 до 38.000 динара, али уз то није ни редовна,
док у иностранству наше мајсторе плаћају месечно од 800 до 1.400 евра. Профити
компанија три пута повећани, али газде нису хтеле да увећају примања
грађевинцима
Грађевински радници не могу да прехране породице, па одлазе у Африку, Русију или земље ЕУ.
Иако у последње две године има више посла, профити грађевинских фирми су се
утростручили, али газде су покупиле све, а радницима су плате остале исте, каже Саша
Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског
материјала Србије.
Статистички подаци говоре да је грађевинарство у пуном замаху, посебно нискоградња, где је
због изградње коридора повећан обим посла, али радницима то ништа није донело.
Мале и нередовне
Торлаковић наводи да су плате између 37.000 и 38.000 динара, што је двадесетак одсто мање
од републичког просека. Мука је и што зараде нису редовне.
- Од свих смртних повреда на раду, више од половине је у грађевинарству - високоризична
делатност, а плате најмање. А такве су јер су послодавци због сопствене похлепе узели све
повећање профита. Зато грађевинци иду трбухом за крухом јер не могу да овде живе као људи.
Ако упоредите потрошачку корпу и оно што се прима, немогуће је с тим тешко зарађеним
платама преживети, тешко је прехранити породицу. У таквој ситуацију људи су принуђени да
траже решења, нема ту неке филозофије - каже Торлаковић.
Он наводи да је више од десетак хиљада грађевинаца отишло у иностранство преко
Националне службе за запошљавање, агенција и српских фирми које раде на иностраним
тржиштима. Плате су им од 800 до 1.400 евра.

2

Остаћемо без мајстора
- Ако се овакав тренд настави, радници ће због отворених тржишта одлазити све више. За коју
годину тешко ћете овде наћи армирача, тесара или зидара, већ сада их је мало. На
градилиштима су подизвођачи подизвођача који ангажују неискусне раднике. Необученост је
један од главних разлога за смртност. Недавно су на ископу страдали радници којима је то био
први радни дан! А још су и били непријављени - наводи он.
Због одласка грађевинаца у иностранство ослабиће квалитет радова на градилиштима у
Србији, јер ће радити неискусни, што ће, како сматра Торлаковић, вероватно задржати плате
на ниском нивоу.
Рад на црно
БЕЖЕЋИ ОД ИНСПЕКЦИЈЕ, ПАО С КРОВА
Торлаковић наводи да око 30 одсто грађевинаца ради на црно. Он каже да је недавно један
радник страдао после пада с крова, где се попео да би се сакрио од инспекције рада. На питање
ко је одговоран за све то, он каже да инспекција ради свој посао.
- Али са тако малим бројем људи и аутомобила обићи толико фирми широм Србије. Свака им
част за оно што ураде! Али и када неког послодавца пријаве, судови их слабо кажњавају - додаје
Торлаковић.
Немачка тражи раднике
НА САТ 12 ЕВРА, УЗ СМЕШТАЈ И ПРЕВОЗ
Једна немачка компанија расписала је конкурс за завариваче и електричаре, а уз плаћен
превоз и смештај, нуде минималну сатницу од 12 евра. Ова компанија тражи раднике који
имају три до четири године радног искуства, а радницима нуде плаћен смештај у Немачкој, пут
до посла, као и пријаву на словачку фирму. Почетна цена радног сата је 12 евра за заваривача и
осам евра за електричара, а отворена је могућност да се цена радног сата повећава.
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ТРИ МЕСЕЦА БЕЗ ДИНАРА Штрајкачи из "Гоше" нису отишли у
Словачку, далеко им и Београд
Аутор: М. Ђ.
Штрајк запослених у Фабрици шинских возила траје већ четири и по месеца. Нада која се
појавила код радника, када им је најављено да би њихови представници могли да оду у
Словачку, да преговарају са бившим власником директно, полако је утрнула. Поменула је то и
премијерка Ана Брнабић, али до данас никакав званичан позив није стигао.
Представници послодавца од почетка штрајка инсистирају да штрајкачи прво почну да раде, па
ће онда бити и пара. Испоставило се да и та опција има своје "али".
- У уторак смо директора Милутина Шћепановића питали када можемо да очекујемо новац и
колико ако почнемо да радимо. Он је био затечен тим нашим потезом, збунио се, казао да ћемо
добити одговор до петка. Дошао је и тај петак, а одговор нема – о новом неиспуњеном обећању
говори Милан Вујчић, председник штрајкачког одбора у "Гоши".
- Ми од 15. маја ни динара нисмо добили. Тада смо примили по 25.000 динара. Људи се сналазе
да дођу до фабрике, јер немају пара за превоз, долазе пешке, бициклима, стопом… Било је
говора да идемо у Београд, да протестујемо испред Владе, ни за то немамо пара, али смо
добили понуду да нам дају аутобусе, па ћемо видети. Мада, да је било воље, и од стране Владе и
од стране послодавца, не би ни дошло до овога, фабрика би увелико радила – каже Бојан
Ђорђевић из штрајкачког одбора.
Вујчић објашњава да је и евентуални одлазак пред зграду Владе „на леду“, колико због пара
још више због могуће политичке конотације протеста, која им се и овако импутира. Иако су у
више наврата негирали ма какву везу с политиком, захвалили се, али одбили понуду
опозиционих посланика да се укључе у решавање њихових проблема, и даље им се спочитава
да њихов протест има и политичку ноту.
Ни покушај Агенције за мирно решавање радних спорова, да са послодавцем бар потпишу
споразум о признавању дуга, не иде како су се надали. Закон предвиђа да такав споразум може
да се односи на 20 минималних зарада, што је неких 450.000, а радницима „Гоша“ дугује у
просеку између 600 и 700 хиљада динара.
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Тако сада потписују споразуме из два дела: онолико колико је закон предвидео и још један. Да
све не остане мртво слово на папиру, понудила им се једна адвокатска канцеларија из Ниша, да
их заступа кад све дође до суда, што је готово извесно.
Бесплатни аутобуси до Београда, бесплатно заступање пред судом, само пара за раднике
ниоткуда нема. Чак и да почну да раде, сада су и то схватили, ко зна када и да ли би их видели.

