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Десет „гиганата” годишње поједу до три милијарде динара
Аутор: А. Телесковић

Неприватизована предузећа опстају захваљујући буџетском новцу и кредитима Фонда за
развој. – Многа од њих не плаћају рачуне за струју и гас
Десет неприватизованих предузећа годишње државну касу кошта до три милијарде динара,
показује најновија анализа Фискалног савета. То су: „Симпо”, „Галеника”, ПКБ, „Икарбус”,
„Јумко”, „Трајал”, ФАП, „Икарбус”, РТБ „Бор” и „Петрохемија”. Нека од њих опстају искључиво
захваљујући буџетском новцу и кредитима Фонда за развој. Како је пре неколико дана истакао
Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, ове фирме користе Фонд за развој, само као
проточни бојлер путем кога влада сипа новац у неприватизована предузећа. На овај начин
годишње се овим предузећима да између две и три милијарде динара.
Врло често ове фирме послују и на рачун других државних компанија.

Чеси купили крушевачки ИМК „14. октобар”
Извор:Танјуг
Компанију „СЦМГ 14. октобар” из Београда, ћерка фирма корпорације „Чехословак групе”
(Czechoslovak) купила је крушевачки ИМК „14. октобар”, некадашњег привредног гиганта који
је у стечају од јануара 2016. године.
Уговор о преузимању ИМК „14. октобар” потписали су Зоран Милосављевић испред Агенције за
лиценцирање стечајних управника и Војислав Спаравало, директор СЦМГ, саопштено је из
крушевачког предузећа.
„Чехословак група” је такође власник великих компанија као што су „Татра камиони”, „Татра
војна возила” и „Авиа”.
„Погоне ћемо симболично преузети 14. октобра, на Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, по којем је фабрика и понела име, а тада ћемо јавности представити дугорочне
планове за развој предузећа”, најавио је Спаравало.
Преузимањем предузећа које је производило тешку механизацију, багере и тракторе
гусеничаре, као и делове за тенкове, СЦМГ је постао власник ИМК „14. октобар”, а производњу
ће покренути одмах по добијању дозволе за рад.
На платном списку фабрике тренутно је 130 радника, а нови власник планира да већ до краја
године запосли још око 150, наводи се у саопштењу.
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Вулин: У 2017. примљено 1.114 војника
Пише: ФоНет

Војска Србије улаже велике напоре да повећа број припадника, да њихов положај буде бољи, да
буду боље плаћени и да се више води рачуна о њима и њиховим породицама, изјавио је данас у
Нишу министар одбране Александар Вулин и прецизирао да је у овој години примљено 1.114
професионалних војника.
У процесу пријема налази се још 867 лица и до краја године предвидели смо да можемо да
примимо још 663 војника, рекао је Вулин, који је у нишкој касарни „Мија Станимировић“
обишао Мешовиту артиљеријску бригаду и део 3. бригаде Копнене војске.
Он је упутио позив свима заинтересованим који испуњавају одговарајуће услове, што значи да
су служили војни рок са оружјем, да су млађи од 30 година и да су држављани Србије, да дођу у
Војску Србије.
За Војску Србије можемо да очекујемо боље дане, можемо да очекујемо значајно повећање
зарада, радимо на томе да се стандард повећа, а покренућемо и значајан пројекат стамбене
изградње, поручио је Вулин, птреноси Министарство одбране.

