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Траже од Ане Брнабић да испита дешавања у Фијату
Пише: З. Р.

* Грански синдикат захтева и покретање кривичног поступка због "кршења
пореских закона" и траже укидање репрезентативности Самосталног синдиката у
Фијату
Након писања нашег листа да руководство Самосталног синдиката у компанији Фијат Крајслер
аутомобили Србија производним радницима те фабрике данима већ дели новац као помоћ због
летошњег штрајка, данас се огласио Грански синдикат индустрије, енергије и рударства
"Независност" и затражио од премијерке Ане Брнабић и надлежних државних органа да
"испитају дешавања у ФЦА Србија".
Синдикат "Независност" од државних органа тражи, пре свега, да утврде ко је Самосталном
синдикату у ФЦА уплатио око 250.000 евра. У саопштењу "Независности" појашњава се да
челници Самосталног синдиката у ФЦА Србија "новац у торбама носе кроз фабричке хале и
исплаћују радницима као накнаду за дане проведене у штрајку".
"Независност" је, како се истиче, предлагао да у текст споразума о престанку штрајка, који је
"остао тајна за раднике фабрике и за грађане Србије", уђе клаузула по којој би се послодавац
обавезао да радницима исплати накнаду за дане проведене у штрајку, јер је "кршењем закона и
одбијањем да ступи у преговоре, послодавац највише допринео да штрајк у ФЦА траје 16 дана".
- Уместо тога, Самостални синдикат у фабрици већ два дана мења објашњење и обмањује
раднике, синдикални покрет у Србији и грађане Србије о томе из којих извора и од кога су му
уплаћена огромна средства у износу од 250.000 евра и ко је челнику Самосталног синдиката
Зорану Марковићу дао за право да грубо крши пореске и све друге законе ове земље, тако што
носи у торбама кеш и исплаћује га радницима за време рада - наглашава се у саопштењу
Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства "Независност".
Тај синдикат од премијерке Ане Брнабић тражи да "одмах покрене интервенцију државних
органа, са задатком да испитају ко је и на који начин уплатио средства Самосталном синдикату,
да покрену кривични поступак за противзаконито располагање новчаним средствима и за
кршење пореске политике Србије, о чему јавност треба да буде обавештена".
- Тражимо и заказивање ванредне седнице Одбора за утврђивање репрезентативности
синдиката и послодавачких удружења, како би се због кршења Закона о раду донела одлука о
укидању репрезентативности Самосталном синдикату у фабрици ФЦА Србија - наводи се у
саопштењу синдиката "Независност".
Расподела помоћи у Фијату од по 18.000 динара (1.000 динара по дану штрајка, плус бонус од
2.000 динара) још није окончана. Биће настављена и током наредне седмице, с тиме што су
надлежни у ФЦА Србија, како сазнајемо, скренули пажњу челницима Самосталног синдиката
да новац више не деле по фабричким погонима.
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Запослено око 300 људи
Пише: В. Р.
Захваљујући пројектима које су у последње три године финансирале Европска унија (ЕУ) и
Влада Швајцарске на југоистоку и југозападу Србије отворено је близу 100 нових предузећа и
запослено око 300 људи, рекао је Грем Тиндал, менаџер програма, на трећем годишњем
састанку Управног одбора који је данас одржан на Власинском језеру.
Од 251 пројекта који су финансирани, 80 одсто пројеката је већ завршено, а видљиви су и први
ефекти који доприносе друштвеном и економском развоју 34 локалне самоуправе.
- Значајно смо побољшали економску и социјалну инфраструктуру, допринели већем
разумевању процеса доброг управљања и родне равноправности, а у наредном периоду на вама
је да ове процесе примењујете у свом раду и пројектима, прецизирала је Ана Станковић,
менаџерка пројеката Делегације ЕУ у Србији.
Успешно је реализован и пројекат заштите географске ознаке Власинског меда за шта је
одобрено 10.000 евра, што је један од примера подршке унапређењу конкурентности локалне
привреде и произвођача који ће допринети и бољој промоцији подручја Власине.
