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За пет година минималац повећан само 15 динара по сату
Пише: М. Обрадовић

* У Србији се процењује да око 350.000 људи прима минималац
Да ли ће и колико повећање плата у наредној години добити око 350.000 људи који раде за
минималац, сазнаће се најкасније до 15. септембра када је законски рок за утврђивање
минималца за наредну годину.
Последњих пет година на седницама Социјално-економског савета послодавци и синдикати
нису успели да нађу компромис приликом преговора о повећању минималне зараде тако да је
Влада одлучивала да ли ће и колико бити повећање. Овога пута чини се да би се две
супротстављене стране могле договорити, али на "штету" треће стране, то јест републичког
буџета. Наиме послодавци истичу да су спремни да прихвате повећање минималца, али само
ако се држава одрекне пореза на тај увећани износ, односно да се повећа неопорезиви цензус
који сада износи 11.600 динара. Додуше, послодавци не излазе са конкретним процентом који
су спремни да прихвате, јер како каже Небојша Атанацковић чекају да виде шта ће предложити
синдикати. С друге стране, Зоран Стојиљковић, председник синдиката Независност, каже да би
повећање од преко 10 одсто било адекватно с обзиром да би и након тога минимална месечна
зарада била испод 200 евра. Ипак он се слаже да не треба сав терет да поднесу послодавци и да
би држава требало да олакша пословање смањењем парафискалних намета.
"Није оправдано ни економски рационално да се равнотежа у буџету гради узимањем од
најсиромашнијих смањењем пензија и плата, као и избегавањем да се повећа минимална
зарада. У последњих пет година минимална зарада по сату је повећана за свега 15 динара.
Некако је властима увек био ближи интерес капитала него грађана. Мислим да је ова пракса
при крају. Такође нигде у окружењу нема пореског система који је овако непрогресиван и где су
најмање зараде толико оптерећене порезом", оцењује Стојиљковић додајући да чак и прича о
томе да минимална зарада буде неопорезива има смисла. Ипак, он истиче да треба бити
опрезан код предлога о смањењу пореза на зараде јер би то могло да утиче на могућност
државе да финансира просвету, културу...
Према његовим речима синдикати су водили рачуна о економским параметрима,
продуктивности, расту БДП-а и инфлацији, али напомиње и да је минималац социјална
категорија и да би требало да буде у висини минималне потрошачке корпе што значи да би
једна породица могла да преживи од једне плате.
Иначе тренутно једна минимална зарада од 22.880 динара (130 динара по сату у 176-часовном
радном месецу) је на нивоу од 63 одсто минималне потрошачке корпе која износи 36.090
динара. Ово представља смањење стандарда у односу на 2012. годину када је минимална зарада
достајала за 65 одсто минималне потрошачке корпе.
Од 2012. године када је повећан минималац са 102 на 115 динара по сату, следеће повећање је
било тек 2015. на 121 динар, а последње прошле године за ову на 130 динара по сату. Повећање
од 10 одсто би значило нови минималац од 143 динара по сату што је на месечном нивоу плата
од око 25.168 динара.
Економиста Мирослав Прокопијевић истиче да би само повећање минималца без других
промена значило мање запошљавања.
"Уколико би се минималац повећао, а смањили неки порези онда не би било ефекта на
запошљавање. Међутим, мени се чини да држава има за циљ да повећањем минималне зараде
попуни буџет", истиче Прокопијевић.
3

Орбовић: Мора другачија прерасподела
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, истиче да није решење
само у повећању минималне зараде него и у повећању просечне плате.
"Минимална зарада служи као могућност у ситуацији када предузеће има проблема, а овде је то
постала пракса код послодаваца за избегавање плаћања пореза. Сада имамо у просвети,
здравству, комуналним предузећима да се повећава минималац, а маса плата остаје
непромењена, што значи да се распони смањују. У приватном сектору не тражимо ништа од
државе, али ту постоје синдикати. Прошле године је профит предузећа повећан шест пута у
односу на претходну, а запосленима ништа. Мораће другачије да се расподељује, јер ово сада је
непријатан однос који ће довести до незадовољства", поручује Орбовић.

Марјановић: Једино министарство може да објасни одакле оволики
вишак
Пише: В. Андрић
На листи технолошких вишкова налазе се 4.473 запослена у образовању, а у односу на
ситуацију из јула, број вишкова је дупло повећан.
Међу вишковима су и 7.384 запослена који су радни однос засновали са непуном нормом, а
њихов број се у међувремену није много повећао (на листи је нових 61).
С друге стране, у систему је слободно 26.838 радних места, а у ову бројку су урачуната и она која
практично нису слободна, јер су ангажовани радници на одређено време. Ипак, директори су
били обавезни да сва та места прикажу, јер предност при преузимају треба да имају
технолошки вишкови.
Подаци које је на порталу објавило Министарство просвете показују да би за збрињавање свих
радника са листе технолошких вишкова било потребно 1.257 пуних норми, а за људе који су
засновали радни однос са непуним радним временом потребна је 1.781 пуна норма. Што се тиче
слободних радних места, реч је о 19.204 пуне норме. На питање да ли би сви технолошки
вишкови могли да се збрину, Добривоје Марјановић из Уније синдиката просветних радника
објашњава за Данас да међу њима има различитих случајева: за неке није могуће наћи место,
некима фали до пет процената, има и оних који нису желели да допуне норму...
Марјановић каже да није изненађен најновијим подацима, напомињући да је Унија
упозоравала да ће број вишкова бити повећан због стручног упутства о формирању одељења,
које се у основним школама више не односи само на први и пети разред. Према проценама тог
синдиката, због тога ће бити 800 одељења мање него лане. Други разлог је смањење броја
ученика, а Марјановић истиче да једино Министарство просвете може прецизно да објасни
одакле се створио оволики вишак. Ипак, наш саговорник верује да би бар 2.000 људи могло да
буду преузето, али није оптимиста да ће се то десити до 1. септембра.
Додаје да ће се подаци мењати, јер се већ јављају људи који су технолошки вишак, а нису се
нашли на листи, али и они који тврде да у неким школама нису оглашена сва слободна места.
Према плану Министарства просвете, запослени који желе да буду преузети данас и сутра
подносе захтев школама, а директори о њима одлучују у року од два дана. Након тога се подаци
уносе у информациони систем "Доситеј", а нови пресек биће објављен у петак, 1. септембра.
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Број блокираних фирми већи за 45 одсто него прошле године
Пише: М. О.
Према анализи агенције за бонитет Бисноде у јулу ове године било је за 45 одсто више
блокираних фирми него у истом месецу прошле године.
Наиме, у јулу ове године блокирано је 4.102 предузећа наспрам 2.834 у истом месецу прошле
године. Такође у јулу је смањен број новооснованих фирми у односу на претходни месец, док је
у поређењу са истим месецом прошле године тај број уједначен. Истовремено је смањена
активност и код затварања фирми. У јулу је за осам одсто мање угашених фирми него у јуну,
док се на годишњем нивоу бележи повећање за 11 одсто.
"Више затворених и већи број блокираних фирми у јулу у односу на исти период прошле
године указује на и даље присутне неповољне услове за обављање пословних активности, али и
на проблем неликвидности који је присутан у српској привреди. У прилог томе је и чињеница
да велики број компанија не прелази преломну тачку рентабилитета што се огледа и у расту
броја компанија које се у периоду од две године након оснивања гасе. Таквих је за трећину
више него прошле године", наводи се у овој анализи.
Наредни кризни период за фирме је период пословања од пет до 10 година. Таквих фирми се у
јулу угасило 38 одсто више него у јулу прошле године, и углавном су то мале фирме из
примарног сектора. Повећање броја угашених и блокираних компанија прати и повећање
износа блокаде. На нивоу земље овај износ је скоро за трећину већи ове године у односу на
прошлу. Једино смањење се огледа у Војводини где је задуженост фирми опала за 66 одсто, док
је највећа пораст забележена у региону Шумадије и Западне Србије где су чак 2,2 пута фирме
задуженије него у истом периоду прошле године.