ИМК "!4. октобар" добио новог власника
Пише: ФоНет

Крушевачки ИМК "14. октобар", некадашњи привредни гигант који је у стечају од јануара 2016.
године, добио је новог власника, компанију "СЦМГ 14. октобар д.о.о. Београд".
Уговор о преузимању ИМК "14. октобар" потписали су Зоран Милосављевић испред Агенције за
лиценцирање стечајних управника и Војислав Спаравало, директор СЦМГ, ћерке фирме чешке
корпорације "Цзецхословак гроуп", која у власништву има и велике компаније као што су
"Татра камиони", "Татра војна возила" и "Авиа".
"Погоне ћемо симболично преузети 14. октобра, на Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, по којем је фабрика и понела име, а тада ћемо јавности представити дугорочне
планове за развој предузећа", најавио је Спаравало.
Преузимањем предузећа које је производило тешку механизацију, багере и тракторе
гусеничаре, као и делове за тенкове, СЦМГ је постао власник ИМК "14. октобар", а производњу
ће покренути одмах по добијању дозволе за рад.
На платном списку фабрике тренутно је 130 радника, а нови власник планира да већ до краја
године запосли још око 150 радника, наводи се у саопштењу компаније.
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РОДИТЕЉИ, ХОЋЕТЕ ДА РАДИТЕ ОД КУЋЕ? Имате на то право, као и
на скраћене смене
Извор:Танјуг
За усклађивање рада и родитељства запослених послодавци очекују од државе пореске
олакшице и финансијску стимулацију, изјавила је данас министарка без портфеља задужена за
демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић.
Она је за РТС нагласила да је урађено истраживање о усклађености рада и родитељства и да је
оно показало да та усклађеност није на завидном нивоу у Србији, али да ни запослени, ни
послодавци не познају законске могућности.
Законом је већ дефинисано да радно време може бити варијабилно, да се може радити од куће,
да постоји скраћено радно време.
Дејановић каже да су од послодаваца добили сугестије да би држава могла да стимулише
послодавце, који су одговорни кроз пореске олакшице, финансијску стимулацију, али и да им
држава обезбеди медијски простор да би могли да пласирају своје производе и о њима говоре
широј јавности.
- Имали смо састанак у Привредној комори Србије и договорили смо се да нам послодавцу
предложе моделе стимулације државе за оне који ће водити рачуна и помагати родитељство нагласила је Дејановић.
Министарка је додала да је у завршној фази израда Закона о финансијској подршци
породицама и да се очекује да се у Скупштини Србије нађе до краје године.
Тај закон ће, како каже, помагати породице на један другачији начин са већом сумом новца,
али да новац неће бити једина мера за стимулацију породица да имају више деце.
Појашњава да ће усклађивање рада и родитељства прво решавати у привредним субјектима, и
као позитиван пример навела "Металац" из Горњег Милановца који је направио позитивне
помаке, а да очекује да ће то најтеже ићи у државној администрацији.
Упитана за проблеме родитеља који имају децу узраста седам до 10 година и који имају
проблем јер нема ко да их чува током летњег распуста Дејановић одговара да је једна од
могућности да предшколске институције повећају своје капацитете, приме ту децу, са
повећаним бројем оних који брину о њима.

Министар Ђорђевић: Сви треба да запошљавају особе са
инвалидитетом
Извор:Бета
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас
да сви треба да запошљавају особе с инвалидитетом и додао да је Министарство увек спремно
да пружи подршку сваком предузећу које то учини.
"Желим да Србија буде друштвено одговорна држава, да подстакнемо предузећа да
запошљавају особе са инвалидитетом, од прве до 10 категорије, и да им ми као држава
помажемо у томе", рекао је Ђорђевић и додао да ће се Министартво борити да се повећају, али
и правилно распоређују средстава намењена запошљавању те групе грађана.
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Ђорђевић, који је данас разговарао с директорима предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом, рекао је да ће такви састанци постати
пракса како би заједнички унапређивали систем.
"Моја идеја је да новац која је држава наменила предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом буду праведно распоређен. Борићемо
се за већа средства за све који аплицирају у складу са законом", рекао је Ђорђевић.
На састанку је представљена и нова методологија праведнијег распоређивања новца, који
држава даје предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с
инвалидитетом, наводи се у саопштењу.
Током састанка, министар је навео да ће сва неопходна документација морати да буде
достављена на време, а да ће Министарство на исти начин обрађивати документа и средства
уплаћивати у предвиђеном року.
"Министарство неће трпети било какву злоупотребу трошења средстава", рекао је он.