- Мед са овог подручја је оригиналан баш због пчелиње испаше на Власинској висоравни,
која је уредбом Владе Србије проглашена за Предео изузетних одлика и зато и има посебну
арому лековитих биљака. Сада ће уз географску ознаку 80 наших чланова моћи да повећа
пласман производа, унапреди и уједначи технологију производње, а надамо се да ће се и број
младих пчелара повећати, рекао је Ивица Костић из пчеларског удружења "Матица" из
Сурдулице.
Удружење је преко овог фонда добило техничку помоћ у изради спецификације и
лабораторијских анализа за регистровање географске ознаке Власинског меда која представља
гаранцију квалитета и даје производу додату вредност и могућност да буде конкурентнији на
тржишту. Спецификације је одобрио Завод за заштиту интерлектуралне својине Републике
Србије.

Представници ММФ похвалили напредак у пословању РТБ Бор
Извор:Танјуг
Председник Србије Александар Вучић са шефом Мисије Међународног монетарног фонда
Џејмсом Руфом и представницима техничке Мисије ММФ (Фото Танјуг/Д. Кујунџић)
БОР - Високи представници Међународног монетарног фонда (ММФ) похвалили су напредак у
пословању Рударско топионичарског басена (РТС) Бор и додали да ће помоћи у проналажењу
стратешког партнера.
„У последње две године разговарали смо са господином Александром Вучићем бар петнаестак
пута и увек је једна од тема разговора био РТБ Бор. Зато нам је задовољство што смо данас
имали прилику да на лицу места разгледамо компанију, њен рудник и топионицу, и морам да
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кажем да сам импресиониран оним што сам видео, нарочито модерном технологијом која се
овде користи”, изјавио је за Танјуг шеф мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф.
На састанку са менаџментом РТБ-а, којем су присуствовали шеф Канцеларије ММФ-а у Србији
Себастијан Соса, министар рударства у Влади Србије Александар Антић и представници
Министарства привреде, Џејмс Руф је изразио посебно задовољство чињеницом што је у
прилици да говори о потенцијалном бенефиту за РТБ, а не о његовим трошковима.
„И раније смо разговарали са бројним компанијама, али увек о њиховим потенцијалним
трошковима. Сада имамо прилику да говоримо о бенефиту за РТБ и пронађемо заинтересоване
партнере који ће доћи овде и улагати у компанију. Сматрам да су многобројне реформе о
којима смо разговарали са Владом Србије допринеле да се ствари овде окрену набоље, јер је
веома важно да државне компаније могу да раде комерцијално, а без помоћи владе”, рекао је
Руф.
Према његовим речима, то је једини начин да се омогуће даље запошљавање, добар приход и
напредак економије у целом региону.
„Ми ћемо, зато, радо позвати будуће инвеститоре да улажу овде и обезбеде јаку будућност за
РТБ Бор”, истакао је Руф.
Шеф Канцеларије ММФ-а у Србији Себастијан Соса изјавио је да му је драго што види да РТБ
Бор напредује јер је то, како је рекао, важно не само за компанију, већ и за читав регион.
„Надам се да ћемо за пар година, када будемо опет дошли у Бор, имати прилику да видимо
како инвестиције цветају”, додао је Соса.
Истичући значај посете делегације ММФ-а РТБ-у Бор, тим пре што није уобичајена пракса да
представници мисије обилазе привредне субјекте, министар рударства Александар Антић
објаснио је да је посета уприличена због значаја РТБ-а Бор за државу Србију и њену укупну
економију.
„Верујем да ће ова посета бити значајна за наше заједничко разматрање будућности РТБ-а.
Сложили смо се да је 'Бор' велики и озбиљан систем, а сложили смо се и да је од капиталног
значаја за државу и да зато Влада Србије треба са великом пажњом да води рачуна о његовом
функционисању са становишта економског пословања, одрживости и будућности”, изјавио је
Антић за Танјуг.
„РТБ данас изузетно добро послује па очекујемо да ће ове године остварити ЕБИДУ од 75
милиона долара. Ипак, свесни смо и да ти сјајни подаци о пословању не треба да нас успавају,
већ морамо на време размишљати о будућности РТБ-а, пре свега о развоју рударства и новом
инвестиционом циклусу у који РТБ треба да уђе”, истакао је Антић.