Догодине нови уговор државе и Фијата
Пише: Зоран Радовановић
* Готово је извесно да ће држава Србија и Групација Фијат-Крајслер аутомобили
потписати нови уговор. То би значило наставак десетогодишње сарадње у
заједничкој фабрици аутомобила у Крагујевцу, у којој ФЦА има 67, а српска страна
33 одсто удела
После петнаестодневне тоталне обуставе рада у јулу, и тронедељног колективног годишњег
одмора у августу, производња у компанији Фијат-Крајслер аутомобили Србија настављена је 21.
августа.
Са производних линија и монтажних трака поново силази 450 готових аутомобила дневно,
колико се произведе у две смене. Трећа је, као што је познато, укинута у јуну прошле године,
када је у ФЦА Србија отпуштено око 1.000, а у кооперантским фирмама још неколико стотина
радника. До колективног годишњег одмора у ФЦА Србија произведено је, према слободној
процени, око 45.000 аутомобила, док би до краја године из фабричких погона требало да изађе
још четрдесетак хиљада возила свих верзија модела "фијат 500Л". У крагујевачкој фабрици
аутомобила тек сада се, рекло би се реално, сагледавају узроци и последице петнаестодневног
штрајка, када није произведен ни један једини аутомобил. Готово унисона процена не само
већине запослених у тој фабрици, већ и стручне јавности јесте да је, захваљујући
неодговорности руководства фабричког Самосталног синдиката које је, као и лане приликом
отпуштања прекобројних више било на страни менаџмента компаније и државе него
запослених, пропуштена историјска шанса да се запослени у једној иностраној фирми изборе
за значајније повећање плата и боље услове рада. То би, како се процењује, с обзиром на значај
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Фијата у домаћој привреди, највероватније био пример за којим би се повели и други
обесправљени српски трудбеници.
Ако је за утеху, у делу стручне јавности провејава мишљење да су радници ФЦА Србија
изгубили битку, али не и рат за повећање плата и боље услове рада. Наредну шансу да се
изборе за пристојније зараде и услове рада који важе у осталим Фијатовим фабрикама у свету,
добиће већ крајем ове године, када ће, без икакве дилеме, држава Србија и Групација ФијатКрајслер аутомобили потписати нови уговор. То би значило наставак досадашње
десетогодишње сарадње у заједничкој фабрици аутомобила у Крагујевцу, у којој ФЦА има 67, а
српска страна 33 одсто удела. Судећи према најавама преговараће се и о новом колективном
уговору којим ће бити дефинисан положај запослених у наредне три године. Исход тих
преговора, међутим, умногоме зависи од тога ко ће да заступа интересе радника, односно, да ли
ће да дозволе да их и даље представљају они који су се за њихова права "борили" и прошле
године када је прекобројним проглашено око 1.000 запослених. За разлику од армије
"аналитичара", бољи познаваоци прилика у домаћој и светској аутомобилској индустрији
наглашавају да Фијат нема ниједан ваљан разлог да напусти Србију. Напротив, има све разлоге
да остане на овом тржишту.
Било како било, радници ФЦА Србија морали су да се задовоље "мрвицама", односно
повећањем плата за око шест, уместо тражених 30-ак, одсто. И то из два дела. А шта су,
заправо, крагујевачки радници тачно добили то још увек није сасвим јасно, пошто су исход
преговора између фабричког Самосталног синдиката са менаџментом компаније, уз
посредовање премијерке Ане Брнабић и надлежних српских министара синдикалци и
представници Владе различито интерпретирали. Извесно је, међутим, да плате у укупним
трошковима пословања ФЦА Србија учествују са невероватних два одсто. Поређења ради, у
већини озбиљних компанија у свету, као и понегде у Србији, зараде у укупним трошковима
пословања учествују са чак 30 до 40 одсто. Проблем са Фијатовом фабриком у Крагујевцу је,
сматрају поједини аналитичари, у томе што би значајније повећање плата највише угрозило
концепт Владе Србије за привлачење страних инвестиција, који се заснива на стручној и
јефтиној радној снази. Није, међутим, сасвим јасно где је ту интерес Фијата, имајући у виду да
из крагујевачке фабрике, такорећи масовно, одлазе инжењери и производни радници (неретко
и запослени у администрацији), у чију је обуку (у Италији и Пољској), италијанска компанија
уложила доста новца. Стручњаци и радници, који због ниских зарада напуштају крагујевачку
фабрику, одлазе у Словачку, или у друге иностране фирме у Србији, најчешће у Војводини, у
којима се знање и стручност боље вреднују.
Уз скромно повећање зараде запослени у ФЦА Србија добили су и обећање да ће средином
септембра бити формирана комисија која би требало да процени каква је ситуација у
производном процесу, те да ли су фабрици потребни нови радници, и то не само у производњи,
него и у администрацији. Додуше, има и оних који тврде да формирање такве комисије није
потребна, с обзиром на то да већ постоји правилник који регулише ту проблематику, и који је
одлично функционисао до пре три године, до кад су Италијани били на већини кључних
позиција у фирми.
Недавно се, иначе, у вези са прошломесечним штрајком крагујевачких "аутомобилџија"
сазнало да је за јул било планирано тек девет радних дана (притом се после прекида протеста
радило пет-шест дана), и што је посебно занимљиво, да Фијат није, због тоталне обуставе рада у
Крагујевцу, забележио озбиљније минусе у производњи. На губитку су, неспорно, били
радници који би за нерадне дане добили по 65 одсто стандардне дневнице, док за време
проведено у штрајку нису добили "ни цвоњка". Синдикат, који их је у јулу повео у штрајк,
обећао им је, додуше, да ће за сваки дан штрајка добити по 1.000 динара из синдикалне касе.
То је, засад, само обећање.
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План производње у раскораку са бројем запослених
Извори Данаса у ФЦА Србија тврде да су фабрици, из које је лане отпуштено више стотина
радника, и из које запослени у континуитету одлазе због ниских зарада, неопходна нова радна
снага. Тим пре што је план производње за ову годину, којим је предвиђена производња око
85.000 возила, остао на нивоу прошлогодишњег. Проблем је у томе што је у првој половини
2016. фабрика бројала готово 1.000 радника више и радило се у три смене. Сада је у
крагујевачкој фабрици аутомобила ангажовано око 2.350 људи, а процењује се да их је
потребно бар још неколико стотина. У противном запослени ће морати истовремено да
обављају више радних операција, што за последицу има све већи број повреда на раду.

