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Суспендовано 50 радника "Поште"
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Настављено привремено удаљавање запослених који су учествовали у блокади.
Репрезентативни синдикати преговарају о повећању зарада за 2018.
САМОСТАЛНИ синдикат поштанских радника Србије и Синдикат "Солидарност" "Поште
Србије" позвали су председницу Владе Ану Брнабић да заштити имовину предузећа и "спречи
самовољу и незаконит рад в. д. директора Мире Петровић". Иако је списак суспендованих све
дужи, из премијеркиног кабинета у четвртак нисмо добили одговор на питање да ли ће, и када,
она бити спремна да чује њихове проблеме, док се два репрезентативна синдиката у "Пошти",
Синдикат ПТТ радника и "Независност", тим поводом нису оглашавали.
Према речима Зорана Михаиловића, секретара СССС, до четвртка по подне више од 50 радника
је суспендовано због непоштовања радне дисциплине.
- Надамо се да ће премијерка наћи времена и за незадовољне поштанске раднике - каже
Михаиловић. - У уторак је најављен штрајк, а у међувремену ћемо се обратити и Инспекцији
рада, пошто нам се чини да самовоља руководства може да ескалира у отказе. Четири
београдске поште су у знак солидарности на сат времена, као упозорење, прекинуле рад, а круг
незадовољних се шири из дана у дан.
СПРЕЧЕНА ОКУПЉАЊА ОКУПЉАЊА синдикалаца у Дистрибутивном центру у Земуну су
онемогућена, а они су најавили да 21. новембра почињу штрајк. На листи њихових захтева је и
смена Надзорног одбора "Поште Србије", затим да се радници која раде на систематизованим
радним местима с решењима о привремено-повременим пословима преведу у радни статус на
одређено време, као и да се обезбеди оптималан број људи на технолошким радним местима и
раскину уговори с пензионерима који раде на челним местима у предузећу.
Најважнији захтеви Самосталног синдиката поштанских радника Србије остају исти - да зараде
запослених буду повећане за најмање 14 одсто и да Мира Петровић напусти положај.
Александар Павловић из Синдиката ПТТ радника, једног од два репрезентативна у "Пошти",
који не учествују у протесту, каже да не жели да коментарише ситуацију са суспензијама, пошто
колеге из тог радничког удружења имају своју централу која их је узела у заштиту. Он је
нагласио да би данас, према одлуци Владе, требало да почне исплата добити у износу од једне
просечне плате за сваког радника.
- Наставићемо преговоре с премијерком како бисмо пронашли начин за повећање зарада - каже
Павловић. - Ми нисмо буџетско предузеће и не тражимо новац од државе, пошто је већ сада
учешће фирме у зарадама 60 одсто. Решење није ни једноставно ни лако. До половине децембра
би требало донети сет закона о јавним службама и јавном сектору, па тек онда на ред долазе
јавна предузећа. Свесни смо тога да уколико зараде буду драстично повећане фирма неће моћи
да функционише.
Павловић објашњава да се преговори о повећању зарада воде за 2018. годину и нада се да ће до
прве исплате, која је 15. фебруара, односно до јануарске плате, успети да реше нагомилане
проблеме.
- Због обуставе рада предузеће ће претрпети велике губитке. Долази и до непотребних трошкова
и неостварене добити, а чињеница је да ћемо изгубити и много уговора незадовољних
корисника - каже наш саговорник.
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Отворен стечај у "Гоши"
Пише: ФоНет

Привредни суд у Пожаревцу отворио је стечајни поступак за фабрику шинских возила "Гоша" у
Смедеревској Паланци, а за стечајног управника је именован Аца Мицић из Жагубице, објавила
је данас Радиотелевизија Србије.
Стечај је покренула земунска фирма "АА Капитал Консалтинг 2017", због потраживања 400.000
евра.
Прво поверилачко рочиште заказано је за 27. децембар и сви потенцијални повериоци којима
"Гоша" дугује, имају рок од 90 дана да се јаве.

У Ер Србији 340 отказа, Аеродром преузео раднике
Пише: А. Поповић
* Арапско-српски превозник дао отказе људима које је онда запослио аеродром, од
којег ће их сада Ер Србија "изнајмљивати" * Отпуштање запослених наставак
рационализације у Ер Србији
Око 340 запослених у "Ер Србија граунд сервисиз" (Аир Сербиа Гроунд Сервицес), ћерци
компанији националног авио-превозника Ер Србија, отпуштено је из те фирме да би их
запослио београдски аеродром "Никола Тесла", од кога ће Ер Србија наставити да "изнајмљује"
њихове услуге, сазнаје Данас.
