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Тројици радника позлило
Аутор:С. М.
Наставља се штрајк радника "Железница РС" у Бањалуци. Један оперисан, а двојици је указана
помоћ у виду инфузије
БАЊАЛУКА - Од тројице радника "Железница РС" који су у суботу одвезени у хитну један је
оперисан, док је двојици указана помоћ у виду инфузије и таблета. Златко Марин, председник
Самосталног синдиката Саобраћајно транспортне-делатности у ЖРС, каже за "Новости" да
један од колега имао мању хируршку интервенцију и да се већ вратио и наставља штрајк, док су
и друга двојица након примања инфузије поново на Железничкој станици у Бањалуци.
- Истрајаћемо у борби за наша права. Ако треба, на силу ћемо одговорити силом. Срамота је да
нас нико није примио из Владе РС. Очигледно у Српској је добар радник само онај који ћути и
трпи, па макар радио без плате и доприноса - каже Марин и додаје да су радници који су
превезени у Клинички центар уредно добили и рачуне за интервенције које су им урађене.
Због тога, истиче, и штрајкују и немогуће је да нема уплате доприноса и здравственог за
раднике ЖРС, а тражи се, са друге стране, да радник ћути и трпи неправду.
- Очекујемо да нам се прикључи још радника ЖРС и сматрамо да би за "Железнице РС" било
најбоље да генерални директор поднесе оставку - додаје Марин.
Марин је поручио да се штрајк неће прекидати и да очекује све већу подршку радника ЖРС као
и осталих обесправљених у Српској.
ДУГОВАЊА
ОБЈАВИЛИ су противзаконито колико нам новца дугују. Тачно је да дугују толико, али за два
или три месеца. Што нису објавили дуговања, по неколико хиљада марака за сваког радника од
2011. године, на основу законских примања која нисмо добијали - пита Златко Марин.

Брнабић: За две недеље излазимо са коначном одлуком о повећању
плата
Извор:Танјуг

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће у наредне две недеље влада "изаћи" са
коначном одлуком о повећању плата.
Брнабић је на "Прајду", одговарајући на питање новинара да ли ће повећање плата у јавном
сектору бити 10 одсто, рекла да не може сада ништа да каже и да ће се све знати за две недеље.
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Оглашена продаја "Југоремедије" у стечају по почетној цени од 1,9
милијарди динара
Извор:Бета

Стечајни управник фабрике лекова "Југоремедија" из Зрењанина огласио је продају тог
предузећа јавним надметањем по почетној цени од 1,9 милијарди динара.
Рок за уплату депозита у износу од око 762,7 милиона динара је 9. октобар, а јавно надметање је
заказано за 16. октобар у "Југоремедији".
Заинтересованим купцима је понуђена "Југоремедија" као правно лице чија најважнија
имовина су фабричке хале, опрема за производњу фармацеутских производа, жигови, возила и
залихе.
Привредни суд у Зрењанину прогласио је банкрот те фабрике у новембру 2016. године, четири
године после отвореног стечаја.
"Југоремедија" је 2002. била продата македонској фирми "Јака 80", чији је власник Јовица
Стефановић, али је после вишемесечног штрајка дела запослених и судског спора који је трајао
четири године раскинут уговор о приватизацији.