Вучић на отварању фабрике нудли у Руми
Извор:Бета

У Руми се данас званично отвара фабрика хране, као прва инвестиција у Европи непалске
компаније "ЦГ Фоодс Еуропе", која послује у оквиру "Цхаудхарy Гроуп", а у коју је уложено
девет милиона евра. Отварању фабрике присуствоваће и председник Србије Александар Вучић.
Фабрика, у којој ће се производити нудле и друга полуготова јела од тестенине, почела је да
ради у септембру и у њој је запослено 100 радника, а план је да их до краја наредне године буде
407, док би касније било запослено још око 800 раника. За производњу нудли и друге
тестенине користиће се сировине из Србије, а план је да се из Руме тим производима снабдева
читава Европа.
Инвеститор је непалски милијардер Бинод Чаудри, који се на Форбсовој листи најбогатијих
људи на свету налази међу првих 50, а поред хране производи и челик, цигарете, техничке
уређаје, струју, бави се грађевинарством и хотелијерством.
"ЦГ Фоодс Еуропе" послује са 76.000 компанија у свету, а очекује се да ће на отварању бити и
око 200 пословних партнера са којима та непалска фирма сарадјује.

Чеси преузимају ИМК "14. октобар", посао за још 150 радника
Извор:Бета

Компанија СЦМГ 14. октобар из Београда потписала је данас уговор о преузимању Индустрије
машина и компонената "14. октобар" из Крушевца и најавила да ће до краја године поред
садашњих 130 радника те фабрике запослити још 150 људи.
Уговор су потписали директор СЦМГ Војислав Спаравало и представник Агенције за
лиценцирање стечајних управника Зоран Милосављевић.
ИМК "14. октобар" је у стечају од јануара 2016. године, а фабрика је продата у петом покушају,
првом који је спроведен методом непосредне погодбе уз подношење писаних понуда.
СЦМГ је ћерке фирме чешке корпорације Цзећословак гроуп, која у власништву има и велике
компаније као што су Татра камиони, Татра војна возила и Авиа.
- Погоне ћемо симболично преузети 14. октобра, на Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, по којем је фабрика и понела име, а тада ћемо јавности представити дугорочне
планове за развој предузећа - најавио је Спаравало.
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Најављено је да ће производња у фабрици, која је раније производила тешку механизацију,
багере и тракторе гусеничаре, као и делове за тенкове, бити покренута одмах по добијању
дозволе за рад.

Увећање пензија: Проценти и даље проблем
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Влада, Фискални савет и економисти и даље лицитирају увећањем пензија. Да ли свима више
за пет или за само 2,5 одсто? Остатак пара за враћање онима од којих је узето на почетку
фискалне консолидације?
ТАС на пензионерској ваги још није претегао. Ни после неколико недеља најављивања и
преговарања, још се не зна за колико би тачно пензије могле да буду увећане. И док
економисти лицитирају са пет одсто увећања, Фискални савет оцењује да би најбоље економско
решење било да се чекови свима повећају за 2,5 одсто, а да се остатак користи на делимично
враћање пензија онима од којих је узето на почетку фискалне консолидације пре три године,
дотле из Немањине 11 стиже уверење да ће "повећање бити значајно".
Према мишљењу Павла Петровића, председника Фискалног савета, економски штетно би било
да плате и пензије расту изнад раста БДП-а јер тиме не би био постигнут привредни раст.
За проф. др Љубомира Маџара то што каже Фискални савет је увек добро промишљено и сама
чињеница да они предлажу ствара респект и поверење.
- Важно је да је коначан збир процента једнак пет, а толико ће према проценама порасти БДП каже проф. др Маџар. - Добра је идеја да увећање буде из два дела и мислим да је износ
процената колико ће ићи на повишицу, а колико на дуг произвољан. Да ли ће то бити три плус
два или четири плус један, није толико важно, као логика да се не прелази пет одсто. Добра је
идеја јер ће враћањем дела дуга држава да обави своју фискалну функцију и на тај начин да
ликвидира део свог терета.
РАЧУНИЦА Према рачуници коју је изнео Фискални савет и која предлаже да 2,5 одсто иде
на повећање, а 2,5 процената на враћање дуга пензионерима, онај који је 2014. године примао
20.000 динара, имаће 5,5 одсто вишу пензију, ко је примао 40.000 динара, примао би око 350
динара више, док би осам одсто оних који примају 60.000 динара или више имали и даље
нешто мања примања него пре смањења.
Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера, истиче да је став њиховог
удружења од почетка исти и да они траже да им се врати део пензија узет "законом отимања",
па онда све остало.
- Ово није никакво повећање, већ враћање наших пара одузетих пре три године - каже Радовић.
- Већ годинама нема ни усклађивања примања најстаријих.
Он наглашава да УСПС чека Уставни суд да донесе било какву одлуку, позитивну или
негативну, како би испоштовали процедуру и поднели тужбу Стразбуру.
- Поново ћемо покренути акцију у Фонду ПИО око издавања решења за умањење, јер желимо
да имамо јасну слику о томе колико је коме закинуто - каже наш саговорник. - Што се тиче
процената и лицитација око њих, чини ми се као да они који се тиме баве немају исту рачуницу
пред собом и на тај начин доводе у заблуду огроман број пензионера. Фонд ПИО и
Министарство за рад морају да се укључе у решавање овог проблема.
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Професор др Нада Новаковић са Института друштвених наука у Београду сматра да са стране
посматрано изгледа да је донета мера штедње нужна, неизбежна као судбина, па власт не може
за то да буде одговорна. Да закон о умањењу пензија није донет, држава би, често се чуло,
отишла у банкрот.
- С друге стране, треба рећи да је држава селективна и кад дели једнократну помоћ. Када
штрајкују просветни радници, а они су овим законом такође погођени, држава гаси
незадовољство, додуше само кад мора, обећањем или исплатом новчане помоћи. Тако се не
односи према многима у другим јавним службама, као у науци на пример. На тај начин уносе
се нови фактори раздора и незадовољства међу већ угроженим средњим слојевима - објашњава
др Новаковић.