Тако ће, поред бројних субвенција државе овој компанији, држава преузети и трошкове за део
запослених, како би Ер Србија, у власништву Владе Србије и Етихад ервејза, наставила са
мерама уштеде и рационализације.
Ова фирма регистрована је за пружање услужних делатности у авио-саобраћају а запослени су
радили на аеродрому - од информисања путника, издавања бординг карата и укрцавања, што ће
наставити да раде и под руководством аеродрома.
Из АД Аеродром "Никола Тесла" Београд потврдили су за Данас ову информацију додајући да је
то друштво са Ер Србијом потписало "комерцијални споразум којим је договорено да од 1.
новембра 2017. године 340 запослених у служби АСГС (Аир Сербиа Гроунд Сервицес) наставе са
радом у оквиру Аеродрома Никола Тесла, под истим условима какве су имали у служби АСГС".
Они наглашавају да је споразумом договорено да аеродром преузме "стручно и едуковано
особље, које ће својим искуством допринети одржавању стандарда и високог квалитета"
њихових услуга.
Београдски аеродром правда овај пословни потез као "одговор менаџмента на повећан обим
посла" додајући да су добили и сагласност Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање. На питање колико ће новозапослени коштати ово предузеће на месечном нивоу,
нису одговорили.
С друге стране, пословни потез Ер Србије је да отпусти раднике, али да настави да "аутсорсује"
односно изнајмљује услуге истих тих радника од београдског аеродрома, указује председник
синдиката Независност ЈАТ у Ер Србији Александар Обрадовић. Он је потврдио за Данас да су
кадровске промене наступиле 1. новембра, али каже да је у АСГС остало још око 80 запослених,
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углавном менаџмента, који ће вршити надзор над услугама које ће "куповати" од запослених на
аеродрому.
- Остало је око 80 људи, а на аеродром је пребачено 340 радника. Ти људи су задржали
практично исте позиције, раде на истој локацији, само им се променио послодавац, већина је
добила и повећање плате тако да су махом задовољни, а како и да не буду кад им је алтернатива
била да остану без посла - објашњава Обрадовић.
Из Ер Србије нису ни потврдили ни демантовали ове наводе као што нису одговорили на
питања да ли се евентуално планира гашење повезаних компанија "Гроунд сервицес" или "Аир
Сербиа Цатеринг Београд" које је такође у њиховом власништву.
Овим потезом Ер Србија наставља најављену рационализацију трошкова, у оквиру које је већ
отпуштено 30 радника, затворена већина пословница, а спекулисало се и о пресељењу из
пословних просторија у новобеоградском насељу Белвил у зграду на аеродрому.

Закон о запосленима без подршке свих синдиката
Пише: ФоНет
Репрезентативни синдикати у Социјално-економском савету нису на данашњој седници
прихватили Нацрт закона о запосленима у јавним службама, а министар државне управе и
локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да ће после тог мишљења синдиката Нацрт бити
упућен на усвајање Влади, а потом у скупштинску процедуру, како је најавио у децембру.
Нажалост нисмо успели да дођемо до консензуса да Савет овај предлог подржи, упркос томе
што је већина синдиката имала позитивно мишљење, али синдикати културе и образовања га
нису прихватили, рекао је на конференцији за новинаре, после седнице Социјално-економског
савета, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић.
Он је указао да до консензуса није било ни око повећања плата у делу јавног сектора.
Савет ће Влади и премијерки упутити захтев за састанак да се то питање разреши, видите да
имамо протесте у Пошти, незадовољства широм јавних служби- на јавном сервису РТС, ПИО
Фонду, Фонду здравствене заштите и комуналним службама, рекао је он.
Како је објаснио, њима су плате смањене за 10 одсто кад и свима у јавном сектору 2014. а сада,
када се најављује повећање плата, изузети су и "њихове плате стоје већ годинама".
Орбовић је навео да запосленима у Пошти "није спорна исплата 13. плате".
Овде се ради да они годинама не добијају повећање зараде, да је плата поштара заједно са
топлим оброком до 37.000 динара што је доста испод просечне плате у Србији, рекао је он и
указао да и они траже повећање плате, а не једнократну помоћ.
Ружић је изјавио да на седници Савета није било могуће постићи консензус, иако су социјални
партнери приближили ставове, због противљења синдиката у области културе и просвете.