ММФ ће тражити да ЕПС отпусти 700 људи?
Пише: ФоНет

Делегација Међународног монетарног фонда (ММФ) тражиће да Електропривреда Србије
(ЕПС) изради нову систематизацију радних места којим ће број запослених бити смањен до
700, сазнаје Блиц.
Та тема биће окосница данашњег састанка ММФ и ЕПС, док ће директор Србијагаса морати да
"положи рачуне" зашто није испоштовао рокове за преузете обавезе у вези са
поједностављењем организационе структуре и смањењем трошкова пословања.
Говорећи о ЕПС, саговорник Блица наводи да је суштина да је број запослених смањен за
2.000, али се ради о добровољном одласку, а не укидању непотребних радних места која нису
повезана са производњом.
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Блиц: ММФ тражи да ЕПС смањи број запослених за 700
Извор:Бета
Делегација Медјународног монетарног фонда (ММФ) тражиће од Електропривреде Србије
(ЕПС) да изради нову систематизацију радних места којом ће број запослених бити смањен до
700 радника и то до краја феруара 2018, пише данашњи "Блиц".
Како наводи лист, смањење броја радника у ЕПС-у биће главна тема данашњег састанка шефа
делегације ММФ-а за Србију Џејмса Руфа и представника тог јавног предузећа.
Директору ЕПС-а Милораду Грчићу биће предочено да, иако је прошле године из те компаније
отишло 2.000 људи, вишка запослених неће поново моћи да се ослободи добровољним
одласцима, већ да то мора да буде урадјено систематизацијом радних места, наводи извор
"Блица" и додаје да ће први на удару бити људи из администрације.
Суштина је да је број запослених смањен добровољним одласком, а не укидањем непотребних
радних места која нису повезана са производњом.
"Тако је према стандардима ММФ-а и даље велики број запослених у администарцији, што ће
морати да се коригује и то не стихијски, већ систематизацијом. Препоручено је да се на тај
начин смањи број људи за још највише 700 и то до краја фебруара 2018. године", наводи извор
"Блица".
Данас би, како се наводи, са мисијом ММФ-а требало да разговара и директор Србијагаса
Душан Бајатовић, јер то јавно предузеће није испунило рокове за преузете обавезе у вези са
поједностављењем организационе структуре компаније, али и са смањењем трошкова
пословања.
Њему ће се, поред незавршених обавеза у вези са фактичким одвајањем транспорта и
дистрибуције гаса, замерити и што није продао имовину која се не користи за обављање
основне делатности.
Реч је, пре свега, о власништву у Азотари и МСК, али и у Фабрици керамике "Тоза Марковић".

Брнабић: Договор о повећању плата за две недеље
Аутор:Бета
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је близу договор о најављеном повећању зарада
у јавном сектору, али није прецизирала о коликој повишици је реч.
Брнабић је рекла да би договор требало да буде постигнут у наредне две недеље.
"Близу смо договора, али не могу сада да вам кажем више од тога", рекла је Брнабић
новинарима на Паради поноса.
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Вучић обећава повећање плата, аналитичари скептични
Аутор:Јелена Мирковић
Када ће и колико плате и пензије у Србији бити повећане? Председник Александар Вучић је
најавио значајно увећање до краја године, док премијерка данас није прецизирала колика
повишица ће уследити. С друге, поједини стручњаци су скептични.
Пре четири месеца, тада у улози премијера, Александар Вучић је обећао - десет одсто веће
плате у јавном сектроу до краја године. Непосредно после тога, као председник, изнео је
другачију процену.
"Грађани ће бити задовољни ове године им следи значајно, значајно повећање и плата и
пензија", рекао је Вучић 1. септембра ове године.
Колико значајно, председник није прецизирао. А за повећање плате и пензије, зелено светло
дао је и ММФ. Међутим, који проценти су у питању не открива ни премијерка, али каже да је
договор око повећања плата у јавном сектроу близу.
"Изаћи ћемо у наредне отприлике две недеље, мислим да ћемо изаћи са тим, близу смо
договора и око тога. А је л' то близу 10 процената? Нећу разговарати о процентима сада", рекла
је премијерка Ана Брнабић.
О повећању плата за 10 посто не треба да се разговара ни сада, али ни у наредном периоду,
тврде економисти. Наводе да то није добро за привреду, али ни за српски буџет, јер би се
поново повећао фискални дефицит.
"То значи да повећање плата може да буде око пет процената у просеку, можда један
процентни поен више, али то је нека горња граница до које би држава смела да иде при
повећању плата. Када је у питању раст пензија, мислим да је већ сада време да се утврди неко
стално правило које би се примењивало сваке године, уместо да се стално лицитира колико ће
пензије да се повећавају", оценио је професор Милојко Арсић, са Економског факултета у
Београду.
А да најављено повећање није реално, баш као ни процене о висини просечне плате, сматра и
новинар Александар Милошевић.
"Плата од 500 евра је просто неостварива. Да будемо јасни, да сви грађани знају, то се неће
остварити, као што се нису оствариле ни досадашње пројекције и обећања премијера и
председника о расту плате, зато што просто они дају та нека обећања која нису реална, ако
имате раст од два или три одсто БДП-а, ви не можете имати веће плате", рекао је Милошевић.
Последње увећање плата у јавном сектроу уследило је почетком ове године и за већину
запослених износило је од три до шест одсто, док је за пензије бројка била знатно мања - свега
1,5 одсто.
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