Без решења о Гоши, сутра наставак разговора
Пише: А. Милосављевић
* Министар привреде Горан Кнежевић штрајкачима обећао помоћ у вези продаје
Гошиних вагона Хестилу и Југоимпорт СДПР-у * Док се не појави власник Гоше,
неће бити помака * Штрајк се наставља
На данашњем састанку министра привреде Горана Кнежевића, руководства Гоше и
представника штрајкачког одбора фабрике није постигнут никакав договор. Разговори би
требало да буду настављени сутра.
Председник штрајкачког одбора Милан Вујичић каже за Данас да је Влада изнела своје виђење
како може да помогне радницима, "али све то пада у воду ако ће газда после месец дана да
гурне фирму у стечај".
- Радници ће и даље бити у штрајку док год се ово не реши - каже Вујичић.
Како додаје, данас ће поново доћи у Владу на састанак.
- Донећемо уговоре са људима са којима сарађујемо. Једино што министарство може да уради
је да у току недеље организује састанак са Кинезима у вези посла са Хестилом, да видимо
колико вагона могу да откупе од нас. Такође, ту је и посао са СДПР-ом. Међутим, потребно је да
нам власник да финансијску ињекцију како бисмо завршили послове на којима већ радимо.
Између осталог, то су послови са Железницом Србије и хрватском железницом - наводи
Вујичић.
Прошле недеље, радници Гоше протестовали су испред зграде Владе Србије због неисплаћених
зарада. Министарство привреде тада хе осудило штрајкаче, тврдећи да организују “политички
скуп”. Међутим, Вујичић поново негира те наводе.
- Већ сам рекао како наши захтеви нису политички, већ економски и да немамо везе ни са
једном политичком организацијом. Нећемо да се враћамо на то шта је било јуче, јер гледамо у
будућност - изричит је Вујичић.
Подсетимо, део радника Гоше је у штрајку од марта, због неисплаћених зарада. Током штрајка,
држава је радницима уплатила помоћ од по 60 хиљада динара и оверила здравствене књижице
до краја септембра ове године. С друге стране, радници су у истом периоду од фабрике добили
по 70 хиљада динара. У штрајку је 250 радника, док њих око 70 свакодневно ради, углавном у
администрацији.
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У ваздушном саобраћају плате лете 174.000 динара
Аутор:Љ. Малешевић

Од 19 делатности чије просечне зарада одређују просечну зараду у Србији остварену у прошлом
месецу, само у седам су оне веће од републичког нето просека, док су у преосталих 12 мање.
Наиме, просечна нето зарада запослених у јулу, по подацима Републичког завода за
статистику, износила је 48.101 динар, а више од тога остварено је само у рударству – 74.398,
снабдевању електричном енергијом – 78.434, информисању и комуникацијама – 93.138,
финансијским делатностима – 80.036, стручним, научним, иновационим и техничким
делатностима – 76.276 динара и државној управи и обавезном осигурању – 49.082.
Мање од републичког просека остварили су запослени у пољопривреди, шумарству и
рибарству – 42.112 динара, прерађивачкој индустрији – 46.952, снабдевању водом – 42.018,
грађевинарству – 42.500, трговини на велико и мало – 37.398, услугама смештаја и исхране –
28.551, пословању некретнинама – 47.654, административним и помоћним делатностима –
39.169, образовању – 42.909, здравству и социјалној заштити – 45.237, уметности, забави и
рекреацији – 39.004 и осталим услужним делатностима – 34.191.
Као и претходних месеци, највећа јулска нето плата забележена је у ваздушном саобраћају –
174.175 динара и она је три и по пута већа од просечне јулске зараде у Србији. Разлика између
те највеће прошломесечне плате и оне забележене у кинематографији – 23.032 динара је
151.143 динара, што је нешто више од три републичка просека забележена у јулу у Србији. На
другом месту по висини прошломесечне нето зараде је рачунарско програмирање – 164.700
динара, затим производња дуванских производа – 140.456, управљачке делатности – 130.479,
услужне делатности у рударству – 130.386, рекламирање и истраживање тржишта – 114.840,
експолатација сирове нафте и природног гаса – 101.133, производња кокса и деривата нафте –
90.652, финансијске услуге – 90.700 и производња рачунара 86.324.
Индекс зарада у Војводини мањи него лане
Када се пореди номинални индекс зарада без пореза и доприноса остварених у јулу ове године,
подаци РЗС-а показују да је он у Војводини 95,8 одсто у односу на јун, али и 86,2 одсто у односу
на последњи месец прошле године. Међутим, ако се пореди јул ове и године исти месец
прошле, номинални индекс зарада без пореза и доприноса у Војводини је 103,7 одсто. С друге
стране, рални индекс зарада без пореза и доприноса прошлог месеца у Војводини износио је
96,1 одсто у односу на јун, или 83,9 одсто у односу на крај 2016. Чак, реални индекс зарада без
пореза и доприноса у Војводини за целу посматрану годину, јули 2016. и исти месец ове године,
износи 99,9 одсто, што ће рећи да су овогодишње јулске просечне плате мање него у истом
периоду прошле године.
На првом месту по најнижој забележеној плати у јулу ове године су радници кинематографије
са свега 23.032 динара, затим путне агенције – 23.156, изнајмљивање и лизинг – 23.418,
поправка рачунара – 25.144, помоћне делатности у финансијским услугама – 25.555, уклањање
отпадних вода – 26.206, остале услужне делатности – 26.831 и производња папира и производи
од дрвета – 28.458 динара. То су осам делатности које обрађује РЗС у којима је просечна јулска
плата мања од 30.000 динара.
Иначе, кинематографија, у којој су прошлог месеца забележене најниже нето зараде од свега
23.032 динара, налази се у оквиру делатности информисање и комуникације, где је просечна
јулска нето плата чак 93.138 динара, а у тој делатности су и рачунарско програмирање и
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консулативне делатности, које имају другу зараду по висини у Србији – 164.700 динара. Ту су и
програмске активности и емитовање, где је прошлог месеца просечна зарада била 89.324
динара, затим телекомуникације с 84.140 и информационе услужне делатности с 50.396.