Месечна инфлација у јулу минус 0,4 одсто, годишš ња 3,2 одсто
Извор: Танјуг
Инфлација у Србији је у јулу 2017. пала у односу на претходни месец за 0,4 одсто, док је на
годишњем нивоу износила 3,2 процента, саопштио је данас Републички завод за статистику.
Потрошачке цене су у јулу у односу на децембар 2016. године повећане 2,5 посто.
Пад цена је у односу на јун забележен код хране и безалкохолна пића за 2,0 одсто, одеће и
обуће за 1,1 одсто, транспорта за 0,9, и код ресторана и хотела и образовање за по 0,2 процента.
У јулу су такође појефтинили стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и
комуникације за по 0,1 посто.
Истовремено, поскупели су рекреација и култура за 3,5 одсто и алкохолна пића и дуван за 2,8
процената. Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
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Већина послодаваца није за повећање минималца, јер за то "нема
услова"
Извор: Танјуг
Резултати интерног истраживања Уније послодаваца Србије о ставовима послодаваца у вези са
минималном ценом рада у земљи, које је спроведено током јула у 100 компанија, показало је да
две трећине послодаваца сматра да се у држави нису стекли услови за раст минималне цене
рада.
Бројке показују да 68 одсто послодаваца сматра да се нису стекли услови за раст минималца,
док од 32 одсто послодаваца који сматрају да минимална цена рада треба да се повећа, скоро
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половина сматра да то повећање може да буде до 140 динара. Минимална цена рада сада
износи 130 динара.
- Као чланови Социо-економског савета спровели смо интерно истраживање како бисмо до 15.
септембра могли да на састанку Савета кажемо мишљење привреде и дамо смернице о
евентуалном повећању минималне зараде - каже за Тањуг председник Уније послодаваца
Небојша Атанацковић.
Послодавци из прерађивачког сектора, показује истраживање, у већини су једногласни да је
потребно повисити цену радног сата, док су послодавци из трговинске делатности, против
раста минималне цене рада, јер сматрају да се нису стекли услови за раст зарада у том сектору.
- Веома је важно да велики број компанија није рекло да не долази у обзир повећање, већ су
оставили могућност да, када за то дође време, да се ускладе цене мининалних примања са
растом инфлације и растом БДП - објашњава Атанацковић.
За повећање највише компаније из Војводине и Београда
Он каже да су за повећање минималне цене рада највише фирме које послују у Војводини и
Београду.
Атанацковић наводи да од 32 послодаваца која су се изјаснила за повећање, две фирме нису
дале предлог висине минималне цене рада, њих 13 је дефинисало износ минималне цене рада
до 140 динара, док је 17 послодаваца определило износ већи од 140 динара.
Истраживање такође показује да се свега пет послодаваца из Источне и јужне Србије изјаснило
за повећање минималне цене рада.
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Избегнут штрајк у "Карнексу", закључен споразум
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Почетак штрајка у Индустрији меса "Карнекс" из Врбаса, који је био планиран за 15. август,
отказан је пошто је спор између послодавца и запослених решен мирним путем посредством
Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.
Синдикат Независност "Карнекс Врбас" и Самостални синдикат "Карнекс Врбас" 3. августа су
одлучили да ступе штрајк од 15. августа, са захтевима за повећање основне зараде за 11,20
одсто, саопштила је Агенција за мирно решавање радних спорова.
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Међу захтевима било је и стављање ван снаге Правилника о организацији и систематизацији
послова од новембра 2016. године, којом су смањени потребни степени стручне спреме и
смањивање износа основне зараде запосленом који те послове обавља, као и решавање
проблема око права на годишњи одмор за 2016. годину.
Два синдиката су приступила мирном решавању колективног радног спора пред Агенцијом са
чиме се истог дана сагласило и пословодство "Карнекса", па је 9. августа покренут поступак
пред миритељем Агенције.
Већ након првог дана преговора управа и пословодство су уз помоћ миритеља усагласили текст
Препоруке о начину решења колективног радног спора, коју су након већања и гласања
једногласно прихватили 11. августа, наводи се у саопштењу.
Одмах након усвајања Препоруке, саставили су Споразум о решењу спора којим је договорено
да се послодавац обавезује да ће на захтеве Штрајкачког одбора, репрезентативним
синдикатима доставити одговор најкасније до 31. августа са конкретизованим предлогом за
повећање зараде запослених.
Након што постигну тај договор, стране ће приступити закључењу Анекса колективног уговора.
Такође је договорено да су овим споразумом престали разлози за почетак штрајка и стављена је
ван снаге Одлука о ступању у штрајк.

