ПРЕС КЛИПИНГ
18-19.новембар 2017.

НАЈАВЉУЈУ НОВО ОКУПЉАЊЕ У ПОНЕДЕЉАК: Самостални
синдикат поштанских радника не одустаје од протеста и штрајка
(стр.2)
Влада: Синдикати „Поште” одустали од генералног штрајка (стр.3)
Бонуси и за запослене у јавном сектору (стр.4)
У Јубанци без посла остаје 800 радника (стр.5)
Радници “Српске фабрике стакла” нису дозволили искључење (стр.6)
"До европског просека ни за 20 ни за 50 година" (стр.6)
Радници Гоше изгубили и последњу битку, од понедељка на бироу
(стр.8)
Радници Поште одустали од генералног штрајка (стр.9)
Чадеж: Време је за ниже порезе за привреду (стр.9)
Михајлова: Очекујемо убрзање реформи (стр.10)
Сименс спреман за преговоре о отпуштању радника (стр.11)
Синдикати Поште Србије одустају од генералног штрајка (стр.12)
Радници Гоше: Биће протеста ако добијемо отказе (стр.12)
Самостални синдикат поштанских радника не одустаје од протеста и
штрајка (стр.13)
Репрезентативни синдикати Поште одустали од генералног штрајка,
Самостални синдикат наставља протест (стр.14)
1

НАЈАВЉУЈУ НОВО ОКУПЉАЊЕ У ПОНЕДЕЉАК: Самостални
синдикат поштанских радника не одустаје од протеста и штрајка
Извор:Курир.рс/Бета

БЕОГРАД - Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић оценио
је вечерас да је договор премијерке Ане Брнабић и репрезентативних синдиката Пошта Србије
о одустајању од генералног штрајка очекиван, али је и додао да Самостални синдикат неће
одустати од протеста и штрајка које је најавио за следећу недељу.
Павловић је агенцији Бета казао да ће Самостални синдикат одржати протест у понедељак у
19.30 испред Главног поштанског центра у Земуну а да ће у уторак, 21. новембра почети штрајк
јер тражи испуњење свих захтева које је раније доставио премијерки Ани Брнабић.
"Ми не одустајемо од протеста, све остаје како је најављено. Позваћемо све запослене да на
протест додју са децом али ћемо позвати и градјане јер Пошта Србије је предузеће од општег
интереса, то је сервис градјана и не смемо дозволити да се политичким нагодбама наше
предузеће упропасти", казао је Павловић.
Он је додао да ће сутра бити одржани завршни договори о протесту и штрајку, у којима ће
учествовати представници штрајкачког одбора, запослени који су учествовали на претходним
протестима и они који су због тога суспендовани са посла.
Павловић је подсетио да радници Пошта Србије траже смену директорке Мире Петровић којој
је в.д. мандат истекао 12. септембра, и да буџетска инспекција и Државна ревизорска
институција провере пословање тог предузећа.
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници који раде
на систематизованим радним местима с решењима о привремено-повременим пословима
преведу у радни статус на одредјено време, као и да се обезбеди оптималан број људи на
технолошким радним местима и раскину уговори са пензионерима који раде на челним
местима у предузећу.
Председница Владе Србије Ана Брнабић саопштила је раније данас да су је представници
репрезентативних синдиката "Поште Србије" обавестили да је донета одлука о одустајању од
генералног штрајка који је био заказан за понедељак, 20. новембар.
Премијерка је рекла да је Влада Србије спремна да са синдикатима разговара о даљем
побољшању материјалног положаја запослених у "Пошти Србије".
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Влада: Синдикати „Поште” одустали од генералног штрајка
Извор:Танјуг,Бета
Представници репрезентативних синдиката ЈП „Пошта Србије” обавестили су данас
председницу Владе Ану Брнабић да је донета одлука о одустајању од генералног штрајка, који
је био најављен за 20. новембар, саопштено је из владине Канцеларије за сарадњу с медијима.
На састанку коју је одржала са в.д директорком „Поште Србије” Миром Петровић и
представницима синдиката, председница Владе је захвалила на конструктивном приступу и
напорима да се, у отвореном дијалогу, наставе разговори о ситуацији у том предузећу, наводи
се у саопштењу.