Како је рекао, за то би требало пронаћи решење у реформи система плата, који обухвата око
300.000 запослених.
Министар рада и социјалне политике Зоран Ђорђевић оценио је да и СЕС и синдикати виде да
Влада Србије својом политиком ради за добробит и радника, али и послодаваца и пажљиво
балансира да на тасу води рачуна и о једнима и другима.
Он је указао да Влада не жели додатна задуживања, већ ће у идућој 2018. години, борбом против
сиве економије и рада на црно, новац бити расподељен, као и да у другој половини године
запослени у јавном сектору очекују лепе вести.
Председник синдиката Независност Зоран Стојиљковић поручио је Влади да је много паметније
да се разговара на седници СЕС, а не да се реагује када дође до штрајкова и да нису јасне стопе
најављеног повећања плата у делу јавних служби.
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Према његовим речима, око 600.000 људи запослених у јавном сектору је било погођено
мерама смањења плата.
Овим законом о запосленима у јавним службама тангирате око 350.000 људи, а без повећања
остаје између 100 и 150 хиљада људи, рекао је он.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да послодавци желе да
припремљени Нацрт закона о јавним службама буде у потпуности усклађен са Законом о раду.
Такође, додао је, послодсавци желе, да повећање плата буде из реалних извора и да се не може
очекивати свима.
Ако имамо скромно повећање БДП, не можемо очекивати да сви којима су смањене, сада добију
5 или 10 одсто веће плате, јер толико није растао ни БДП, навео је Атанацковић.
Чак и идуће године, раст од 3,5 одсто неће донети повећање свима, закључио је Атанацковић.

Синдикат тражи да се плате повећају и судијама и тужиоцима
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Синдикат правосуђа Србије саопштио је данас да пружа пуну подршку судијама и
тужиоцима у њиховом захтеву за повећање плата и равноправан третман са осталим буџетским
корисницима
"Захтев је у потпуности оправдан јер носиоци правосудних функција нису добили повишицу од
2014. године, а количина посла се стално увећава и злоставља све у правосуђу", наводи се у
саопштењу Синдикат.
Тај синдикат додаје да носиоци правосудних функција и сви запослени у правосуђу сваки динар
своје плате оправдавају својим радом и нису привилеговани на било који начин.
Такође је навео да од Владе Србије тражи да преиспита оправданост закључка о накнади,
односно висину накнаде члановима управних и надзорних одбора, како би се извршила
праведнија расподела народних пара.
Раније данас Високи савет судства и Дрзавно веће тужилаштва негодовали су због одлуке да се
судијама и тужиоцима не повећавају плате наредне године, као што је то предвиђено за остале
кориснике буџета.
Тим поводом су затражили састанке са премијерком и министром финансија.

СЕС: Без решења за плате 300.000 људи у јавним службама
БЕОГРАД: Социјално-економски савет није успео да се договори о томе на који начин је могуће
кроз Нацрт закона о запошљавању у јавним службама повећати радницима плате у свим оним
јавним службама које нису обухваћене недавним повећањем плата.
Овај Закон се односи на око 300 хиљлада радника који раде на неодређено време како у
културним, спортским, тако и здравственим установама.Након 73. седнице Савета, Љубисав
Орбовић, председавајући Савета и председник Савета самосталних синдиката Србије рекао је да
су расправе на седници овог владиног тела биле жестоке али коректне.
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"Седница је трајала доста дуго, уз жестоке али коректне расправе. На жалост нисмо успели да
дођемо до консезуса да се закон подржи. Већина синдиката који су учествовали у расправи су
имачли позитивно мишљење међутим било је и оних синдиката попут синдиката културе и
једним делм образовања који нису прихватили овај закон и из тог разлога нису дали позитивно
мишљење", рекао је Орбовић.
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Рузић изразио је жаљење зато што на
Савету није било могуће направити консензус за повећање плата запослених у сектору културе и
просвете. Иначе, када је у питању повећање плата у одређеном делу јавног сектора, Орбовоћ
каже да ће Савет упутити влади и премијерки захтев за састанак како би се покушало да се ово
питање разреши, рекао је Орбовић.
Такође, он је приметио да није надлежност Савета да доноси одлуке о повећању плата, на
пример, радницима Поште, али да јесу синдикати покренули иницијативу код Владе да се о
питању о повећању зарада разговара.