Генералног штрајка у „Карнексу” неће бити?
Аутор: Љ. Малешевић
Ако се суди по одговору који је „Дневник” добио од менаџмента Индустрије меса „Карнекс”
Врбас, генералног штрајка, који су Самостални синдикат и Синдикат „Незавиност” те
компанији најавили за 15. август, неће бити јер су разговори пословодства и синдикалаца у току
и иду ка томе да до обуставе рада и не дође.
Ваља подсетити на то да су пре неколико дана чланови Самосталног синдиката и Синдиката
„Независност” у „Карнексу” донели одлуку о ступању у генерални штрајк. Обустава је заказана
за 15. август и трајаће, како је навео Штрајкачки одбор, до испуњења захтева. Захтеви су
повећање зарада од 11,3 одсто, покретање преговора за склапање новог колективног уговора и
омогућавање запосленима да искористе годишње одморе и слободне дане из 2015. и 2016.
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године. Како је наведено у синдикалном допису, упућеном на адресу председника „МК групе”
Миодрага Костића, директорке „Карнекса” Тијане Анђелић, директора Агенције за мирно
решавање радних спорова Милета Радивојевића и председника општине Врбас Милана
Глушца, Штрајкачки одбор позвао их је да одмах крену у „преговоре за споразумно решавање
захтева”, као и у вези с утврђивањем минимума процеса рада.
Нашем листу је потврђено да су преговори између менаyмента компаније „Карнекс” и
синдиката поводом њихових захтева у току.
„Компанија ’Карнекс’, као лидер месне индустрије на тржишту, задовољство радника поставља
као приоритет и зна да успешност пословања зависи од њих те у складу с тим и приступа
преговорима. Пре непун месец, менаyмент ’Карнекса’ је својим запосленима, као и
синдикатима, презентовао добре резултате пословања који су остварени у претходном периоду
и најавио повећање зарада запослених кроз развојно и дугорочно одрживи модел”, наводи се у
одговору који је „Дневник” добио од „Карнекса”.
У тој компанији верују, наведено је у одговору, да ће се у процесу преговора постићи сагласност
свих преговарачких страна и да до штрајка радника неће доћи, с обзиром на то да је повећање
зарада предвиђено почевши од наредног месеца те да објективних разлога за штрајк нема.
Да разлога за штрајк нема сматра и синдикат „Раднички Карнекс Слога”, који представља 25
одсто зпослених у овој компанији. Они такође истичу да је послодавац званично обавестио све
синдикате да ће предлог о повећању зарада изнети 15. септембра. Додају да је њихов предлог
коректан: повећање зарада у нето износу за раднике са средњом и нижом стручном спремом од
5.000 до 8.000 динара.