Влада Србије опредељена је да, у разговору са представницима репрезентативних синдиката,
разговара о даљем побољшању материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије”,
нагласила је председница Владе. Одлука о одустајању од штрајка потврђује посвећеност
конструктивном решавању отворених питања и одговорност према грађанима и свим
корисницима услуга „Поште Србије”, рекла је Ана Брнабић након састанка.
У складу са договором који је постигнут на претходном састанку, који је пре недељу дана
Брнабић одржала са представницима репрезентативних синдиката ЈП „Пошта Србије” и в.д.
директорком Миром Петровић, одлуком Владе Србије, запосленима је исплаћена зарада из
добити предузећа, као што је то био случај и претходних година.
У разговорима је договорено да ће бити приређена анализа пословања „Поште Србије”, као и да
се наставе разговори о свим отвореним питањима, додаје се у саопштењу.
Самостални синдикат не одустаје од протеста
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић оценио је вечерас да
је договор премијерке Ане Брнабић и репрезентативних синдиката Пошта Србије о одустајању
од генералног штрајка очекиван, али је и додао да Самостални синдикат неће одустати од
протеста и штрајка које је најавио за следећу недељу.
Павловић је агенцији Бета казао да ће Самостални синдикат одржати протест у понедељак у
19.30 испред Главног поштанског центра у Земуну а да ће у уторак, 21. новембра почети штрајк
јер тражи испуњење свих захтева које је раније доставио премијерки Ани Брнабић.
„Ми не одустајемо од протеста, све остаје како је најављено. Позваћемо све запослене да на
протест дођу са децом али ћемо позвати и грађане јер Пошта Србије је предузеће од општег
интереса, то је сервис грађана и не смемо дозволити да се политичким нагодбама наше
предузеће упропасти”, казао је Павловић.
Он је додао да ће сутра бити одржани завршни договори о протесту и штрајку, у којима ће
учествовати представници штрајкачког одбора, запослени који су учествовали на претходним
протестима и они који су због тога суспендовани са посла.
Павловић је подсетио да радници Пошта Србије траже смену директорке Мире Петровић којој
је в.д. мандат истекао 12. септембра, и да буџетска инспекција и Државна ревизорска
институција провере пословање тог предузећа.
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници који 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 са пензионерима који раде на челним
местима у предузећу.
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Бонуси и за запослене у јавном сектору
Аутор: Аница Телесковић
Влада још није постигла договор о томе ко ће добити новчану награду, иако је то са ММФ-ом
договорено пре десетак дана
Представници Међународног монетарног фонда (ММФ) и Владе Србије приликом последње,
осме, ревизије аранжмана из предострожности, договорили су да, осим пензионера,
једнократну помоћ добију и неки запослени у јавном сектору. У званичном саопштењу Фонда
наводи се да „влада планира да део фискалног простора у буџету за 2017. искористи за исплату
бонуса пензионерима, али и неким запосленима у јавном сектору”. Није прецизирано ко ће и
колико новца по том основу добити.
И министар финансија Душан Вујовић, такође је на конференцији за новинаре, после осме
ревизије аранжмана, потврдио да влада планира да део новца искористи за исплату бонуса
одређеним категоријама запослених.
Иако је мисија предвођена Џејмсом Руфом из Србије отишла још 7. новембра, кабинет
премијерке Ане Брнабић још није постигао договор о томе које категорије запослених ће
добити ове бонусе. Из ресорног Министарства финансија јуче нисмо добили одговор колико ће
те награде износити, колико ће то буџет укупно коштати, као и који запослени у државној
управи ће добити новац. Одговор на ово питање јуче нисмо добили ни у кабинету премијерке
Ане Брнабић, ни у Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Једино што је за сада јасно је да новца у буџету има, јер ће, према свим прогнозама, каса на
крају децембра бити у плусу.
Последњег дана септембра суфицит у републичком буџету износио је 66 милијарди динара,
што је значајан износ (више од 1,5 одсто бруто домаћег производа). Према неким ранијим
проценама, плус у централној каси до краја године требало би да буде од 20 до 30 милијарди.
Милојко Арсић, професор Економског факултета, у овом тренутку не може да процени колико
пара држава може да издвоји за исплату ових бонуса.
– Оно што ми у овом тренутку не знамо је динамика доспевања обавеза државе. Највећи
расходи по правилу су у децембру – каже професор Арсић.