Он је навео да су разлози за незадовољство протести радника Пошта Србије ових дана и
незадовољство платама, што је случај и с радницима РТС, запослених у ПИО Фонду,
Националној служби.., код којих је дошло до смањења зарада од десет одсто, због тога што нису
обухваћени повећањем плата већ, како је истакао, њихове плате стоје годинама у месту.
"Пошта је добила да исплати 13. плату, али тај део није споран, то се радило и протеклих година.
Овде се ради о томе да они годинама не добијају повећање зарада, да је зарада поштара, некога
са средњом стручном спремом, максимално са топлим оброком до 37.000 динара", казао је он.
Њихов основни захтев је повећање плата а не једнократана помоћ и то питање треба решавати
кроз дискусију а не штрајковима, додао је Орбовић."Неприхватљиво је да 40 радника буде
санкционисанмо зато што су учествовали у протестима", напоменуо је он.Председник УГ
Независност Зоран Стојиљковић рекао је да нема довољно рационалног ображложења да кад је
дошло до озбиљних привредних резултата, држава сад нема целовито решење за све оне којима
су смањене зараде.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да је на Савету било
говора и о иницијатива тог Удружења да и даље остане на снази члан 45. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање .
"Претила је могућност да се тај подстицај који се даје послодавцима за запошљавање људи са
НСЗ ове године умањи или укине . Међутим од Министарства финансија смо имали сагласност
да ће и даље да остане све до краја наредне године подстицај који је врло значајан", казао је он.
Такође, Атанацковић каже да ће ниже плате бити мање оптерехене порезима, односно
неопорезиви део плата и да је Унији то обећано је из Министарства финансија.Он каже да ће се
такође уредити и Закон о накнадама,односно о парафискалним наметима и да неће бити
"искакања " одређених општина веће ће инвеститор унапред знати шта га очекује и колико ће
плаћати за одређени "намет" и таксе.
Министра Ружића су након седнице Савета новинари телевизије Н1 питали да појасни свој став
о Танјуг који је јуче изнео у Ужицу, а он поручио да то није тема, те да је у току званична
конференција за штампу Социјално-економског савета. Како је рекао, иначе му није проблем да
на то питање одговори у неком другом термину.
Министар је јуце говорећи о помоћи државе медијима рекао, између осталог,и да медијји морају
да се изборе за своју позицију на тржишту. "Не живимо у социјализму и онај ко се избори на
тржишту тај ће и радити", рекао је Ружић, те у том контексту поменуо и захтев неформалне
групе "За слободу медија" за затварање новинске агенције Танјуг, уз коментар:
"То је као да затворите Кока колу да бисте помогли Пепсију".
Ђорђевић о повишици у јавним службама: Одговор ускоро
Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је да је данашњи састанак Социјално-економског савета
био конструктиван и да влада мора да брине о улагањима, али и о послодавцима као и о
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радницима, те да очекује да ће акција сузбијања сиве економије и појачан рад инспекције
наредне године додатно напунити буџетску касу.
Ђорђевић каже да је став владе да оно што је предузето 2014. године било и још увек је
непопуларно, али да се виде први позитивни ефекти мера штедње.
"Политика владе је да се троши колико се заради и мислимо да је тако најбоље", навео је
Ђорђевић додајући да је не могуће очекивати да се за три године проблеми висине плата у
држави реше.
Социјално-економски савет и Синдикати и Унија послодаваца виде да влада жели да својом
политиком ради за добробит и радника али и послодаваца, сматра Ђорђевић, који каже да је
његова обавеза да разговара с Министарством финансија о шансама за повећање плата
службеницима у јавном сектору.
На конкретно питање новинара да ли ће бити повишице плата за оне који нису обухваћени
претходним мерама владе, Ђорђевић је рекао "видећемо, не могу да причам у име министарства
финансија нити у име председнице владе", додајући да ће одговор на то питање стићи веома
брзо.

Отворен стечајни поступак за "Гошу"
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Стечајни поступак за фабрику шинских возила "Гоша" отворен је данас, а стечај је
покренула земунска фирма "АА Капитал Консалтинг 2017", због потраживања 400.000 евра,
сазнаје РТС.
За стечајног управника тог предузећа из Смедеревске Паланке именован је Аца Мицић из
Жагубице, а прво поверилачко рочиште заказано је за 27. децембар и сви потенцијални
повериоци којима "Гоша" дугује, имају рок од 90 дана да се јаве.