Чеси купили крушевачки ИМК "14. октобар”
Извор:Танјуг
Уговор о преузимању некадашњег гиганта потписали су Зоран Милосављевић испред Агенције
за лиценцирање стечајних управника и Војислав Спаравало, директор СЦМГ
Компанију "СЦМГ 14. октобар" из Београда, ћерка фирма корпорације "Чехословак групе"
(Цзећословак) купила је крушевачки ИМК "14. октобар”, некадашњег привредног гиганта који
је у стечају од јануара 2016. године.
Уговор о преузимању ИМК "14. октобар” потписали су Зоран Милосављевић испред Агенције за
лиценцирање стечајних управника и Војислав Спаравало, директор СЦМГ, саопштено је данас
из крушевачког предузећа.
"Чехословак група" је такође власник великих компанија као што су "Татра камиони", "Татра
војна возила" и "Авиа".
"Погоне ћемо симболично преузети 14. октобра, на Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, по којем је фабрика и понела име, а тада ћемо јавности представити дугорочне
планове за развој предузећа", најавио је Спаравало.
Преузимањем предузећа које је производило тешку механизацију, багере и тракторе
гусеничаре, као и делове за тенкове, СЦМГ је постао власник ИМК "14. октобар", а производњу
ће покренути одмах по добијању дозволе за рад.
На платном списку фабрике тренутно је 130 радника, а нови власник планира да већ до краја
године запосли још око 150, наводи се у саопштењу.

ДОЈАВА ИЗ ПАКОСТИ? Српске раднике “Горења” приводила
словеначка полиција
Аутор:Б. Пузовић
Непријатност приређена Ваљевцима који су били на обуци у Бистрици на Сотли. Наводно их је
пријавио неко ко је незадовољан што остаје без посла
ВАЉЕВО – Запослени у фабрици расхладних уређаја “Горење” у Ваљеву, њих шесторо који су
упућени на обуку у Словенију, били су приведени у полицију у Бистрици на Сотли. Полицију је,
сазнајемо, интересовало по ком основу бораве у Словенији.
Незванично сазнајемо да је раднике из Србије полицији наводно пријавио неко од
незадовољних из фабрике “Горења” у Бистрици на Сотли, незадовољан због тога што остаје без
посла, с обзиром да се део производње из овог словеначког града пресељава у Ваљево. У
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питању је, сазнајемо незванично, производња врата за серију такозваних “олдтајмер”
фрижидера.
- Са радницима из Ваљева, упућеним на обуку у нашу фабрику у Бистрици на Сотли у
полицијској станици обављен је разговор о документима на основу којих бораве у Словенији –
кажу у “Горењу”. - Након разговора у полицији, наши запослени вратили су се у фабрику. Жао
нам је што су били у таквој ситуацији, јер по нашим сазнањима имају одговарајућа документа
за обављање пословне обуке у нашој фабрици у Бистрици на Сотли. Поступак по коме је
полиција позвала запослене на разговор још није завршен, тако да нисмо у могућности да
износимо више детаља о овом догађају.
У “Горењу” истичу да се обука запослених реализује поводом пресељења дела производње из
Бистрице, како би се комплетирао производни процес у Ваљеву. Фабрика у Бистрици на Сотли
наставља своју производњу. У Ваљеву, иначе, фабрика за производњу расхладних уређаја
“Горење” послује више од 10 година, има око 1.300 запослених и налази се на листи највећих
извозника Србије. Највећа тржишта на која ваљевска фабрика “Горења” извози су Немачка,
Словенија, Русија и Чешка.