Неспорно је, међутим, да пара у буџету има, додаје наш саговорник. Оно што није сигурно је да
ли влада има израђене механизме на основу којих би награде добили управо они који су својим
радом дали највећи допринос друштву. Односно, да критеријуми не буду „чиста
импровизација” или нечије дискреционо право.
Сличне награде запосленима у јавном сектору исплаћивале су се и ранијих година. Тако су, на
пример, крајем 2015. године бонусе у износу од 7.000 динара добили запослени у просвети.
Формално правно, те године влада је морала да уради ребаланс буџета како би исплатила ову
једнократну новчану помоћ. Формално, 3. новембра 2015. године у парламент је стигао
Предлог закона о допуни Закона о буџету за 2015. годину. Овај предлог закона састојао се од
само неколико реченица, а у јавности је остао познат као „ребаланс ког премијер не признаје”.
Јер тадашњи председник владе Александар Вучић у то време је изјављивао како, први пут,
после 40 година Србија неће имати ребаланс буџета.
Влада је тако запосленима у основним и средњим школама, високошколским установама,
предшколским и установама ученичког и студентског стандарда исплатила једнократну помоћ.
Томе је претходио и штрајк просветара, али и тешки преговори са Министарством просвете око
повећања зарада запосленима у овој области.
Иначе, за следећу годину планирано је да запослени у јавном сектору добију и повећање плата
од пет или десет одсто. Међутим, има и оних којима плате уопште неће бити повећане. Како је
„Политика” већ писала, буџетским упутствима за 2018. годину није планирано да они који раде
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у независним институцијама и државним агенцијама добију повишицу плате. На питање како
то неки запослени добију повишицу увек, а неки не могу никад, нити се уопште узимају у
разматрање када је реч о исплати бонуса, Милојко Арсић одговара:
– Те две ствари не би требало мешати, јер повећање плата представља трајни трошак, а бонуси
су једнократни издатак за државну касу. У сваком случају, одлука да запослени у независним
институцијама догодине не добију повишицу није мотивисана фискалним разлозима –
закључује Арсић.

У Јубанци без посла остаје 800 радника
Аутори:Ј. Су. - Д. И. К.
Од 924 запослена у некадашњој Алфа банци, крајем године ће на послу да остане свега њих
стотинак. Радне књижице добиће 22. децембра. Алфа банку купила АИК банка
У ПРОЦЕСУ припајања Јубанке власничкој АИК банци, око 800 људи остаће без посла. Мало
мање од половине тог броја је отказе већ добило до 30. јуна, а остали ће се са банком
"раздужити" 22. децембра, када се оконча припајање.
- На нивоу целе Србије, од запослених у некадашњој Алфа банци а садашњој Јубанци, остаће
свега стотинак људи - наводи извор "Новости", који банку треба да напусти у "другој тури".
Према званичним подацима из завршних рачуна, Јубанка је на крају 2016. године имала 924
запослених. Банку, под тадашњим именом Алфа банка, у грчком власништву, почетком године
купила је управо АИК банка, чији је власник компанија у саставу "МК групе" Миодрага
Костића.
Јубанка ће званично бити припојена АИК банци 24. децембра. Претходно, током 23. и 24.
децембра у дане викенда обавиће се пренос података између ове две банке.
- Пословнице Јубанке наставиће да послују углавном у градовима и местима где је зграда била
у банчином власништву, пошто то не повећава трошкове. Наравно, крајем децембра
промениће име у АИК банка - наводи наш извор.
Према добијеним сазнањима, и сами запослени у АИК банци давали су отказе, па се део
људства из Алфа банке, односно Јубанке, пребацивао у АИК.
- Закључно са 31. јулом 2017. године, у банкарском сектору Србије је укупно 494 мање
запослених у односу на крај прошле године - речено је, за "Новости", у Народној банци Србије.
- Код 15 банака забележено је повећање укупног броја запослених за 234, а код 13 смањење за
728 људи. Код две банке број запослених у односу на крај 2016. године је непромењен.
Према подацима НБС, Јубанка је од краја 2016. године закључно са јулом 2017. године
смањила укупан број запослених за 318. Међутим, како напомињу у НБС, на основу извештаја
које банке достављају Народној банци Србије може се пратити само промена стања броја
запослених у банкама.
- НБС не располаже прецизним подацима о томе колико је особа запослено, а колико њих је
престало да ради у банкарском сектору по разним основама - истичу у НБС.