Према његовим речима, да би „нахранио” ову добру и значајну топионицу, РТБ мора да има
адекватну рударску производњу, а да би је имао он треба да улаже у опрему и отвори нове
руднике.
Реч је, додао је, о инвестицијама које су веће од 500 милиона долара, реч је о улагањима за које
Србија и РТБ треба да траже партнера, јер није логично, а није ни могуће да држава буде
једини инвеститор овако важног и значајног пројекта.
„Морамо да учинимо наше укупно окружење привлачнијим за озбиљне инвеститоре и ја
дубоко верујем да смо низом важних активности, које смо као држава спровели у смислу
регулације тржишта, фискалне стабилизације, укупне економске и политичке стабилности,
укључујући и мисију ММФ-а, направили такву атмосферу која је сада привлачна за
инвеститоре”, каже Антић
Он је истакао да данас имамо осам светских компанија које показују интересовање за
партнерство са РТБ-ом и то је за нас значајан процес у коме ћемо, пре свега, имати на уму
интерес Републике Србије.
„Потребно је да, сви који желе да буду наши партнери у овом послу, разумеју да је ово један
развојни пројекат у коме морају заједно са Србијом да препознају укупан потенцијал и значај
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РТБ-а и да буду наши стратешки партнери како би се комплекс и даље развијао”, казао је
Антић.
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор рекао је да је са високим званичницима
ММФ-а разговарано о оправданости изградње нове топионице у Бору и њеног значаја за
будућност РТБ-а, Бора и целе Тимочке крајине.
„Прича је ишла у правцу појашњења саме технологије и начина изградње нове топионице, али
и њеног значаја за све оне који желе да дођу у Бор и уђу у партнерске односе са РТБ-ом.
Сложили смо се да стратешког партнера не бисмо могли да нађемо да није изграђена нова
топионица”, рекао је Спасковски.

Три пута јефтинији "Први мај"
Аутор:В. Ћ.
Пиротска фабрика конфекције по шести пут понуђена на продају
СТЕЧАЈНИ управник компаније "Аха Мура Први мај" у Пироту Мирољуб Димитријевић
огласио је још једну, шесту продају имовине ове фирме, методом јавног надметања. Почетна
цена је готово троструко мања од претходних и износи 200 милиона динара, а депозит је 126
милиона. На продају је целокупна имовина, почев од производних хала, управне зграде,
ресторана, библиотеке, дечјих игралишта, па до паркова, уметничких дела и залиха готове робе
и сировина.
Јавно намдетање ће се одржати 27. октобра у канцеларији стечајног управника. На једној од
последњих продаја, као заинтересовани купац јавила се Слободна зона Пирот, која је понудила
125 милиона динара. У погонима ове компаније тренутно ради једна фирма из Београда, као
закупац, која упошљава око 300 радника.

Има простора за раст плата и пензија
Аутор:Д. И. К.
Председник Александар Вучић с представницима Међународног монетарног фонда
ИМА простора за раст пензија и зарада у јавном сектору - констатовано је данас после састанка
председника Србије Александра Вучића са шефом мисије Међународног монетарног фонда
(ММФ) Џејмсом Руфом и представницима техничке мисије ММФ-а.
Вучић је са представницима ММФ-а разговарао о актуелном аранжману овог фонда у Србији,
саопштено је данас из кабинета председника.
- Руф је оценио да је Србија на добром путу и да, поред објективних ризика које је превазишла у
2017, ММФ прогнозира стабилан раст БДП од три и по одсто у следећој години - наводи се у
саопштењу.
Заједнички је договорено да се интензивно ради на реформи система образовања, пореске
управе и Закона о платама у јавним службама, као кључним реформским корацима које Србија
треба да предузме.
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Џејмс Руф је указао на то да је пословање државних предузећа побољшано, али да је неопходно
наставити са спровођењем реформских процеса како би био остварен значајнији напредак.