Кнежевић: Гоша мора да ради, власник да дође
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар привреде Горан Кнежевић верује да ће Фабрика шинских возила Гоша из
Смедеревске Паланке за неки дан почети да ради у одређеним сегментима, али и да су
преговори са Гошом "мачка у џаку" све док се не појави власник - Лиснарт холдингс лимитид
са Кипра.
Кнежевић је, након данашњег састанка са радницима и руководством Гоше у Министарству
привреде, рекао за Б92 да је приватизација Гоше спроведена под сумњивим околностима и да
се неко ту очигледно материјално окористио и изразио уверење да ће "надлежни органи имати
посла у Гоши".
"Статус Гоше је познат. Приватизација је извршена под сумњивим околностима, верујем и да
ће надлежни органи имати посла ту. Ми покушавамо као држава да неке послове Гоши
завршимо, са Железаром, Железницом, али то су све краткорочне мере. Не можемо да се
мешамо у одлуке власника, то су приватне одлуке. Шта ако се он не сложи", каже Кнежевић.
Он је нагласио да су држави руке прилично везане пошто је Гоша сада потпуно приватна
фирма, за разлику од Фијата где држава има 33 одсто власничког удела и слично.
Министар је поручио да је држава, ипак, спремна да помогне Гоши како би се и тај део
привреде развијао, али да неће бити помака док се не појави власник, с обзиром да директор
Гоше Милутин Шћепановић нема овлашћења за доношење одлука.
"Није до нас да ми поведемо Гошу у стечај, али најискреније мислим да је стечај једини лек за
Гошу. Наша идеја је да радници почну да раде, и да ће онда можда бити другачија перспектива
и са власником, ако једног дана дође", навео је министар привреде.
Кнежевић је додао да ће, ипак, држава донети стратешку одлуку по питању Гоше, али да мора
да види шта мисли власник.
Министар привреде каже да још немају ничији захтев да је неко посебно оштећен у случају
приватизације Гоше.
Гошу је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС Трнава, а садашњи власник је
"Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра.
Кнежевић је рекао да држава жели да и тај део привреде унапреди, подсетивши да је у сектору
малих и средњих предузећа прошле године запослено 30.000 људи.
"Свакога дана у сваком погледу све више напредујемо - у сваком погледу смо направили неки
искорак", рекао је Кнежевић парафразирајући реченицу из филма "Сећаш ли се Доли Бели.
Он је навео и да је сада незапосленост испод 11 одсто, док је раније била 26 одсто.
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У пензију бежало 100.000 радника годишње
Аутор:Љ. Малешевић

У првој половини ове године на једног пензионера био је 1,4 запослени, што је знатно боље
него у претходном периоду.
По подацима из статистичког билтена Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, током 2016. године у Србији је било 1.728.138 пензионера и 2.053.792 запослена, а
однос радника и пензионера био је 1 према 1,2 „у корист” запослених. оквир
За 16 година, од 2000. до лане, однос пензионера и запослених се знатно променио. Те 2000.
године радно место имао је 2.726.281 запослени, а пензију је примао 1.510.801 пензионер па је
однос био 1 : 1,8. Наредних пет година број запослених је опадао, а број пензионера растао, па
се и однос смањивао на 1 : 1,7. Свих наредних година, до прошле, смањивао се број
осигураника, а повећао број оних који примају пензионерски чек.
Директорка Сектора Фонда ПИО за односе с јавношћу Јелица Тимотијевић објашњава за
„Дневник” да је највећи прилив пензионера, а самим тим и смањење броја осигураника, било
2006. године.
Пољопривредне пензије у раскораку
Далеко је гора ситуација код пољопривредних пензионера, где једног пензионера „издражва”
0,7 осигураника, односно има више паорских пензија него паорских осигурања. По подацима
из билтена, прошле године је било 193.645 пољопривредних пензионера и само 133.113
осигураника. Колико је тај однос нарушен, најбоље показује податак да је пре 16 година било
461.904 осигураника и 207.289 паорска пензионера па је однос био 1 : 2,2 односно 2,2
осигураника су „издржавала” једног пензионера.
– У последњих двадесет година, највише нових пензионера који су први пут остварили право у
тој години било је 2006, када је пристигло 111.328 новајлија – објаснила је Јелица Тимотијевић.
– Велики број нових пензионера био је и 2001. – 109.283, затим 1997. – 108.318, па 2010. –
108.204 и 2013. – 107.622. У последње две године значајно је мање нових пензионера, а може се
закључити да је то делом повезано с изменама Закона о ПИО, које се примењују од 1. јануара
2015. године, односно с промењеним условима за остваривање права на старосну пензију.
Наша саговорница истиче да је у последњих десет година у Србији просечно било 98.000 нових
пензионера годишње, док их је у исто време просечно 85.000 преминуло.
– Све до 2015. године много више осигураника остваривало је право на пензију него што је
било трајних обустава. У 2015. укупан број нових пензионера износио је 88.466, док је 91.686
преминуло. Лане је број нових пензионера био 80.591, док је 88.395 преминуло – рекла је
Јелица Тимотијевић.
Статистички подаци из билтана Фонда ПИО показују да је од 2000. године до лане број
запослених који плаћају пензијске и инвалидске доприносе, дакле „издржавају пензионере”,
смањен чак 672.489. У исто време, а по истим подацима, за тих 16 година пензионерски списак
се повећао за 217.337 пензионера. Разлика између броја запослених и броја пензионера који су
данас на списку осигураника и оних који примају пензије „одлази” на оне којима је у тих 16
година престала исплата, односно који више нису живи. Уколико би се тумачили статистички
подаци, то би значило да је готово 700.000 запослених или отишло у пензију или остало без
радног места, а да је у међувремену њих више од 200.000 данас своје место нашло на
пензионерском списку и још увек прима пензију.
Оптимално три запослена на једног пензионера
За потпуну финансијску самосталност пензијског фонда оптималан однос требало би да буде
један пензионер и три запослена. Финансијски директор Фонда ПИО Иван Мимић објашањава
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да чак и када би укупно радно становништво у Србији у овом тренутку ушло у осигурање,
односно нашло посао, максимални могућ однос броја корисника пензија и броја радника био
би један према 2,2.
Недавно је шефица Одсека Републичког завода за статистику за демографију Гордана Бјелобрк
изјавила да у Србији од 2021. запослени више неће моћи да издржавају пензионере, чији ће
број драстично порасти јер на ред за пензионисање долази „бејби бум” генерација. У ту
генерацију, како је објаснила, спадају рођени после Другог светског рата, између 1947. и 1957.
године, и они су 2008. почели да улазе у контингент становништва изнад 65 година. Цела та
генерација имаће више од 65 година, па ће за четири године, оценила је она, држава морати да
предузме конкретне мере да би се омогућио баланс између економски активног и економски
неактивног становништва. Додатну тешкоћу представља и чињеница да је све мање младих
људи који би старије становништво својим радом издржавали.
– Радни контингент ће се смањивати јер све више младих људи одлази из земље, а и рађа се све
мање људи – објаснила је Гордана Бјелобрк. – То ће утицати на смањење радног потенцијала у
Србији и то ће економски бити веома тешко издржати. Радни контингент смањује, улазне
генерације све су мање и тада ће морати да буду примењене конкретне мере да би се омогућио
економски баланс између економски активног и економски неактивног становништва.