ПРОДАЈА КРЕДИТА
СТАМБЕНИ и кеш кредити грађана, као и дуг по кредитним картицама, клијенти Јубанке
убудуће ће отплаћивати Сосијете женерал банци. То је резултат уговора о уступању
потраживања од грађана, које су потписале ове две банке.
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Радници “Српске фабрике стакла” нису дозволили искључење
Аутор:З. РАШИЋ
Екипе “Србијагаса” дошле данас у стаклару са налогом за обуставу
ПАРАЋИН - Радници параћинске “Српске фабрике стакла” у стечају нису данас поподне
дозволили екипи “Србијагаса” да уђу у фабрички круг и обустави доток овог енергента, чиме су
спасили фабрику од гашења.
На лицу места била је и полиција, а представници “Србијагаса” вратили су се из Параћина
необављеног посла.
Након разговора са неким од извршних директора овог јавног државног предузећа, стечајни
управник Саша Јовановић обратио се запосленима, честитајући им на храбром потезу, речима
да никад веће претње није било за Стаклару.
Искључење је покушано због дуга у претходном стечајном поступку од 254 милиона динара.
Према Јовановићевим речима, од увођења стечаја 20. септембра текућа потрошња гаса се
редовно плаћа, а за овај дуг треба да се постигне договор о репрограму са менаџментом
“Србијагаса” и Владом.
Прво поверилачко рочиште за Стаклару заказано је у Привредном суду у Крагујевцу наредне
седмице, 21. новембра.

"До европског просека ни за 20 ни за 50 година"
Пише: М. Обрадовић

Рачуница Светске банке да Србија уколико буде расла по стопи од три одсто може да достигне
ниво стандарда Западне Европе за 50 година, а ако буде расла по стопи од пет одсто тај период
се смањује на 20 година, иако на први поглед обесхрабрујућа, у ствари је оптимистична.
Према мишљењу економиста, Србија, а пре тога СФРЈ, никада није била на просеку Европске
уније, нити ће бити. Бруто домаћи производ Србије по глави становника на крају 2016. године
износио је 4.900 евра, док је просек 28 земаља ЕУ био 29.100 евра по глави становника, скоро
шест пута више. Да бисмо достигли садашњи просечни ниво БДП по становнику са просечним
годишњим стопама раста од пет одсто требало би нам 43,5 године. Где ће за то време бити
земље ЕУ тешко је и замислити. Такође је тешко замислити и да у толиком периоду сваке
године српска економија бележи привредни раст од просечних пет одсто. Уколико би се
осврнули уназад, не даље од преткризне 2008. године, Србија је једна од земаља која је
остварила најмањи кумулативни привредни раст до сада. У периоду 2008-2016. Србија је
остварила укупан раст БДП по становнику од 6,5 одсто. Мање од нашег порастао је БДП
Словенаца (4,25 одсто) и Хрвата (-0,8 одсто) и Грка са падом од чак 25 одсто. Међутим, сви они
и даље имају вишеструко већи БДП по глави становника од нас. С друге стране, ми у последњих
осам година не само да нисмо сустизали него смо и додатно заостајали за најразвијенијим
европским економијама.
Док смо ми упадали из рецесије у рецесију, Немачка је забележила кумулативни раст по глави
становника од 20 одсто, Аустрија 14,4 одсто, Француска 7,4 одсто. С друге стране, на
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пристизању европског просека много више су урадили Румуни, чији се БДП по глави
становника у овом периоду повећао за 25 одсто или Бугари са растом од 36 одсто. Рецимо и
Албанија је са 19 одсто забележила троструко већи раст БДП по становнику од Србије у овом
периоду.
Љубодраг Савић, професор не Економском факултету у Београду, истиче да ми не можемо тако
лако стићи Европу, да никада нисмо били близу европског просека, а и да их никада нећемо ни
стићи.
"Ова рачуница само показује колико смо сиромашни у односу на Европу. Најгоре је што се од
економске кризе та разлика ни не смањује већ, напротив, повећава. Па ми смо се тек прошле
године вратили на ниво БДП из 2008", подсећа Савић саркастично, али тачно, напомињући да
нам се смањује број становника па се повећава БДП по становнику.
Оно што је важније од висине стопа привредног раста је да не буде година са негативним
растом, као што смо често имали у историји због ратова.