Плате у јавним службама - повишице чека до 150.000 људи
Аутор:Војислав Стевановић
На седници Социјално економског савета разговарало се и о иницијативи синдиката да се
покрену разговори о положају запослених у јавној управи које су најављене повишице
мимоишле. Ради се о радницима једног дела јавног сектора којима су мерама штедње плате
смањене али нису обухваћени повећањима.
Следећа адреса - премијерка Србије. Њој ће, како је најавио председник савеза самосталних
синдиката, упутити захтев за састанак како би се разрешило питање запослених у једном делу
јавног сектора - попут радника поште, јавног ТВ сервиса, или неких комуналних делатности.
"Све предузећа која припадају јавном сектору која су када је долазило до смањења зарада од
десет одсто, то смањење је извршено, али сада када је у питању да долази до повећања зарада код њих се то не дешава", каже Љубисав Орбовић из Савеза самосталних синдиката Србије.
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Према грубој рачуници председника синдиката Независност у питању је до 150 хиљада радника.
"Нема довољно рационалног објашњења зашто кад једном 2014. донесете меру и смањите
зараде за 10 одсто свима запосленима у јавном сектору, кад дође до позитивних привредних
резултата немате целовито решење према њима него наступате позиционо и одобравате или не
одобравате повећања. Нема много рационалног разлога ни за разлике у тим стопама", каже
Зоран Стојиљковић.
Министар рада каже да је коначна одлука о овом питању у рукама министарства финансија.
Ипак, из одговора се наслућује да би повишице могле и да изостану.
"Нисмо имали државу која је нама остављено да је било све бајно и сјајно. Но се захтева и
улагање и инфраструктура и подстицаји запошљавања и преквалификација и образовање, али и
веће плате. И ми морамо да бринемо о свима. Морамо да бринемо и о улагању - материјалном,
али и о радницима и послодавцима", додаје Стојиљковић.
Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да послодавци желе, да повећање
плата буде из реалних извора и да не могу сви да га очекују.

Закон о запосленима без подршке свих синдиката
Извор:Бета
Социјално економски савет није дао сагласност на Нацрт закона о запосленима у јавним
службама, а према најавама министра за државну управу и локалну самоуправу Бранка Ружића
нацрт ће бити прослеђен Влади Србије а потом и у Скупштину у децембру.
"На жалост нисмо успели да дођемо до концензуса да Социјално економски савет овај закон
подржи. Већина синдиката који су учествовали у расправи су имали позитивно мишљење.
Међутим, било је оних синдиката попут синдиката културе и део образовања који нису
прихватили овај закон. Из тог разлога нису дата позитивна мишљења", рекао је председавајући
Савета и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић на конференцији
за новинаре у Влади Србије.
Он је најавио да ће Социјално економски савет када је реч о повећању плата у одредјеном делу
јавног сектора упутити Влади Србије и премијерки Ани Брнабић захтев за састанак како би се
ово питање разрешило.
"Видите ових дана одређене протесте када је у питању пошта. Незадовољство када је у питању
РТС, пензијско инвалидском осигурању, здравственом осигурању...То су све предузећа која
припадају јавном сектору која су када је долазило до смањења зарада од 10 одсто и извршено,
али сада када долази до одређених повећања зарада код којих се то не дешава и њихове плате
већ стоје годинама на истом нивоу или су ниже него ранијем периоду", навео је он.
Председник Синдиката Независност Зоран Стојиљковић рекао је да је више сугестија на нацрт
Закона о запосленима у јавним службама усвојено, али да постоје резерве великог броја
синдиката.
"Култура се није препознала у решењима која постоје у овом закону, просвета не може то да
прихвати из бројних разлога од којих је основни што се дисбаланс и неравнотежа у зарадама
задржавају", казао је он.
Према његовим речима, закон таргетира око 300.000 људи.
"Разлика између оних којима је 2014. године смањена плата за 10 одсто и оних којима је плата
повећана је неких 150.000 динара", навео је Стојиљковић.
Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић рекао је да је Социјално
економски савет дао позитивно мишљење на нацрт Закон о изменама и допунама о систему
плата запослених у јавном сектору, а да око Нацрта закона о запосленима у јавним службама
није дошло око коначног риближавања ставова.
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Он је рекао да се овај закон односи на преко 300.000 запослених на неодређено време и да се
односи и на просвету и на здравство и на културу, науку.
Ружић је додао да је интенција Владе Србије и његовог министарства да буде уведен
"равноправнији положај" и изразио жаљење што није дато позитивно мишљење на нацрт
закона.