У јулу мање угашених, али и основаних фирми у Србији
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: У Србији је у јулу ове године смањен број угашених компанија у односу на
претходни месец, али је истовремено опао и број новоснованих предузећа, према анализи
истраживачке фирме Бисноде.
Како се наводи у саопштењу, у јулу је било за 8,0 одсто мање угашених фирми на територији
целе земље него у јуну, док их је на годишњем нивоу више за 11 процената.
Такође, у свим регионима Србије у јулу је забележен даљи пад броја новооснованих компанија
и то за 16 посто у односу на претходни месец, док је у поређењу са јулом 2016. године тај број
уједначен.
Блокираних предузећа је у јулу било за 16 процената мање у односу на јун, али је њихов број на
годишњем нивоу повећан за чак 45 одсто, према подацима Бисноде-а.
Пораст броја угашених и блокираних компанија прати и повећање износа блокаде, који је
додстигао 3,5 милијарди динара.
На нивоу земље овај износ је скоро за трећину већи ове године у односу на прошлу.
Једино смањење се бележи у Војводини, где је задуженост фирми опала за 66 посто на 271
милиона динара.
Највећи раст задужености бележи регион Шумадије и Западне Србије, где је дуг фирми
достигао 1,3 милијарде динара, што је чак 2,2 пута више него у истом периоду 2016.
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Вулин: Плате у Војсци Србије биће увећане за 10 одсто
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар одбране Александар Вулин најавио је данас да ће припадницима Војске
Србије бити увећане плате за 10 одсто.
"Захваљујући политици тадашњег премијера Александра Вучића ми данас имамо више новца и
захваљујући тој политици и томе што смо економски много јачи - могу да кажем да ће као први
ефекат рада врховног команданта Војске Србије на побољшању материјалног положаја
припадника Војске Србије бити повећање плата за 10 одсто", рекао је Вулин за Пинк.
Министар одбране истиче да са поносом може да каже да ће у војсци имати веће плате него
што су икад имали.
Када је реч о осталим безбедносним структурама, Вулин каже да министар полиције Небојша
Стефановић и шеф БИА Братислав Гашић заједно са председником Србије Вучићем раде на
томе како ће се то решавати у њиховом сектору.
Вулин је истакао да се Вучић није толико жестоко раније залагао за мере штедње, сада то не би
било могуће.
"Ми смо рекли - хоћемо јаку и задовољну војску и ово ће бити јака и задовољна војска", казао је
министар одбране.
Он је нагласио да се иде на то да се припадник војске и безбедносних структура осећа поносно
што носи униформи, да га поштује његова околина и да може да обезбеди породицу и да ће
онда моћи потпуно да се посвети одбрани своје земље.
Вулин је подсетио да је у току конкурс за пријем 926 професионалних војика и да могу да
конкуришу сви испод 30 година, држављани Србије који су служили војску са оружјем, уколико
прође тестове.
"Ови године смо примили више од 800 припадника и сада ћемо још 926, очекује се и нова
класа наших потпоручника...", рекао је Вулин.

Лекари одлазе, петина сестара би у иностранство
Аутор:И. Вујанов

Резултати истраживања Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” на
тему задовољства и планова здравствених радника, показали су да се вишегодишњи тренд
раста незадовољства у српском здравству наставља.
Најпоразнији су подаци везани за “оглив стручњака”: чак четвртина медицинских сестара и
техничара себе у наредних пет година види – у иностранству.
- На питање које се односило на промену посла, 28,6 посто запослених је изјавило да уопште не
би мењали посао, 41,1 посто би остало у државном сектору здравства, 7,3 посто би радило
послове који су ван система здравствене заштите, 4,5 посто би отишло да ради у приватни
здравствени сектор, а читавих 15,5 посто изјавило је да има намеру да оде у иностранство –
каже у студији њена ауторка др Весна Хорозовић, специјалиста социјалне медицине.
Од 2009. до 2013. године планови запослених у здравственим установама се нису или су се врло
незнатно мењали. Међутим, у 2014. години за 2 процентна поена порастао је број оних који
планирају да оду у приватни сектор здравства, па и оних који планирају да потпуно напусте
посао у здравственој заштити (за 2,6 процентна поена). Истовремено опада број оних који не
размишљају о промени посла (за 1 процентни поен), или планирају да остану у државном 19
сектору (за 3,71 процентних поена). У 2016. години 15,5 посто (скоро цео један процентни поен
више него у 2015.) запослених који би да оду у иностранство у следећих пет година је очигледно
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највише регрутован из редова оних који су се ранијих година изјаснили да не размишљају о
промени посла, затим у мањој мери од оних који би да раде ван система здравства, још мање од
оних који би да оду у приватнике.
Статистика
У “Батутовом” истраживању учествовале су 324 здравствене установе, а истраживањем су били
обухваћени сви запослени присутни на послу 5. децембра 2016. године. Од 76.291 запослених
који су тог дана били присутни на послу упитник је подељен за 71.328 запослених, а 58.460 га је
попунило. Највећа стопа одговора била је у Косовско-поморавском (100 посто), а најмања у
Пчињском округу (73,8 посто). Коришћен је јединствен упитник са 23 питања и попуњавали су
га у здравственим установама запослени радници свих профила.
Међу онима који планирају да оду на рад у неку од земаља Европске уније највише је
медицинских сестара (19 посто), док паковање кофера планира 14 посто лекара. Пасоше спрема
и 16 посто осталих здравствених радника, док техничка лица не планирају да оду не само из
Србије, већ и из државне службе. Близу половина техничких радника (49 посто) изјавила је да
планира да остане у систему здравствене заштите.
Кад је у питању “домаћи” рад, 42 посто лекара планира да остане у државном сектору
здравства, а 27 посто њих не размишља о промени посла. Додуше, здравствени радници, поред
редовног државног посла у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, раде и
допунски, али и ту се ситуација разликује у односу на диплому коју имају. Лекари, наиме,
највише допунски раде у приватној пракси (38 посто), док њих 22 посто ради у неком другом
сектору. Медицинске сестре највише допунски раде у другом сектору (23 посто), а њих 12 посто
ради у приватној пракси. Наставом се бави 25 посто лекара, 6 посто медицинских сестара и
техничара, 10 посто здравствених радника другог занимања, 13 посто здравствених сарадника,
али и 4,3 посто административних и 5,8 посто техничких радника, који раније нису
пријављивали допунски рад. Да додатно не ради нигде, осим у својој здравственој установи,
изјаснило се око 64 посто запослених свих профила.