"Треба да будемо свесни да раст од два или три одсто није раст. Ми толико платимо камате на
јавни дуг. Да бисмо имали нето раст, нама је потребно више од тога. Једино двоцифрени раст
БДП-а вуче напред", каже Савић уз напомену да смо ми имали двоцифрене стопе раста само
неколико пута током седамдесетих година прошлог века и никада више. У последњих скоро 30
година нисмо чак успели ни да се вратимо на ниво индустријске производње и БДП-а из 1990.
године, по чему смо једна од ретких, а можда и једина земља у Европи.
Када би српска економија расла наредних 30 година по просечној годишњој стопи од три одсто,
нашли бисмо се мало изнад данашњег БДП по становнику Мађарске. Када би наредних 30
година расли по стопи од пет одсто, нашли бисмо се негде између садашњег нивоа БДП по
становнику Кипра и Малте.
Економиста Љубомир Маџар указује да Европа неће чекати и да су последњих деценија
европске економије расле по два-2,5 одсто годишње, док смо ми падали.
"И у Светској банци рачунају са три одсто, а ми чак ни то нећемо имати ове године него ће раст
бити испод два одсто. Проблем је што економска политика није развојно оријентисана и
држава не ради свој посао. Градња инфраструктуре јавним инвестицијама је нешто што не
може да ради нико осим државе, а иако пара има, пројекти постоје, она није способна да их
реализује", оцењује Маџар.
Такође, проблем је и у националној штедњи која је у Србији свега шест одсто, а требало би да
буде бар троструко већа како би се обезбедио потребан ниво инвестиција који гарантује
привредни раст", закључује Маџар.
Камате на дуг веће од привредног раста
Србија је последњих година чак и када је бележила реални раст БДП-а у ствари била у минусу.
Рецимо прошле године реални раст БДП-а износио је 2,8 одсто, а за камате на јавни дуг
плаћено је три одсто БДП-а. У 2015. години привредни раст је био свега 0,8 одсто, а за камате је
потрошено 3,2 одсто бруто домаћег производа. Најгоре је било 2014. године, где је уз смањење
БДП-а од 1,8 одсто држава морала још и да плати 2,95 одсто БДП-а на име камата на јавни дуг.
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Радници Гоше изгубили и последњу битку, од понедељка на бироу
Пише: Љ. Буквић
Више од 320 радника фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке од понедељка је
на бироу. Речено им је да је стечај отворен, да се кључ ставља у фабрику и да иду на евиденцију
за незапослене.
- То нема нигде, 1. новембра је поднет захтев за стечај, 16. је већ све било готово, то само
потврђује да је унапред све било договорено - каже сада већ бивши председник штрајкачког
одбора фабрике Милан Вујичић.
На наше питање "шта ће сада радници учинити", каже да више нема ништа што би могло да се
уради.
- Сви послови су отказани, фабрика више не ради - рекао је у најкраћем разговору који смо
водили за ових седам месеци колико траје агонија радника ове фабрике. Захвалио се што смо
се интересовали, писали и покушали да помогнемо.
- Шта да се ради, нисмо успели овог пута - рекао је на крају.
Колико јуче, радници су припремали тужбе и штрајк испред Владе не би ли спречили одлазак
Гоше у стечај. А он је дошао напрасно, готово ниоткуда у тренутку када је држава заједно са
новим власницима радницима улила нову наду да би после шест месеци штрајка у фабрици
шинских возила све могло да буде у реду.
Међутим, као и свака, и ова представа је на крају добила обрт у ком су највећи губитници
радници. Губитници у сваком смислу - преварила их је држава, бивши власник ЖОС Трнава и
садашњи Лиснарт. Изиграни су за 400.000 до 600.000 динара колико је сваком од њих остао
дужан бивши власник, али и као људи. Јер су веровали до последњег дана да Гоша може да се
спаси.
Узалуд су остале све жртве, од оне коју је поднео Драган Младеновић, радник који се у кругу
фабрике обесио крајем марта, али и сви остали који су чували вагоне у фабрици, потом и на
железничкој станици, који су цело лето провели на шинама блокирајући пружни прелаз.