ИМК "14. октобар" из Крушевца добио новог власника
Извор:ФоНет
Крушевачки ИМК "14. октобар", некадашњи привредни гигант који је у стечају од јануара 2016.
године, добио је новог власника, компанију "СЦМГ 14. октобар д.о.о. Београд".
Уговор о преузимању ИМК "14. октобар" потписали су Зоран Милосављевић испред Агенције за
лиценцирање стечајних управника и Војислав Спаравало, директор СЦМГ, ћерке фирме чешке
корпорације "Цзецхословак гроуп", која у власништву има и велике компаније као што су
"Татра камиони", "Татра војна возила" и "Авиа".
"Погоне ћемо симболично преузети 14. октобра, на Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, по којем је фабрика и понела име, а тада ћемо јавности представити дугорочне
планове за развој предузећа", најавио је Спаравало.
Преузимањем предузећа које је производило тешку механизацију, багере и тракторе
гусеничаре, као и делове за тенкове, СЦМГ је постао власник ИМК "14. октобар", а производњу
ће покренути одмах по добијању дозволе за рад.
На платном списку фабрике тренутно је 130 радника, а нови власник планира да већ до краја
године запосли још око 150 радника, наводи се у саопштењу компаније.
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Утврђени механизми контроле боловања у Железари
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Министри за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и здравља, Зоран
Ђорђевић и Златибор Лончар, разговарали су данас са амбасадором Народне Републике Кине
Ли Манчангом и директором ХБИС груп Србија Сонгом Сихаием и том приликом договорили
механизам контроле боловања у Железари Смедерево.
Како се наводи у саопштењу из Министарства рада, током недавне посете министра Ђорђевића
Железари ХБИС груп Србија у Смедереву, руководство га је упознало са радом, али и
проблемима са којима се сусреће та компанија, па је на састанку договорен механизам
контроле боловања, као и на који начин ће се он спроводити.
Жеља нам је да се проблем боловања, који је неретко предмет злоупотребе, реши на
најадекватнији начин. Постоје механизми и ово ће бити једна врста пилот пројекта, који ће,
уколико буде дао добре резултате, бити опште примењиван, изјавио је министар Ђорђевић.
Амбасадор Народне Реублике Кине захвалио се министрима Ђорђевићу и Лончару на
благовременој реакцији, брзој и адекватном решењу проблема боловања у кинеској компанији
ХБИС груп Србија.

Вулин: Нових 1.114 војника у саставу Војске Србија од децембра 2016.
Извор: Танјуг

НИШ: Министар одбране Александар Вуилин изјавио је данас да је од децембра прошле
године до сада у састав Војске Србије примљено 1.114 нових професионалних војника.
Министар Вулин је у пратњи начелника Генералштаба Војске Србије генерала Љубише
Диковића и команданта Копнене Војске генерал-потпуковника Милосава Симовића обишао
Мешовиту артиљеријску бригаду и део 3. бригаде Копнене Војске у нишкој касарни "Мија
Станимировић".
Вулин је, након приказа дела способности и обиласка тактичко-техничког збора истакао да
Војска Србије улаже велике напоре да се број наших припадника, свакако, повећа, да њихов
положај буде бољи, да буду боље плаћени и да се више води рачуна о њима и њиховим
породицама.
"Напорима читаве државе можемо да кажемо да смо од децембра 2016. године до данас у
састав Војске Србије примили 1.114 нових професионалних војника по уговору. До сада се
пријавило 2.082 лица, а примљено је 1.114. У процесу пријема налази се још 867 лица и до краја
године предвидели смо да можемо да примимо још 663 људи " нагласио је министар Вулин.
Он је, такође, упутио позив свим заинтересованима који испуњавају одговарајуће услове, што
значи да су служили војни рок са оружјем, да су млађи од 30. година и да су држављани
Републике Србије, да дођу у Војску Србије.
"За ВС можемо да очекујемо боље дане, можемо да очекујемо значајно повећање зарада, већ
смо подигли дневнице, радимо на томе да се стандард повећа, покренућемо и значајан пројекат
стамбене изградње и имате и материјални разлог да будете у ВС, а наравно, ту је и онај који не
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може никаквим новцем да се измери и израчуна, а то је љубав према позиву и љубав према
својој земљи" поручио је Вулин.