Пензионери очекују враћање месечних примања
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Закон о умањењу месечних примања пензионерима требало би да престане да важи крајем
2017. О евентуалном укидању овог прописа одлучује Скупштина Србије
БЛИЗУ 750.000 пензионера у Србији до краја године очекује да на њихове адресе престану да
стижу умањени чекови, односно да се њихова месечна примања врате на ниво од пре 1.
новембра 2014. године. Наиме, Закон о привременом уређивању начина исплате пензија је
"усмено" орочен на 31. децембар 2017. године, али у самом пропису нигде не стоји тај датум,
иако се увелико прича о њему.
Ово, за "Новости", потврђује и Момо Чолаковић, из ПУПС-а, и наглашава да тај датум нигде
није уписан као крајњи за умањене чекове.
- Као и за сваки други закон, Скупштина мора да донесе одлуку уколико се он укида - каже
Чолаковић. - О томе се још није причало, али се надам да ће пензионери на време бити
обавештени. Сматрам да је време да им се узврати за све оно чему су допринели у последње три
године. Мислим да пензиони чекови морају да се ускладе на начин који је тренутно најбољи
могући.
Он објашњава да, уколико се постигне договор с Међународним монетарним фондом, пропис
може престати да важи, али ако тога не буде, онда мора да се нађе најповољније решење.
Чолаковић сматра да пензије морају да прате плате и очекује да ће Влада имати разумевања за
најстарије у Србији.
У Закону о привременом уређивању начина исплате пензија није наведено колико ће буџет
уштедети по основу умањења пезионерских примања већих од 25.000 динара. Али се зна да су
из буџета пре три године у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање стизале
дотације у износу од око 45 одсто потребних средстава за исплату пензија. Сада је ситуација
много боља и у касу ПИО фонда стиже 33 процента средстава.
За Удружење синдиката пензионера, Закон је у целини неуставан и противан
општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.
- Не мислим да ће од Нове године, иако се говорило о томе, чекови бити враћени на старо. Па
тим новцем се годишње пуни буџет са око 200 милиона динара - каже Милорад Вујасиновић,
почасни председник УСПС-а. - Биће повећане само за онолико колико власт мисли да треба да
буду веће. Тражили смо, као удружење, састанак с председником Владе и Министарством за
рад по том питању. Пошто нам нису одговорили одлучни смо у томе да идемо даље. Чим
Уставни суд одговори на нашу иницијативу, било позитивно или негативно, идемо у Стразбур.
У неколико београдских адвокатских канцеларија с којима смо контактирали кажу да у пракси
немају ниједан случај да су пензионери поднели тужбу због умањења пензија, али да свакако
они могу да се обрате судовима. Међутим, њихов савет је да се наоружају стрпљењем, јер спор
може веома дуго да траје. Очекују да ће најстарији почети да се јављају сада, када већина њих
сматра да истиче рок за умањење.
ШТА КАЖЕ РАЧУНИЦА
ПЕНЗИЈЕ се од новембра 2014. године исплаћију тако што се износ већи од 25.000 динара
умањује по стопи од 22 одсто, а они изнад 40.000 динара по стопи од 25 одсто. Тако је, на
пример, пензија од 35.000 смањена за 2.200 динара, и простом рачуницом јасно долазимо до
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закључка да је пензионер са овим чеком уштедео држави 79.200 динара. Ономе коме је пензија
50.000 месечно, одузето је 5.800 динара, што је за три године 208.800.

Због рупе у систему иста плата – радили или били на боловању
Аутор:Љ. Малешевић

НОВИ САД: Синдикати у Србији процењују да тренутно између 350.000 и 400.000 радника
прима минималну зараду и да је такво стање већ неколико година.
Како је категорија минималне зараде требала да буде изузетак и да важи на одређени рок док
предузеће има финансијских проблема, Закон о раду минималац није сматрао правилом нити
претпоставио да ће он бити “мера” зарада доброг дела српског радништва.