Тражећи оно што им припада - 1,8 милиона евра за заостале зараде, било их је на почетку и
целих 20, доприносе за четири године и здравствено осигурање. Када се Младеновић убио,
власник ЖОС Трнава је брзопотезно већ прве недеље априла продао фабрику кипарској фирми
Лиснарт. Остало је енигма да ли су то уопште неки нови власници или само тај исти стари под
новим називом и са новим седиштем фирме. У фабрику је у неком тренутку дошао и премијер
Александар Вучић и обећао решење. После два месеца штрајк је прекинут, договор је био да се
радницима исплати 90.000 динара у три рате, да се остали део дуга распореди у 16 месечних
рата, уплате доприноси за пензију и здравство.
Међутим, то није испоштовано до краја, те су радници већи део лета провели на пружном
прелазу у центру Смедеревске Паланке. Половином септембра добили су, испоставиће се,
лажну наду да ће фабрика наставити да ради. За све ово време исплаћено им је по 190.000
динара, тек трећина дуга, а уместо да настави да ради, фабрика одлази у стечај. Фирма АА
консалтинг, основана пре два месеца, покреће стечај Гоше почетком новембра за цифру од
400.000 евра. За свега две недеље све је завршено.
Упркос свим ранијим најавама и причи директора Гоше Милутина Шћепановића, који нам је
средином јуна рекао како је "нови власник спреман да ради, да постоје и нови послови који
чекају". Рекао је и да "оваквих радника као у Гоши нема нигде", те да "са оваквим уговорима ми
можемо да исплаћујемо наредне обавезе, али чињеница је да фабрика може да ради и да не би
требало да стане због овога".
Када смо пре неколико месеци писали по ко зна који пут о штрајку у Гоши, остало је да лебди у
ваздуху питање да ли је "одлазећи" власник ЖОС Трнаве из Словачке почетком априла био
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озбиљан када је поручио тамошњим медијима како "једва чека да се реши Гоше", те како је та
фабрика за стечај. Сада смо добили одговор.

Радници Поште одустали од генералног штрајка
Пише: Данас Онлине

Генералног штрајка радника Пошта Србије који је био најављен за понедељак неће бити.
Ово су данас на састанку са премијерком Србије Аном Брнабић саопштили представници
репрезентативних синдиката.
На састанку коју је одржала са в.д директорком „Поште Србије“ Миром Петровић и
представницима синдиката, председница Владе је захвалила на конструктивном приступу и
напорима да се, у отвореном дијалогу, наставе разговори о ситуацији у том предузећу.
-Влада Србије опредељена је да, у разговору са представницима репрезентативних синдиката,
разговара о даљем побољшању материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“,
нагласила је председница Владе. Одлука о одустајању од штрајка потврђује посвећеност
конструктивном решавању отворених питања и одговорност према грађанима и свим
корисницима услуга „Поште Србије“, рекла је Ана Брнабић након састанка.
У складу са договором који је постигнут на претходном састанку, који је пре недељу дана
Брнабић одржала са представницима репрезентативних синдиката ЈП „Пошта Србије“ и в.д.
директорком Миром Петровић, одлуком Владе Србије запосленима зарада је исплаћена из
добити предузећа, као што је то био случај и претходних година.
У разговорима је договорено да ће бити приређена анализа пословања „Поште Србије“, као и да
се наставе разговори о свим отвореним питањима.

Чадеж: Време је за ниже порезе за привреду
Извор:Танјуг
Стекли су се услови да привредни развој можемо подржати нешто стимулативнијом пореском
политиком, изјавио је председник Привредне коморе Србиије Марко Чадеж.
- Мој утисак је да Влада за то има разумевања - истакао је Чадеж за "Бизнис" магазин.
Он је указао да високе порезе, посебно велико пореско оптерећење зарада, привредници у свим
анкетама и у свим разговорима наводе као највећу препреку успешнијем пословању и један од
најчешћих узрока сиве економије.
Према његовим речима, отуда и стални захтеви привреде да се та захватања смање, али и
иницијативе Привредне коморе Србије упућене Влади да се привредна активност подстакне
смањењем пореза и доприноса, наравно, на начин који неће угрозити буџетске приходе,
односно извршење буџетских обавеза.
- Мислим да су се стекли сви услови и да смо достигли тачку од које привредни развој можемо
да подржимо нешто стимулативнијом пореском политиком, тако што бисмо пореским
инструментима подстицали, рецимо, отварање нових фирми или компаније - претежне
извознике - каже Чадеж.
Напомињући да је његов утисак да Влада за то има разумевања, он је рекао да се већ праве прве
рачунице.