Кнежевић: Стечај једини лек за Гошу
Извор:Бета

Министар привреде Горан Кнежевић оценио је да је стечај "једини лек" за Фабирку шинских
возила Гоша из Смедеревске Паланке и најавио да ће Влада наставити да помаже радницима те
приватне фирме да би почели да раде.
Кнежевић је за телевизију Б92 рекао и да све што Влада може да уради за ту фабрику спада у
"краткорочне мере" јер се ради о приватној фабрици чији власник не одговара на позив за
разговор.
Кнежевић је поново позвао власника Гоше, односно компаније Лиснарт са Кипра на разговоре.
"Мислим да је стечај једини лек за Гошу... а наша идеја је да помогнемо радницима почну да
раде", рекао је Кнежевић, напоменувши да ће можда тада власник фабрике бити заинтесован
за разговоре.
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Кнежевић, који се раније данас састао с радницима Гоше, објаснио је и да у краткорочне
мере спада и обезебђивање посла са кинеском компанијом Хестил, која је власник смедеревске
Железаре, и другим предузећима.
Нагласио је и да се без учешћа власника Гоше у преговорима не може урадити ништа
конкретно.
Према његовим речима, ситуација је таква, јер се можда власник неће сложити с неком
одлуком Владе Србије
После разговора са Кнежевићем, председник Штрајкачког одбора радника Гоше Милан
Вујичић је изјавио да није дошло до конкретног помака и да се штрајк наставља. Он је рекао да
је за помак потребно да за преговарачки сто дође и власник Гоше.
Гоша држави дугује више од 500 милиона динара, а радници нису примили плату више од 20
месеци због чега штрајкују од марта ове године.
Влада Србије је радницима исплатила једнократну помоћ од 60.000 динара и издвојила новац
за покривање трошкова њиховог здравственог осигурања до краја септембра ове године.
Гоша је од априла ове године у власништву фирме Лиснарт чије је седиште на Кипру, а пре тога
је њен власник био словачки ЖОС.

Савић: Подаци у статистици лепши него у реалном животу
Извор: Н1
Професор Економског факултета Љубодраг Савић изјавио је у Дану уживо да подаци у
статистици изгледају много лепше него у реалном животу.
"Слика Србије је да, с једне стране, имамо транзиционе добитнике, људе који су моћни, богати
и бахати и који иду уз сваку власт. И имате већинску Србију која једва саставља крај с крајем",
каже Савић.
Статистика наша дика - шта помислиш она наслика.
Говорећи о недавно објављеним просечним платама у Србији, Савић сматра да то говори
о српској транзицији.
"У протеклих четврт века, нека индустријска предузећа су препуштена сама себи. Нека су
приватизована па су пропала, нека још увек нису приватизована и последица је да јако мало
народа ради. Сад смо ушли у период у коме страни инвеститори доносе технологије најнижег
нивоа и запошљавају најмање квалификоване људе", објашњава Савић.
Додаје да је Србија, како каже, изгубила време и тумарала, пре свега пре економске кризе.
"Не могу сви да нађу посао у банкама и сектору услуга. А онда је економска криза показала да
смо десетак година живели тако што смо трошили једну четвртину више него што смо
стварали", оцењује он.
Због огромне стопе незапослености, додаје Савић, немамо могућност да бирамо шта ћемо да
радимо.
"Дај шта даш, цео свет је то разумео, барем они који долазе у Србију. Они не долазе због нас,
већ због субвенција по радном месту и разних олакшица", каже он.
Нож и погача у рукама послодаваца
Одговарајући на питање о штрајку у Гоши, Савић подсећа да је Закон о раду дао
послодавцима у руке нож и погачу.
"И ми сад не треба да се чудимо. За мене је само невероватна чињеница да држава пет година
није радила свој посао. Немогуће је да неко пет гподина не уплаћују порез и доприносе, неке
службе су седеле на ушима", рекао је Савић.
Додаје да ће сличних случајева бити све више.
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"Не знамо ни ко је власник Гоше. Најгора ситуација је стечај. Ми имамо тржишну привреду
којој стремимо, европских вредности, и с друге стране меки стаљинизам или управљање
совјетског типа у којо председници влада хоће да држе све под својим контролом. Такви
хибриди дају простор за манипулације, а последица је да имамо раднике који мисле да је то
држава Јосипа Броза Тита, да то реши неки председник владе", закључује Савић.

Без помака на састанку Кнежевића и представника "Гоше"
Аутор:Адам Сантовац
На састанку министра Горана Кнежевића са руководством и представницима штрајкачког
одбора фабрике "Гоша" из Смедеревске Паланке, није постигнут помак. Сутра ће, како је
најављено, бити одржан нови састанак са руководством "Гоше" како би видели да ли су могући
неки нови послови.
Директор "Гоше" Милутин Шћепановић је на састанку рекао да може да уплати радницима за
месец дана 50-60 хиљада динара, али тек ако крену да раде.
Радници, с друге стране, поручују да се неће вратити на посао док не буде уплате и да се штрајк
у “Гоши” наставља.
Део радника "Гоше" у штајку је од марта због неисплаћених плата и неоверених
књижица. Дуговања “Гоше” према радницима су у просеку по 600.000 тј. по 20 месечних плата.
Држава је током штрајка радницима уплатила помоћ од по 60 хиљада динара и оверила је
радницима здравствене књижице до 30. септембра 2017.
Власнику компаније, фирми "Лиснарт" са Кипра држава је понудила репрограм дуга за порез
који износи преко 500 милиона динара за порезе, доприносе и повезивање стажа.
За време трајања штрајка на рачун сваког радника легло је по 130.000 динара. Влада је сваком
раднику уплатила социјалну помоћ у износу од 60.000 динара, док су од Гоше добили по
70.000.
Да би прекинули штрајк радници траже да им “Гоша” уплати део дуговања и да се обавеже у
ком ће периоду уплатити остатак. С друге стране, држава и “Гоша” тврде да уплате не може
бити док не почне производња што би фабрици донело приходе.
У штрајку је, иначе, око 250 радника, а око 70 њих је на послу, а то су махом они који посао
обављају у канцеларији.

Радници Ц маркета: Вучићу, не боли те што смо опљачкани?
Аутор:Адам Сантовац

Бивши радници Ц маркета протестовали су данас испред Владе Србије и Министарства
привреде захтевајући да се држава укључи у решавање њиховог проблема. Најављују да ће од
петка ступити у штрајк глађу.
Већински пакет акција А.Д Ц маркет продат је још 2005. бизнисменима Мирославу
Мишковићу и Милану Беку за 53 милиона долара, а та продаја се касније нашла на списку 24
спорне приватизације. Белгијски Делез је пре пет година купио од Мишковића Делта Макси, у
чијем саставу је и Ц-маркет.
Бивши мали власници „Ц маркета“ од почетка су тврдили да су им акције 2001. процењене на
133.000 динара, а откупљене су по цени од 25.800, делом и зато што је постојао само један
купац.
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Некадашња радница Ц маркета Милица Клиска каже за Н1 да су данас у Влади предали захтев
да се састану са садашњом премијерком јер су мали акционари оштећени за 900 евра по
акцији.
"Бивши премијер је рекао да ће узети тајкунима и вратити народу, он је рекао да је Ц маркет
пљачкашка приватизација. Добили смо наду да ће тај човек учинити и дати себе за овај народ
јер ми смо за њега гласали да би нам изашао у сусрет и помогао јер је он глава куће“, каже она.
Ипак, Вучић сада каже да не може са утиче на тужилаштво, каже Клиска додајући да они то и
не траже већ да једноставно сматрају да „глава куће решава проблеме“.
"Како може да утиче на Тужилаштво за неке друге ствари које су мање важне? Како може да
прећути за пљачку од милијарду евра а да се радују за 100 милиона донација од Арапа или
неког другог. Како га не боли што је његов народ опљачкан, покраден и он је сведок тога.
Зашто се тако ради?“, пита бивша радница Ц маркета.
Додаје да је 1.250 малих акционара Ц маркета тужило Мишковића и фирму али да од тога нема
ништа.
Када смо од адвоката тражили копију тужбе он нам рекао да је имао пожар, када смо у суду
тражили копију тужбе и питали зашто предмет толико година стоји, они су нам рекли да су
имали поплаву, каже Клиска.
Како истиче, некадашњи министар правде Никола Селаковић им је обећао да ће случај Ц
маркета бити приоритет када дође „њихов“ човек који ће заменити тужиоца Миљка
Радисављевића. „Јел ово приоритет?“, каже она.