Управо због тога је у Закону о раду , члан 115. наведено да радник има право на накнаду зараде
за време боловања за рад до 30 дана најмање у висини 65 одсто просечне зараде у претходних
12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да она не може
бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са закономако је спреченост за рад
проурокована болешћу или повредном ван рада, ако законом није другачије одређено.
Другим речима, радници који су на боловању до 30 дана, које иде на терет послодавца, не могу
добити мање од минималне зараде.
Очигледно је ова одредба о немогућности умањења минималца чак и када је радник до месец
дана на боловању, добро позната делу запослених и да су они спремни да је користе. Наиме,
ових дана руководство Клиничког центра у Нишу истиче да се и ове јесени бори са мањком
хигијенчара и сервирки због њиховог одласка на боловање.
Исти проблем постоји са запосленима на сличним или истим професијама и у просвети, због
тога што су они већ на мимималцу, па им је зарада иста радили или не радили. Директор
Клиничког центра у Нишу Зоран Радовановић објашњава да у време сезонских послова попут
припреме зимнице или у јеку пољопривредних радова, око 10 одсто запослених с најнижом
стручном спремом је на боловању.
„Покушали смо све како би стали на пут одласцима на боловању из неоправданих разлога.
Кажњавали смо, увели ванредни надзор и контролу боловања. Ништа не вреди. Радницима с
најнижом стручном спремом исплати се да буду на боловању јер за то време завршавају своје
приватне послове, а плата не може да им буде умањења јер примају минималац“, објаснио је
Радовановић додајући да одласци на боловање због печења паприке или рада на њиви “нису
фер” према колегама, али и представљају влеику муку за руководство Клиничког центра.
Неправда према другим радницима
Запослене у јавном сектору поред Закона о раду штити и колективни уговор потписан за сваку
службу, па тако запослени у здравству имају загарантовану минималну зараду, односно не могу
добити мање од ње, чак ни када су на боловању.
Колика је то неправда према радницима који званично не добијају минималац већ пар хиљада
динара више, говори чињеница да се њима за време боловања до 30 дана скида 35 одсто плате
односно они нису заштићени одредбом да им примања не могу бити мања од минималне
зараде. Тако они долазе у ситуацију да добијају мање новца када су на боловању од оних који
иначе примају минималац, само зато што у старту имају коју хиљаду динара више. На крају тај
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вишак плате умањењем зараде за 35 одсто јер им Закон о раду утврђује право на 65 одсто
накнаде просечне зараде у пртеходних годину дана пре месеца у којем су отворили боловање.
Клинички центар, као ни друге јавне установе, немају право да до 30 дана боловања
запошљавају замену , па због тога муче муку са недостатком сервирки и хигијеничарки. Уз то,
навео је Радовановић, део запослених после 29 дана ради дан-два и опет оде на боловање и
тако у круг.
Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић каже за “Дневник” да је
цео проблем у томе што је у Србији минималац постао правило, а не изузетак како би то
требало да буде.
„Минималац је зарада када је предузеће у проблемима и одређује се у договору са синдикатима
и има рок трајања. Он може да траје шест месеци док се предузеће не извуче из кризе. Код нас
се минималац даје стало без икаквог оправдања и без договора са синдикатима. Малтене он
траје до краја радног века. Није тачна чак ни тврдња да запослени који је на боловању не може
да има мање од минималне зараде, јер се минималац израчунава на основу броја радних сати
проведен на радном место. Значи, може да има мање уколико је мање радних сати провео на
радном месту“, рекао је Милић.

Званично пола милиона сиромашних у Србији
Аутор:Љубинка Малешевић
НОВИ САД: Према ревидираним и новим подацима Тима за социјално укључивање и
смањење сиромаштва Владе Србије , линија сиромаштва прошле године у Србији износила је
11.694 динара месечно по потрошачкој јединици, а потрошњу нижу од тог износа имало је 7,3
одсто становника наше државе.
Међутим, да домаћинства нису допуњавала своју потрошњу из сопствене производње добара
прошле године проценат сиромаштва био би чак 8,7 одсто односно за око 95.000 људи више.