Траже 15% веће плате: Прошла криза, има пара
Извор: индеx.хр

Загреб -- Синдикати хрватских јавних служби најавили су да ће у преговорима с Владом о
платама у јавном сектору тражити повећање од 15,2 одсто.
Економиста Независног синдиката науке и високог образовања Матија Крофлин закључио је
да се приоритети Владе могу најочитије видети у случају бранитеља, јер је "просечна
бранитељска пензија у септембру била на нивоу од 87 одсто просечне плате или 226 одсто
просечне пензије". Упозорио је на податак Европске конфедерације синдиката да плате у
Хрватској највише заостају за развијеним земљама ЕУ-а у односу на остале транзиционе
земље. Државни завод за статистику истовремено показује да плате у јавним и државним
службама од 2010. заостају за платама у привреди, додао је Крофлин.
Председник Независног синдиката запослених у средњим школама Хрватске Бранимир
Михалинец изразио је на конференцији за новинаре сумњу да Влада намерно одуговлачи с
почетком преговора, чекајући задњи час, с обзиром на то да преговори морају бити готови до
краја октобра.
Позвао је Владу да још данас пошаље позив за колективне преговоре како би регулисали права
запослених у Основном колективном уговору за 2018, односно за раздобље до 2020. до када
траје Владин мандат.
Синдикати, поручује Михалинец, очекују преговоре с нестрпљењем, али и "великом горчином
и осећајем преваре" јер Влада није поштовала споразум из 2009, кад је било утврђено на који
ће се начин основица за плате регулисати након што земља изађе из кризе.
"Сви показатељи говоре да је земља изашла из кризе, али Влада није поштовала споразум,
преварила је 180.000 запослених у јавним службама и њихове породице", рекао је Михалинец.
Иронично је дометнуо како му је драго што постоје неке категорије које Влада није преварила,
а то су добављачи свега оног што Влада наручује и бранитељи, који су имали сличне услове за
враћање пензија као и јавне службе.
Челница Хрватског струковног синдиката медицинских сестара Аница Прашњак рекла је да не
траже повећање плата већ "нивелирање у односу на оно што су изгубили од 2006.", те је изнела
пример Румуније, где су плате јавним и државним службеницима недавно повећане за 20 до 30
одсто.
Јадранка Ивезић из Синдиката запослених у делатности социјалне заштите устврдила је да
само траже враћање онога чега су се одрекли и што им је власт "отела" уредбама.
Упозорила је да систем социјалне заштите, као и систем здравства, има проблем масовног
исељавања људи из струке, тј. медицинских сестара и неговатеља. Сразмера запослености у
домовима социјалне заштите у појединим домовима износи свега 65 одсто у односу на
минималне нормативе, рекла је Ивезићева.
"Медицинске сестре одлазе у суседне земље за три до 3,5 пута већу плату. Тамо су цењени
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кадар, а код нас медицинске сестре и неговатељице улазе у категорију коју се популарно назива
'ухљеби и паразити'", огорчена је Ивезићева.
Председник Матице хрватских синдиката Вилим Рибић устврдио је да новца у држави има,
само је питање шта су приоритети. "У држави има новца јер БДП расте, приходи се остварују и
купују се ескадриле и авиони да бране делове земље у којима веројатно неће бити довољно
становништва. У време кад нисмо имали ескадриле имали смо становнике који су успешно
обранили сваки педаљ земље", рекао је.