Кнежевић: За "Гошу" СТЕЧАЈ ЈЕДИНИ ЛЕК, Влада ће наставити да
помаже радницима
Извор:Бета, Танјуг
Министар привреде Горан Кнежевић оценио је данас да је стечај "једини лек" за Фабирку
шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке и најавио да ће Влада наставити да помаже
радницима те приватне фирме да би почели да раде.
Кнежевић је за телевизију Б92 рекао и да све што Влада може да уради за ту фабрику спада у
"краткорочне мере" јер се ради о приватној фабрици чији власник не одговара на позив за
разговор.
Кнежевић је поново позвао власника "Гоше", односно компаније Лиснарт са Кипра на
разговоре. До тада, како је навео, преговори су "мачка у џаку" јер власник мора да се сложи.
- Мислим да је стечај једини лек за "Гошу"... а наша идеја је да помогнемо радницима почну да
раде - рекао је Кнежевић, напоменувши да ће можда тада власник фабрике бити заинтесован за
разговоре.
Кнежевић, који се радније данас састао с радницима "Гоше", објаснио је и да у краткорочне
мере спада и обезебеђивање посла са кинеском компанијом Хестил, која је власник
смедеревске железаре, и другим предузећима.
Нагласио је и да се без учешћа власника "Гоше" у преговорима не може урадити ништа
конкретно.
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Оценио је да је приватизација "Гоше" спроведена под сумњивим околностима и да се неко ту
очигледно материјално оскористио и изразио уверење да ће "надлежни органи имати посла у
Гоши".
- Статус "Гоше" је познат. Приватизација је извшена под сумњим околностима, верујем и да ће
надлежни органи имати посла ту. Ми покушавамо као држава да неке послове Гоши завршимо,
са Железаром, Железницом, али то су све краткорочне мере. Не можемо да се мешамо у одлуке
власника, то су приватне одлуке. Сста ако се он не сложи - каже Кнежевић.
После разговора са Кнежевићем, председник Штрајкачког одбора радника "Гоше" Милан
Вујичић је изјавио да није дошло до конкретног помака и да се штрајк наставља.
Он је рекао да је за помак потребно да за преговарачки сто дође и власник "Гоше".
"Гоша" држави дугује више од 500 милиона динара, а радници нису примили плату више од 20
месеци због чега штрајкују од марта ове године.
Влада Србије је радницима исплатила једнократну помоћ од 60.000 динара и издвојила новац
за покривање трошкова њиховог здравственог осигурања до краја септембра ове године.
"Гоша" је од априла ове године у власништву фирме Лиснарт чије је седиште на Кипру, а пре
тога је њен власник био словачки ЖОС.

И МАКЕДОНЦИ И БОСАНЦИ ИМАЈУ ВЕЋИ МИНИМАЛАЦ ОД НАС
Радници траже 156 динара по сату, а послодавци пристају само на
ОВОЛИКО
Аутор:Слађана Гаврић

Минимална цена рада би наредне године, према предлогу синдикалаца, требало да буде
повећана са 130 на 156 динара по сату, али послодавци пристају на само 137 динара.
Синдикати и Унија послодаваца почели су у оквиру Социјално-економског савета разматрање
питања повећања минималне цене рада за 2018. годину. Синдикалци сматрају да раст
минималца не сме бити мањи од 20 одсто. Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и
независних синдиката, каже да је све мање од тога понижавање грађана.
- Пораст минималне цене рада од осам одсто који помињу представници власти је
поражавајући. То није довољно према свим параметрима, цени комуналних услуга, животних
намирница... Повећање од 10 динара је понижење за раднике - наводи Савић.
Према њеним речима, Србија је на последњем месту у региону по висини минималца.
- Сви су нас претекли, па и Македонија и БиХ. Наша влада би морала да учини нешто да
побољша стандард грађана. Може да укине или смањи опорезивање основице за минималну
цену рада. Да тих 24.000 динара буде неопорезиво - сматра Савић. Она додаје и да је
обесмишљен рад Социјално-економског савета.
- Другу годину заредом, раније премијер, а сада председник Србије излази са предлогом висине
минималне цене рада пре разговора у Савету. Он саопштава колико ће цена рада износити, а
тек после тога заседа Савет. Чему онда разговори? Ако није могуће на други начин разговарати
о цени рада, ми ћемо напустити рад Савета - каже председница Асоцијације слободних и
независних синдиката. У Асоцијацији сматрају да цена рада треба да се повећа за 20 одсто.
- И то је недовољно, али барем задовољава минимум потреба - закључује Савић.
Са њом се слаже и председник гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић.
- Повећање минималца је неопходно. Ми се нећемо задовољили само козметичким повећањем.
Реално је да тај износ буде двоцифрен, и то пре свега због раста продуктивности - наглашава
Стојиљковић.
С друге стране, послодавцима је најреалније да се минималац повећа за шест одсто, али траже
и да се повећа неопорезива основица на плате.
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- Повећање зараде не сме да буде само повећање оптерећења привреди, већ мора да се усклади
с другим решењима. Већ неколико година није повећавана неопорезива основица на плате,
која сада износи 11.600 динара. Њу би требало повећати барем за онолико за колико се увећа
минималац, а требало би размишљати и о другим олакшицама - истиче Небојша Атанацковић
из Уније послодаваца.
Како наглашава, не могу се очекивати веће плате ако привреда озбиљно не напредује.
- Ми имамо ниску цену рада, али наш раст је мали. Упола мањи од Хрватског, и четири пута
нижи у односу на Словенију. Ове године ће бити мањи од предвиђених три одсто. Синдикати се
позивају на цену потрошачке корпе. Тачно је да нам зараде заостају за потрошачком корпом,
али послодавци се ослањају на раст БДП-а, инфлацију, незапосленост... и објашњавају да и
плате морају бити у тим оквирима - каже Атанацковић, и закључује да минималац мора да
прати инфлацију и раст БДП-а.
- Ако би раст привреде био три одсто и инфлација око три, то значи да реално повећање цене
рада може да износи шест одсто, али уз олакшице за привреду - каже Атанацковић.
Чека се предлог Владе
Законом је прописано да се сваке године до 15. септембра одређује минимална зарада по сату
за следећу годину. Социјално-економски савет ће данас наставити разговоре на ову тему, а
очекује се и да Влада Србије изнесе своје предлоге. Иначе, минималац за ову годину износи 130
динара, или 22.620 динара месечно.