Деца су дупло угроженија од сиромаштва од одраслих, а у беди два пута више живе ванградско
од градског подручја. Чак 60 одсто сиромашних у Србији живи у домаћинству где носилац има
основну школу или чак ни њу.
Указује се да је сиромаштво остало значајно у периоду од 2006. до 2016.године и не бележи се
тренд његовог значајнијег смањивања. Око пола милиона становника, наводи се у новим
ревидираним подацима, није у стању да задовољи минималне егзистенцијалне потребе. Иако у
апсолутном изразу до благог смањивања броја лица која су сиромашна, овакво кретање
примарно је последица смањења укуупно броја становника Србије, а мањим делом смањивање
учесталости сиромаштва.
У односу на досадашња истраживања, најновије методолошке промене нису значајније
утицале на профил сиромашних, па оно остаје примарно концентисано ван градских подручја,
посебно у региону Јужне и Источне Србије, међу лицима која живе у домаћинствима чији је
носилац без образовања и са ниским нивом образовања, незапослен или неактиван.
Сиромаштво је чешће распрострањено међу вишечланим домаћинствима и израженије је код
деце и младих.
Анализа осетљивости линије сиромаштва указује да се знатно смањио удео лица са екстремно
ниским примањима – потрошњом нижом од 80 одсто линије сиромаштва, као и да је значајан
део сиромашних са потрошњом која се налази у распону до 95 одсто линије сиромаштва. Ово
указује, закључује Тим, на то да су дубина и оштрина сиромаштва смањене у протеклих десет
године, што јесте позитиван тренд.
Стопа сиромаштва у Војводини 6,3 одсто
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Стопа сиромаштва у Војводини прошле године била је мања од просечне и износила је 6,3
одсто односно било је 110.746 сиромашних људи у односу на 1.747.144 становника Покрајине.
Војводина је 2007. године имала стопу сиромаштва од чак 11,9 одсто, да би је 2008. смањила на
6,8 одсто. Значајније смањење стопе сиромаштва у Војводини бележи се од 2012. када је
износило 6,1 одсто, па 2013. када је било 5,2 одсто, да би онда 2014. дошло до повећања на 6,8
одсто, али је зато 2015. забележен пад на 6,5 одсто.
Потрошња 20 одсто најбогатијих делова државе је око четири пута виша од потрошње истог
процента сиромашних. Регионални аспект указује да се регион Шумадије и Западне Србије
истиче по нешто равномернијој расподели сиромаштва у односу на све остале регионе. Прошле
године социјални трансфери, а мисли се на становништво без пензије, смањили су стопу
апсолутног сиромаштва за 26,3 одсто. Без социјалних трансфера 9,9 процената становништва
би било сиромаштно. Уколико се и пензије урачунају у социјалне трансфере утицај на
сиромаштво је је још значајнији. Без пензија и социјалних трансфера прошле године би
приближно трећина становништва располагала са потрошњом која није довољна за покриће
егзистенцијалних потреба.
За деценију, од 2006. до 2016.године, стопа сиромаштва смањена је за 8,8 на 7,3 процента.
Наиме, број сиромашних 2006.године био је 705.976 на 7.985.174 становника Србије, а стопа
сиромаштва износила је 8,8 одсто. Прошле године она број сиромашних био је 492.306 на
6.755.343 становника , а стопа је била 7,3 проента. Из овог произилази да је за деценију у
Србији чак 229.831 становник мање, а да је стопа сиромаштва смањена за 1,5 одсто. Из табеле
коју објављује Тим произилази да је најмања стопа сиромаштва била 2008.године – 6,1
процента, али након те године дошла је велика економска криза и многа предузећа су нестала,
а са њима је и армија радника остала без радног места и без шансе да дође до новог запослења.
Ако се, пак, посматра период од 2012. до 2016.године, који се сматра постепеним опоравком од
економске кризе, у Србији је највише сиромашних било 2014.године – 7,6 процената или
515.663 становника.