"То не значи да се реформа система плата у Србији неће наставити", казао је он.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Ђорђевић је оценио да је рад на
седници био конструктиван. Он је рекао да је одговорност Владе да брине о грађанима.
Ђорђевић је изразио очекивање да ће буџет у 2018. години бити пунији.
На питање новинара шта је одговор радницима пошта Зоран Стојиљковић је рекао да су по
његовим информацијама разговори одмакли и да се до неких решења дошло.

Ружић: Консензус о закону о запосленима није био могућ
Аутор:Војислав Стевановић
После расправе која је, према речима представника синдиката, била жестока али коректна, на
седници Социјално-економског савета није постигнут договор о томе на који начин је могуће
кроз Нацрт закона о запосленима у јавним службама повећати радницима плате у свим оним
јавним службама које нису обухваћене недавним повећањем зарада.
Министар државне управе објаснио је зашто договор није постигнут.

Светска банка: Раст на западном Балкану 2,6 одсто
Извор:Бета

Економски раст западног Балкана у 2017. години биће 2,6 одсто, наредне године 3,3 одсто, а у
2019. години износиће 3,6 одсто, наводи се у годишњем извештају Светске банке.
За Србију, као највећу привреду Западног Балкана, прогноза је да ће ове године раст бити
успорен на два процента, због оштре зиме која је погодила секторе пољопривреде и
грађевинарства.
За 2018. годину Светска банка прогнозира да ће раст бруто домаћег производа Србије бити три
одсто, а 2019. године 3,5 одсто.
У извештају те међународне финансијске институције се наводи да је упркос лошијој
пољопривредној сезони и успоравању укупног привредног раста запосленост у Србији ове
године повећана за 4,3 одсто, али да је и даље висока стопа незапослености.
Оцењено је да би у средњем року пораст потрошње и инвестиција и опоравак пољопривреде
требало да подстакну раст и помогну у отварању нових радних места.
Светска банка је навела да су инвестиције ове године подстакле значајан раст у Албанији, на
Косову и у Црној Гори, док је потрошња донела стабилан раст у БиХ, а у Македонији је
претходна политичка криза успорила раст.
У земљама Западног Балкана је, како је истакнуто, у првој половини ове године отворено
230.000 радних места, што је пораст од 3,8 одсто у односу на исти период прошле године, и
једнако је стању пре избијања светске кризе, 2008. године.
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Отворен стечај у Гоши
Извор:Бета
Стечај Фабрике шинских возила Гоша је отворен, а прво поверилачко рочиште заказано је за 27.
децембар, објавио је РТС.
Стечајни поступак Гоше покренула је земунска фирма АА Капитал консалтинг 2017 због
потраживања 400.000 евра.
За стечајног управника тог предузећа из Смедеревске Паланке именован је Аца Мицић из
Жагубице.
Сви повериоци Гоше имају рок од 90 дана да пријаве своја потраживања.
Гоша је до априла ове године била у власништву словачке фирме ЖОС Трнава која је своја
потраживања пренела на ћерку фирму ЖОС Зловен кад је ту фабрику прода кипарском
Лиснарту.
Фирма АА Консалтинг капитал, основана пре нешто више од два месеца, купила је та
потраживања од ЖОС Зловена. Радници Гоше су од марта ове године штрајковали због
неисплаћених плата и доприноса све до септембра када су уговорени нови послови и
нови власник почео да исплаћује заостале дугове.
До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000
до 800.000 динара, зависно од висине плате.

РЕФОРМА СИСТЕМА ЗАРАДА Ружић: Знаћемо ускоро ко, за који посао
и колико зарађује
Извор:Блиц
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић данас је разговарао са
представницима Социјално-економског савета (СЕС) о реформи система зарада, која треба у
коначном да уведе ред у систем како бисмо знали ко, колико за који посао треба да зарађује, као
и да ће тај систем бити правичан и транспарентан.
Министар је изразио жаљење што до коначног приближавања ставова за Нацрт закона о
запошљавању у јавним службама данас на седници СЕС-а није дошло, иако се захвалио
члановима на претходно датим сагласностима за системски Закон о изменама и допунама
закона о систему плата запослених у јавном сектору и Закон о платама запослених у јединицама
локалне самоуправе и аутономне покрајине.
- Закон даје значајан допринос уједначавању права запослених, посебно у односу на њихова
примања, постиже се већа правна сигурност и унапређују се права запослених и њихова правна
заштита - подвукао је министар.