Прва рунда преговора Железнице са синдикатом и министарством
На састанку представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
са пословодством "Инфраструктуре железнице Србије", и репрезентативним синдикатима
договорено је да се сачини нова организациона структура предузећа која ће бити послата
на увид представницима синдиката 14. августа, наводи се у саопштењу Синдиката
извршних служби српских железница.
Пише: А. Косановић
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- Ово је била прва рунда преговора и очекујемо од пословодства да до четвртка измене спорну
организациону шему и да одмах након тога закажу нови састанак са синдикатима како би се
видело да ли је нова организациона платформа одговарајућа - каже Небојша Никић,
председник Синдиката извршних служби српских железница, у изјави за Данас, и додаје да у
суштини тек "онда крећу преговори".
Синдикат разуме да је пословодство, акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", има велики проблем јер је под
притиском Светске банке и Владе Србије морало да прихвати предложену меру отпуштања
великог броја радника. Планирано је да број отпуштених радника само у току ове године буде
1.631, каже председник синдиката ИССЖ.
- Синдикати сматрају да гашењем неких радних места, губимо оне људе који су нам потребни за
одржавање и безбедност железничког саобраћаја - истиче Никић.
Некадашње јавно предузеће Железнице Србије, одлуком Владе је 2015. године, подељено на
четири одвојена предузећа - Србија-карго, Србија-воз, Инфраструктура железнице, са остатком
некадашњег акционарског друштва Железница.
Следећи састанак на коме ће се расправљати о предлогу нове организационе шеме биће
одржан 15. августа.

Лечење као немогућа мисија за раднике предузећа која су у блокади
Аутор:С. Марковић
Одлазак код лекара оних који су запослени у предузећима чији су рачуни
блокирани је практично немогућ, јер им се не уплаћује здравствено осигурање, а
пошто не примају ни плате, не могу да приуште ни лечење на приватним
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клиникама. Представници синдиката кажу да је то системски проблем и да је
једино решење у оваквим случајевима штрајк и медијски притисак.
Саша Вучић један је од седамдесетак радника фабрике Јастребац из Ниша који од септембра
не прима плату, али ни доприносе, јер су овој фабрици блокирани рачуни. Недавно се Вучић
разболео. Није могао да оде код лекара јер нема здравствену књижицу, нити је могао да се лечи
у приватној клиници, јер за то није имао пара, нити је руководство Јастрепца могло да
рефундира трошкове лечења.
Вучић каже да још није решио здравствене проблеме, јер не зна како.

Ја сам се игром случаја разболео, морао сам да се обратим некој клиници и ја сам отишао код
приватника, јер нисам здравствено осигуран. Дијагноза је показала да је потребна хитна
операција. Међутим, како нам они не уплаћују ни плату ни доприносе од септембра, а и рачуни
фабрике су блокирани, ја не могу да платим операцију. Тако да то до данас нисам решио - казао
је Вучић.
Он додаје и да је постојала опција да након приватног лечења фабрика у којој је запослен
рефундира трошкове, али да за то “није постојала ни воља, а ни паре”.

Системски проблем без решења?
Председник Савеза самосталних синдиката Југослав Ристић каже да би радници требало да се
обрате Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања или да покрену судски
спор против послодавца.
Теоријски за све то је крива Пореска управа, јер они имају механизме да наплате доприносе од
послодавца. Када не плати један месец они би требало да га блокирају и продају његову
имовину, али се у пракси то не догађа. Ми смо преко медија вршили притисак. Међутим, за
раднике је можда најбоље решење да се обрате Министарству за рад које би послало
инспекцију да наложи послодавцу да уплати доприносе - каже Ристић.
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Ристић додаје да су судови ове године почели да пресуђују и у случају да радници туже
послодавца због доприноса. Међутим, каже, с обзиром на то да су рачуни фирми блокирани,
постоји проблем око наплате.

Синдикат Слога: “Штрајк је једина опција”
Представник Удружених Синдиката “Слога” Бата Илић каже да је “једино решење штрајк”, да
би се скренула пажња на обесправљене раднике.

Радници би требало да ступе у штрајк или у спонтану обуставу рада. На тај начин да се изврши
притисак на државу да да људима здравствене књижице - рекао је Илић.
Он додаје и да би сви радници који се нађу у истој или сличној ситуацији требало да се обрате
Синдикату.

Иначе, новинари Јужних вести ни након неколико дана откако су мејлом послали питања,
нису добили коментар од Министарства рада о томе какве могућности имају радници који се
нађу у ситуацији као они из фабрике Јастребац и на који начин да се лече.
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