Сиромаштво је два пута веће у ванградским подручјима, а бележи се приближавање
немаштине региона Шумадије и Западне Србије са Београдским регионом. Прошле године је
стопа сиромаштва у градском подручју била 5,1 одсто, док је у ванградским она износила чак
10,5 процената. Посматрано према старости, положај деце у сиромаштву лошији је од полажаја
одраслих. Иако је приметно смањење разлике у стопама сиромаштва деце и одраслих, он је
примарно последица погоршања положаја старијих од 65 и од 75 година. Прошле године је
стопа сиромаштва код деце била 8,4 процената, а код одраслих 7,1 одсто, док је код старијих од
76 и више година она износила 9,3 одсто.
Домаћинства са шест и више чланова су значајно изнад просека изложена сиромаштву. У
укупном броју сиромашних, приближно четвртина живи у домаћинствима која имају шест и
више чланова. Последњих година уочава се тренд повећања сиромаштва и код лица која живе у
двочланим и трочланим домаћинствима. Тим истиче и да низак ниво образовања остаје
најзначајнији фактор сиромаштва.
Осетљива линија сиромаштва
Тим указује и на значај линије апсолутног сиромаштва која се утврђује сваке године. Тако
тврде да уколико би прошлогодишња линија сиромаштва од 11.964 динара месечно по
потрошакој јединици повећала за 20 одсто то би довело до повећања стопе сиромаштва за чак
47 проценат, па она не би била 7,3 одсто већ 10,7 одсто. У исто време смањење линије
апсолутног сиромаштва за 20 процената довело би до смањења стопе сиромаштва за 70
процената односно са 7,3 на 2,2 одсто. Осетљивост линије је већа при смањењу линије
сиромаштва него при повећању, што указује да је већа густина лица непосредно испод линије
сиромаштва.
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У просеку је преко десет пута чешће сиромаштво код лица која живе у домаћинствима у којима
носилац нема завршену основну школу у односу на ова која живе у породицама у којима
носилац има вишу или високу школску спрему. Приближно 60 одсто свих сиромашних у
Србији живи у домаћинствима у којима носилац има највише основну школу , наспрам
њиховог упола мањег учешћа у структури становништва. Прошле године је стопа сиромаштва
код оних који немају завршену основну школу износила 19 одсто, са основном школом 12,2
одсто, средњом 5,5 одсто, вишом 2,5 и високом 0,5 одсто.
Поред образовања, статус на тржишту рада је други одлучујући фактор сиромаштва. Наиме,
лица која живе у домаћинствима у којима је носилац незапослен и неактиван су између четири
и пет пута чешће сиромашна него она где је носилац домаћинства запослен, мада ни сам статус
запослености не осигурава излазак из сиромаштва за сва лица. Тим указује да три одсто лица
која живе у домаћинствима у којима је носилац запослену су заправо сиромашна. Стопа
сиромаштва код незапослених је чак 22,5 одсто, неактивних 20,4 одсто, а код запослених 2,8
одсто.

Радници траже од државе 350 МИЛИОНА ЕВРА
Аутори:З. Панић, С. Гаврић

Најмање 80.000 радника пропалих друштвених предузећа у Србији потражује своје зараде од
државе, а тај износ достигао је око 350 милиона евра, истичу у Савезу самосталних синдиката.
Према подацима којима они располажу, у Србији је пријављено 82.486 радника којима су
предузећа остала дужна милионске износе. Ради се о десетинама фирми које су након
неуспешних приватизација и реструктурирања отишле у стечај. Међу њима су и бивши
запослени из ЕИ Ниш, “Грађевинара”, “Прогреса”, ИМТ-а, “Нитекса” и других предузећа из
Ниша, Београда, Аранђеловца, Зрењанина, Краљева, Крушевца, Јагодине, Сврљига, Ужица,
Апатина, Пирота...
Међу њима је и око 3.000 радника бивших друштвених предузећа у Пироту, који на основу
извршних судских пресуда очекују од Министарства финансија и Владе Србије да им исплате
зараде које су им остали дужни.
Председник Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић каже да је Влада
2012. године донела Уредбу о евидентирању неисплаћених потраживања радника друштвених
предузећа по извршним судским решењима а на основу пресуде Суда из Стразбура.