Он је и нагласио да није било могуће постићи консензус због ставова синдиката из грана
културе и просвете, али и да је важно рећи да се овај закон односи на више од 300.000
запослених на неодређено време у просвети, здравству, култури, социјалној заштити, спорту
који треба овом реформом плата да буду уведени у равноправнији положај.
Министар је подвукао да се закони у оквиру реформе система зарада не тичу повећања плата,
већ да до тога може доћи само уколико за то постоји простор у буџету, за шта је надлежно
Министарство финансија.
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Без повећања плата за 150.000 људи иако су им 2014. зараде умањене?
Запослени у јавно-комуналним предузећима, у Пошти, у установама културе, правосуђу, јавном
медијском сервису, као и у независним институцијама остаће без повећања плата које Влада
месецима обећава. Према проценама синдиката плате су смањене за 600.000 запослених, а
повећање ће добити око 450.000 њих рачунајући и запослене у војсци и полицији. Министар
рада Зоран Ђорђевић каже да се разговара са Министарством финансија јер у државној каси
нема новца.
“Ја не могу ништа да причам нити у име Министарства финансија, нити у име председнице
Владе. Али сигурно је да водимо рачуна да сваком грађанину буде боље”, рекао је Ђорђевић
након 73. седнице Социјално економског савета.
Већини оних који нису обухваћени повећањем зарада, плате су смањене за 10 одсто 2014.
Председник Уједињених гранских синдиката Независност, Зоран Стојиљковић каже да „не
постоји логично објашњење због чега су неки радници изузети од повећања плата које су им
претходно умањене“.
Одговарајући на питање новинара Инсајдера због чега су од повећања изузети и запослени у
независним институцијама као што су Повереник, заштитник грађана, државни ревизор,
чланови Фискалног савета, али и запослени у Агенцији за борбу против корупције, Стојиљковић
је рекао да је то због тога што је формиран утисак да су тамо нешто већи дохоци, а да је
занемарено да запослени у тим институцијама имају и већу одговорност.
„Управа је добила пет одсто зато што је, претпостављам, она дисциплинована, под контролом
извршне власти. То изгледа као да су они за разлику од других мање квалификовани и мање
компетентни“, рекао је Стојиљковић наводећи да је примењена нека врста арбитраности. Он је
додао да је по истом принципу, високошколско образовање добило упола мање него други.
„О Пошти се већ разговара“
На питање новинара Инсајдера шта могу да очекују радници Поште који протестују између
осталог и због тога што је њихово предузеће изузето од повећања плата иако им је раније
скинуто 10 одсто од зараде, Стојиљковић је навео да су представници синдиката захтевали да се
утврде правила игре, јер се овако шаље порука да се само протестима и парцијалним реакцијама
може нешто направити.
„Мислим да су разговори поодмакли и да се до неких решења већ дошло, колико смо ми
информисани када је у питању Пошта. То је оно што могу да вам кажем у овом тренутку“, рекао
је Стојиљковић.
Љубисав Орбовић, председник Савета самосталних синдиката Србије, навео је да ће Социјалноекономски савет упутити захтев премијерки да се реши ово питање.
“Мислим да је много боље да се о томе разговара, а не да долази до протеста и штрајкова и
неприхватљиво је да 47 радника буде санкционисано због учешћа у протестима. То доприноси
стварању нездраве атмосфере”, рекао је Орбовић.
Нацрт закона о запосленима у јавним службама без сагласности Савета иде у Владу
На конференцији за новинаре одржаној након седнице Социјално-економског савета Србије
речено је и да није дошло до консензуса да Савет подржи Нацрт закона о запосленима у јавним
службама јер подршку Нацрту нису дали синдикати културе и образовања.
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И поред тога, министар државне управе Бранко Ружић је рекао да даљег усаглашавања предлога
закона неће бити. Како је навео, и без позитивног мишљења Социјално-економског савета
Нацрт закона о запосленима у јавним службама иде на Владу, а у децембру би требало да се
нађе у скупштинској процедури.

Синдикати: Решити проблем запослених на привременим пословима у
градским предузећима
Извор:Беоинфо
Градоначелник Београда Синиша Мали рекао да се социјални дијалог са представницима
највећих синдиката у Београду наставља. Он је након састанка са њима, као и са директорима
јавних комуналних предузећа најавио да се прави план за 2018. годину.
– Жеља нам је да комунална предузећа у наредном периоду послују још успешније. Током
недавних обилазака градских предузећа најављени су и нови колективни уговори, па смо данас
дотакли и ту тему, а у наредних месец до месец и по дана имаћемо их на нивоу читавог града.