Министар Кнежевић примио руководство и раднике "Гоше", Вујачић:
Није дошло до помака, штрајк се наставља
Аутор:М. Ђ.
Нови сусрет представника радника „Гоше“ са министром привреде Гораном Кнежевићем,
одржан у понедељак на његов позив након што је примио писмо штрајкача, није донео
конкретан резултат.
Милутин Шћепановић, директор „Гоше“, испоставило се, без сагласности власника није могао
ни да прихвати ни да одбије опције за прекид штрајка које су биле на столу.
- Све што ми причамо иде некако, али мора трећа страна да седне за преговарачки сто. Влада
хоће да види које су намере власника са фабриком. Министар сам каже, „ми да улазимо, да
завршавамо неке послове, а после месец дана газда да гурне фирму у стечај, нама то не пада на
памет“. Морају некако да га приволе да дође, јер постоји могућност да добијемо финансијску
ињекцију од фирми с којима сарађујемо, а и Министарство је спремно да нам поново
организује састанак са Кинезима, али све то не значи много ако немамо одговор власника, да
знамо које су му намере са фабриком – каже Милан Вујичић, председник штрајкачког одбора.
Генерални директор, објашњава Вујичић, никада није, изгледа, ни видео новог власника, с њим
разговара преко адвокатске канцеларије из Београда која га заступа. Обећање да ће радницима
за месец дана исплатити 50-60 хиљада динара остаје, и овога пута је то поновио директор, али
су радници одлучни при својим захтевима, међу којима је тај - да им се каже који су планови
новог власника са фирмом.
Како каже, радници Фабрике шинских возила "Гоша" дошли су на позив министра Кнежевића
да разговарају о опцијама, као и да ће сутра поново да дође руководство у Министарство
привреде и проба да се се договири о неким стварима.
- Они ће да нам помогну да доведемо поново Кинезе из Хестила да разговарамо са њима и да
им понудимо вагоне - навео је Вујичић.
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Према његовим речима, данас "до неког конкретног помака није дошло, јер да би то тога
дошло, "као што сам министар каже" мора и трећа страна да дође и седне за сто.
- Медјутим, за сада треће стране нема - додао је Вујичић.
Он је додао да је састанку присуствовао и директор Гоше Милутин Шћепановић и технички
директор.
Вујичић је истакао да је трећа страна власник пошто "Шћепановић нема никакве ингеренције
да одлучује о финансијама већ само да преговара са владом и радницима".
На питање да ли је влада ступила у контакт са власницима, Вујичић је рекао да није.
- По причи Кнежевића, они још немају никакве информације о власнику и штрајк се за сада
наставља, док се не види шта ће и како ће и колико ће пара да им понуди трећа страна односно
власници. Ми смо заинтересовани да кренемо да радимо, јер је Смедеревска Паланка без
"Гоше" мртав град - казао је он.
Он је поручио да радници "Гоше" хоће да крену да раде и да су десет пута њима излазили у
сусрет и правили ступке.
- Али, некако то слабо иде, та трећа страна никако да дође и седне за преговарачки сто -додао
је.
Вујичић је најавио да сутра у "Гошу" долази и Агенција за мирно решавање спорова у договору
са директором Шћепановићем и да је почела реализација неких договора.
- Када се договоримо и потпишемо то постаје извршна пресуда - навео је Вујичић.
Радници Гоше су већ пет месеци у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и уплату пореза и
доприноса, као и повезивање стажа.
- Драго ми је да су и радници и руководство фабрике спремни да седнемо за сто и заједно
размотримо тренутно стање и могућа решења. Понављам, за конструктиван разговор, врата
Министарства су радницима "Гоше" увек отворена - поручио је министар Кнежевић.
Због тешког положаја запослених у овој приватној фирми у власништву "Лиснарт холдинг
лимитеда", са седиштем на Кипру, држава је, истиче министар, спремна да размотри све
додатне могућности да помогне радницима, иако је, каже, држава до сада већ урадила и више
од онога што је могла.
Држава до сада обезбедила једнократну новчану помоћ радницима, оверу књижица, понуду за
други посао, репрограмирање обавеза које имају према држави.
"Гоша" држави дугује више од 500 милиона динара, а радници нису примили плату више од 20
месеци због чега штрајкују од марта ове године.
Влада Србије је радницима исплатила једнократну помоћ од 60.000 динара и издвојила новац
за покривање трошкова њиховог здравственог осигурања до краја септембра ове године.
"Гоша" је од априла ове године у власништву фирме Лиснарт чије је седиште на Кипру, а пре
тога је њен власник био словачки ЖОС.

Вулин: Припадницима Војске Србије биће увећане плате за 10 одсто
Извор:Танјуг

Министар одбране Александар Вулин најавио је данас да ће припадницима Војске Србије бити
увећане плате за 10 одсто.
"Захваљујући политици тадашњег премијера Александра Вучића ми данас имамо више новца и
захваљујући тој политици и томе што смо економски много јачи - могу да кажем да ће као први
ефекат рада врховног команданта Војске Србије на побољшању материјалног положаја
припадника Војске Србије бити повећање плата за 10 одсто", рекао је Вулин за Пинк.
Министар одбране истиче да са поносом може да каже да ће у војсци имати веће плате него
што су икад имали.
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Када је реч о осталим безбедносним структурама, Вулин каже да министар полиције Небојша
Стефановић и шеф БИА Братислав Гашић заједно са председником Србије Вучићем раде на
томе како ће се то решавати у њиховом сектору.

ПРВИ ДАН ПА СКРАЋЕНО: У Србији ће 1. септембра штрајковати 750
школа
Извор:Курир, Бета
БЕОГРАД - Првог дана школске године, у петак, 1. септембра, чак 30.000 запослених у 750
школа скратиће часова на 30 минута.
На штрајк упозорења су се пре свега определили чланови Уније синдиката просветних радника
Србије (УСПРС). Истог дана, одржаће се и протестни скупови у свим већим градовима Србије,
пише лист.
"Штрајк је само увод за наставак преговора, који су до сада били јалови, као и притисак јер је у
току јавна расправа Нацрта закона о запосленима у јавним службама која се завршава 4.
септембра. Од даљих потеза, не само у вези с нашим зарадама већ и по другим питањима,
зависи наше даље организовање", рекла је председница УСПРС Јанка Јанковић.
Иако се не зна како ће тећи даље школска година, сигурно је да ће школе изузете првим
штрајком имати обуставу од свега сат времена 4. септембра, барем тамо где се питају чланови
Гранског синдиката "Независност".
Томислав Живановић из тог синдиката рекао је да су њихови захтеви изузимање запослених у
просвети из Нацрта закона о јавним службама и дефинисање динамике побољшања
материјалног положаја запослених у просвети.
Потпредседник Савеза радника у просвети Слободан Брајковић, најавио је да ће због
незадовољства дискриминацијом у платном разреду, сви просветни радници изаћи на улице
"кад тај закон дође до скупштине" и да тог дана они неће радити.
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