Дошло до грла: Најмање пензије, ниже него српске
Извор: Слободна Далмација

Хрватска линија сиромаштва износи 2.085 куна, што значи да је скоро половина свих пензија
испод линије сиромаштва, напомиње Јасна Петровић, шефица Синдиката.
Под мотом "Зауставимо сиромаштво и понижење у старости" Синдикат пензионера Хрватске
организује следећег уторка протест у шест хрватских градова.
Тачно у подне 10. октобра пензионери и сви који подржавају њихове захтеве окупиће се у
Загребу, Сплиту, Пули, Славонском Броду, Осијеку и Задру.
“Све могуће институционалне канале смо искористили, а положај пензионера није побољшан
ни милиметар. Штавише, сад смо уз Бугаре најсиромашније старице и старци у Европској
унији, немамо минималну пензију, немамо накнаду за старост, немамо никакве бране растућем
сиромаштву. Хранимо се с пода трговина, из канти за смеће, грејемо у јавном превозу, једемо у
јавним кухињама”, огорчена је Петровићева.
Тврди да су подршку добили од низа цивилних удружења, међу којима су и удружења младих и
бранитеља, који ће их подржати на протесту.
“Чак трећина особа старијих од 65 година у Хрватској живи у ризику од сиромаштва и
социјалне искључености. Удео просечне пензије у нето плати најнижи је од свих других земаља
у окружењу и износи само 37,7 одсто, док је у суседним земљама битно виши”, упозорава
председница СХУ-а.
У Мађарској и Македонији удео просечне пензије у нето плати је 62 одсто, Словенији 60,2
процената, Црној Гори 56,2 одсто, Србији 49,8 одсто а у Босни и Херцеговини 42,5 одсто.
Пензионери имају цео попис захтева, између осталог траже повећање пензија за 19 одсто свима
који су пензионисани након 1. 1. 1999. године, с обрачуном разлике од дана пензионисања до
краја 2017. године. Траже повећање актуалне вредности пензије за 14 одсто од 2018. године.
Захтевају увођење минималне пензије у висини од најмање 50 одсто бруто минималне плате,
што је око 1.600 куна, уз корективни фактор према годинама радног стажа. Од власти траже
увођење новог цензуса за ослобађање од плаћања допунског осигурања према линији
сиромаштва, будући да цензус није промењен од 2004. године.
Међу захтевима је и увођење државне накнаде за старије особе које нису стекле пензију и
немају прихода за живот, као и промену модела породичне пензије, на начин да свако задржи
своју радничку пензију те добије одређени постотак партнерове (уз приходовни и имовински
цензус).
“Поразан је податак да хрватска линија сиромаштва износи 2.085 куна, што значи да је готово
половина свих пензија испод линије сиромаштва. Уз то, скоро све земље које су увеле обавезни
други пензијски стуб као скупу играчку страним банкама прешле су на добровољни други стуб
и омогућиле повратак у први стуб, јер у противном нови пензионери имају 20-30 одсто ниже
пензије”, напомиње Петровићева.
Подсећа и да 100.000 пензионера прима пензије ниже од 500 куна.
Током година, тврде синдикалци, покретали су бројне иницијативе за измену различитих
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закона из подручја социјалне заштите, обавезног и пореског права, финансија и других, али су
изостали конкретни одговори власти. "У две године добијамо већ четвртог ресорног министра
и заиста је дошло време да кажемо доста!”, закључује Јасна Петровић.

Протести у Румунији због новог намета радницима
Извор:АП

Више хиљада радника из румунског јавног сектора протестује данас испред владе у Букурешту
против планираних измена и пребацивања обавезе плаћања доприноса за социјално осигурање
са послодаваца на запослене.
Радници из здравственог сектора, државне железнице и других јавних служби су на улицама
узвикивали "Румунијо, пробуди се!", позивајући на оставку премијера Михаија Тудосе и још
неких министара, преноси агенција АП.
Према новом плану румунске владе, доприноси за социјално осигурање које тренутно плаћа
послодавац биће пребачени на радника, што ће, како тврде синдикати, срезати нето примања
запослених за најмање осам одсто.
"Доста нам је. Радимо и радимо, и тешко је да саставимо крај са крајем", рекла је Екатерина
Константинеску, 47-годишња медицинска сестра из румунског града Крајова.
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