Правим дијалогом између запослених, руководства предузећа и Града Београда ствара се
атмосфера да свима буде боље, како грађанима којима се обезбеђује квалитетна услуга тако и
радницима којима се побољшавају услови рада – објаснио је Мали.
Градоначелник је нагласио да је посебан акценат стављен на људе који су ангажовани на
привременим и повременим пословима или на одређено време, који су у овом статусу пет, десет
или више година. Намера је да се нађе начин да се реши њихов положај, навео је Мали, и додао
да они немају право на боловање, солидарну помоћ, нити рецимо кредит од банке, а са друге
стране од њих зависи функционисање појединог предузећа или службе.
Синиша Мали изразио је спремност да разговара и са представницима Владе Републике Србије,
како би се нашао начин да најбољи и најквалитетнији радници добију посао за стално.
Председник Синдиката комуналаца Београда Александар Радојевић осврнуо се на сусрете са
градоначелником током лета када је било речи о највећем наслеђеном проблему који се тиче
људи који су запослени на одређени временски период, али који су обесправљени.
– Они су комуналним предузећима веома потребни, због чега се надам да ће тај проблем бити
решен. Очекујем да дијалог са представницима града и даље буде конструктиван и креативан, а
све у крајњем циљу да пружање комуналних услуга грађанима буде још бољи – поручио је
Радојевић.
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Ма, „ко шиша“ Социјално економски савет и синдикате
Извор: Бета
Социјално економски савет није дао сагласност на Нацрт закона о запосленима у јавним
службама, а према најавама министра за државну управу и локалну самоуправу Бранка Ружића
нацрт ће бити прослеђен Влади Србије а потом и у Скупштину у децембру.
„На жалост нисмо успели да дођемо до концензуса да Социјално економски савет овај закон
подржи. Већина синдиката који су учествовали у расправи су имали позитивно мишљење.
Међутим, било је оних синдиката попут синдиката културе и део образовања који нису
прихватили овај закон. Из тог разлога нису дата позитивна мишљења“, рекао је председавајући
Савета и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић на конференцији
за новинаре у Влади Србије.
Он је најавио да ће Социјално економски савет када је реч о повећању плата у одредјеном делу
јавног сектора упутити Влади Србије и премијерки Ани Брнабић захтев за састанак како би се
ово питање разрешило.
„Видите ових дана одређене протесте када је у питању пошта. Незадовољство када је у питању
РТС, пензијско инвалидском осигурању, здравственом осигурању…То су све предузећа која
припадају јавном сектору која су када је долазило до смањења зарада од 10 одсто и извршено,
али сада када долази до одређених повећања зарада код којих се то не дешава и њихове плате
већ стоје годинама на истом нивоу или су ниже него ранијем периоду“, навео је он.
Председник Синдиката Независност Зоран Стојиљковић рекао је да је више сугестија на нацрт
Закона о запосленима у јавним службама усвојено, али да постоје резерве великог броја
синдиката.
„Култура се није препознала у решењима која постоје у овом закону, просвета не може то да
прихвати из бројних разлога од којих је основни што се дисбаланс и неравнотежа у зарадама
задржавају“, казао је он.
Према његовим речима, закон таргетира око 300.000 људи.
„Разлика између оних којима је 2014. године смањена плата за 10 одсто и оних којима је плата
повећана је неких 150.000 динара“, навео је Стојиљковић.
Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић рекао је да је Социјално
економски савет дао позитивно мишљење на нацрт Закон о изменама и допунама о систему
плата запослених у јавном сектору, а да око Нацрта закона о запосленима у јавним службама
није дошло око коначног приближавања ставова.
Он је рекао да се овај закон односи на преко 300.000 запослених на неодређено време и да се
односи и на просвету и на здравство и на културу, науку.
Ружић је додао да је интенција Владе Србије и његовог министарства да буде уведен
„равноправнији положај“ и изразио жаљење што није дато позитивно мишљење на нацрт
закона.
„То не значи да се реформа система плата у Србији неће наставити“, казао је он.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Ђорђевић је оценио да је рад на
седници био конструктиван. Он је рекао да је одговорност Владе да брине о грађанима.
Ђорђевић је изразио очекивање да ће буџет у 2018. години бити пунији.
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На питање новинара шта је одговор радницима пошта Зоран Стојиљковић је рекао да су по
његовим информацијама разговори одмакли и да се до неких решења дошло.
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