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- Схватам потребу да се, после три године у којима смо имали стезање каиша кроз смањење
пензија и плата у јавном сектору, пре доношења коначне одлуке што боље и реално сагледају
ефекти растерећења привреде на јавне финансије, могућност проширења пореске базе, већег
захватања из сада сиве зоне, као и утицај смањења пореских давања на привредни раст објашњава Чадеж.

Михајлова: Очекујемо убрзање реформи
Извор:Танјуг

Радна група за спроводење препорука из "Беле књиге" Савета страних инвеститора (ФИЦ)
окупља чланове Владе и Управног одбора Савета, који на стратешки начин размењују
мишљења поводом тренутног окружења, разматрају напредак у реализацији тих препорука и
доносе одлуке о приоритетним активностима за будућност, рекла је за "Бизнис" магазин
председница ФИЦ Јана Михајлова.
- Циљ ове Радне групе да унапреди спровођење препорука из Беле књиге (ФИЦ-а) и да оствари
напредак од 50 одсто на годишњем нивоу у односу на пређашњи просек од 35-45 одсто. Савет је
припремио предлог радног плана који се концентрише на шест кључних области и најчешће
сугерише активности које могу брзо да се спроведу, углавном изменом мишљења
министарстава или одлука Владе. Надамо се да ћемо успети да остваримо дефинисане циљеве
и спремни смо да уложимо наше знање и време у овај подухват - рекла је Михајлова.
Она наводи да је Влада између два издања Беле књиге остварила добре макроекономске
резултате, али је кључ подстицање јачег економског раста.
- Конкретно, очекујемо да заједничка Радна група основана са Владом постане механизам за
убрзање реформи и у смислу даљег усклађивања закона са регулативом ЕУ и подстицања боље
примене закона. Савет има три кључна очекивања: да се подстакне јачи економски раст тако
што ће фискалну консолидацију учинити одрживом (структурне реформе, посебно
приватизација и корпоратизација предузећа у државном власништву), унапређење спровођења
закона посебно у области пореза (оснаживање пореске администрације) и наставак реформи
које се односе на пословну климу и ефикасно усклађивање прописа са ЕУ регулативом са
фокусом на седам области: порези, рад, инспекције и безбедност хране, некретнине и
изградња, дигитализација и електронско пословање, стечај и девизно пословање", прича
Михајлова.
Њена очекивања су да Влада појача административне капацитете у министарствима и другим
државним институцијама. Према њеним речима, боље спровођење значи да се осигура
ефикасна и конзистентна примена.
- Начин да се то спроведе је: прво, увођење јасних процедура и смерница, друго, уклањање
непотребне бирократије преко платформе е-Владе и дигитализације, и треће, обучавањем
запослених. Посебну пажњу треба обратити на органе надлежне за надзор тржишта - Пореску
управу и инспекцијске службе - наводи Михајлова за "Бизнис" магазин.
Најновије издање Беле књиге, прича Михајлова, констатује напредак у одређеним областима.
То је преглед реализације препорука из 2016. године и прати напредак остварен у погледу
њихове примене.
Овогодишња Бела књига бележи мањи пад у свеукупном проценту препорука које су оствариле
напредак - 33 насупрот 35 одсто прошле године - што како каже Михајлова, није толико
значајно.
Са друге стране, то је погодило очекивања Савета за убразње реформи што је такође важно.
- Савет очекује да заједничка Радна група основана са Владом постане механизам за убрзање
реформи са два циља: да се убрза усклађивање закона са регулативом ЕУ и да се побољша
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примена закона. Стога је важно да Влада настави приступне преговоре са ЕУ као оквир за
унапређење услова за пословање, и закона и њихове примене - рекла је Михајлова.
Структурне реформе су важне за бржи економски раст, али треба узети у обзир да постоји
неколико објективних разлога, који су са њима повезани и могу појаснити њихово одлагање сложеност израде и извршења структурних реформи и социјално осетљива питања повезана са
тим реформама, а Савет може допринети овом процесу својим знањем и искуством, објашњава
Михајлова.