- Очекујемо да држава своје уредбе које је донела испоштује. Имамо пресуде које су у корист
радника, а држава се обавезује да те зараде исплати. Писали смо недавно и председници Владе
Ани Брнабић, али нисмо наишли на разумевање. Не знамо да ли ће и како Влада испоштовати
ову уредбу. Желимо да чујемо шта радници мисле. За мирно сам решавање проблема да се не
бисмо жалили Уставном суду или Суду у Стразбуру. Све то кошта, а за раднике који годинама
не примају ни динара то би био додатни трошак. Ми смо за преговоре са Владом како би се до
краја године дефинисали начин и рокови исплате заосталих зарада - објашњава Ћирић.
Један од запослених, и то у пиротском предузећу “Лола Сарлах”, Десимир Павловић каже да је
у тој фирми провео четири деценије.
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- После 40 година рада послодавац ми је остао дужан око 22 милиона динара. Отишао сам у
пензију која је мала и од које не може да се живи. Пре пет година стечајни управник ми је
исплатио 13.000 динара, и то је све - прича Павловић.
У бившем грађевинском предузећу “Прогрес” више од 30 година радио је Јордан Андоновић,
који је без посла 13 година.
- Иако имам извршно судско решење, остали су ми дужни 17 плата. Шутнули су нас на улицу
голе, босе и гладне.. Кад се све израчуна са каматама, мени су дужни око три милиона динара.
Надам се да ће нам синдикат помоћи у овој нашој дугогодишњој борби да остваримо своја
права. Иначе, тужићемо државу Србију Суду за људска права у Стразбуру - наводи Андоновић.
Милионска дуговања очекује и Ђорђе Павловић, који је у предузећу “Радник” из Пирота провео
31 годину.
- На име заосталих зарада дугују ми више од милион динара. Надам се да ћемо уз помоћ
Самосталног синдиката успети да добијемо те паре - каже Павловић.
Притисак синдикалаца на Владу Србије
Председник Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић наглашава да је
тешко срачунати колико је радника у Пироту на овај начин остало без зарада.
- Према неким подацима о фирмама које су биле друштвена предузећа, негде око 3.000
радника из Пирота потражује неисплаћене зараде. Реч о предузећима: „Нишавска долина“,
„Драгош“, „Полет“, „Картаљевић“, „Ангропромет“, „Термомонт“, „Победа“, „Пиротекс“,
„Галантекс“, „Крзнара“, „Прогрес“... Пре годину дана смо формирали радну групу која ће са
представницима осталих градова извршити притисак на Владу да коначно крене да исплаћује
оно што дугује - наводи Ћирић.

Пољски синдикат Солидарност не жели да се ЕУ меша у реформу
пензионог система
Извор:Бета
Више од хиљаду представника пољског синдиката Солидарност протестовало је данас испред
седишта Европске комисије у Варшави због њеног "мешања" у реформу пензионог система у
Пољској, којом се укида иста старосна граница за одлазак у пензију мушкараца и жена.
Недавном реформом пензионог система, коју је усвојила националистичка и конзервативна
већина у пољском парламенту, граница за одлазак мушкараца у пензију смањена је на 65
година, а за жене на 60 година. До сада је граница за оба пола била 67 година.
Европска комисија критиковала је те измене, наводећи да реформа садржи "дискриминаторне
елементе" у вези с различитом границом за одлазак у пензију.
Синдикат Солидарност је саопштио да је "неприхватљиво да се Пољска окриви за
дискриминацију због поновног увођења различите границе за пензионисање мушкараца и
жена".
Шеф Солидарности Пјотр Дуда рекао је да су реформске мере конзервативне владе "у складу с
Уставом (Пољске) и демократским одлукама Пољака".
"Није реч о дискриминацији, већ пре о привилегији коју уживају жене у Пољској", навео је
Дуда.
Спор Варшаве и Брисела по питању пензионог система само је једно у низу размимоилажења
две стране. Европска комисија покренула је 12. септембра нове мере против Пољске због, како
је навела, назадовања демократије у тој земљи, а у вези с контроверзном реформом
правосудног система коју ЕУ види као напад на независност судства и на владавину права.
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