- Мисија Савета је да активно промовише одрживо пословно окружење кроз отворен дијалог са
властима и другим релевантним чиниоцима. Ово значи да је једна од редовних активности
удружења комуникација са свим важним чиниоцима, организација округлих столова и
презентација као и учешће у релевантним иницијативама и форумима. Влада Републике
Србије и друге државне институције су свакако наши кључни саговорници. Савет страних
инвеститора препознаје значај заједничког деловања са различитим организацијама ради
промовисања бољег пословног окружења. Сарадња са релевантним актерима повећава утицај
удружења и ствара позитивни притисак на власти. Као пример само једног од наших кључних
заједничких остварења наводим измењен Закон о раду у 2014. години који смо заједно
заговарали са Америчком привредном комором у Србији - нагласила је Михајлова у интервјуу.
Она наводи да Савет верује у једнак третман и да једнака правила игре треба да важе за све,
мислећи на позицију домаћих и страних инвеститора у Србији.

Сименс спреман за преговоре о отпуштању радника
Извор:Срна
Немачки индустријски гигант Сименс изразио је спремност за разговоре са представницима
радника о плановима за укидање око 6.900 радних места широм света.
- Надам се да ће синдикати пронаћи начин да са протеста пређу у дијалог и да можемо постићи
равнотежу у интересима - рекла је шеф Кадровске службе Сименса дневнку "Тагешпигл"
Јанина Кугел.
Она је истакла да постоји неколико начина на који Сименс може да смањи број особља без
присилних отпуштања, укључујћи споразумни прекид уговора, обуку и одлазак у превремену
пензију.
Око половине најављених укидања радних места биће у Немачкој, где компанија планира да
угаси постројења у градовима Герлиц и Лајпциг.
Најављена укидања радних места су и у мјестима Офенбах, Ерфурт, Мулхајм и Берлин.
Највећи раднички синдикат "ИГ Метал" назвао је планове о реструктури пословања Сименса
као "велики напад на раднике".
До сада још није било преговора између управе и радника Сименса.
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Синдикати Поште Србије одустају од генералног штрајка
Извор: Н1
Влада Србије саопштила је да су представници репрезентативних синдиката "Поште Србије"
премијерку Ану Брнабић обавестили да је донета одлука о одустајању од генералног штрајка,
који је био најављен за 20. новембар.
На састанку коју је одржала са в.д директорком "Поште Србије" Миром Петровић и
представницима синдиката, председница Владе је захвалила на конструктивном приступу и
напорима да се, у отвореном дијалогу, наставе разговори о ситуацији у том предузећу,
саопштено је из Владе.
"Влада Србије опредељена је да, у разговору са представницима репрезентативних синдиката,
разговара о даљем побољшању материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“,
нагласила је председница Владе.
Одлука о одустајању од штрајка потврђује посвећеност конструктивном решавању отворених
питања и одговорност према грађанима и свим корисницима услуга "Поште Србије", рекла је
Ана Брнабић након састанка.
У складу са договором који је постигнут на претходном састанку, који је пре недељу дана
Брнабић одржала са представницима репрезентативних синдиката ЈП "Пошта Србије" и в.д.
директорком Миром Петровић, одлуком Владе Србије запосленима зарада је исплаћена
из добити предузећа, као што је то био случај и претходних година.
У разговорима је договорено да ће бити приређена анализа пословања "Поште Србије", као и
да се наставе разговори о свим отвореним питањима.

Радници Гоше: Биће протеста ако добијемо отказе
Извор: Н1, Бета
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке се надају да ће фабрика бити
у радном стечају, а организоваће протесте ако им стечајни управник подели отказе, казао је
председник Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) у Гоши Милан Вујичић.
Стечај Гоше је отворен у четвртак, а по речима Вујичића, стечајни управник још није
дошао у фабрику.
Стечајни поступак Гоше покренула је београдска фирма АА Капитал консалтинг 2017. због
потраживања 400.000 евра.
За стечајног управника тог предузећа из Смедеревске Паланке именован је Аца Мицић из
Жагубице, а прво поверилачко рочиште је заказано за 27. децембар.
"Чекамо да нам стечајни управник саопшти какав му је план. Надамо се да ће одлука бити да
радници наставе да раде, како би се обезбедили приходи да им се исплате заостале зараде. Не
верујемо да ће и у том случају свих око 330 радника остати на својим радним местима иако
имамо угорене послове у земљи и иностанству", казао је Вујичић.
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Ако стечајни управник објави да ће на фабрику бити стављен катанац, по речима Вујичића,
радници ће организовати протесте и у Београду, јер локална самоуправа и Влада Србије, како је
рекао, нису штитили раднике у време кад је власник фабрике кршио законе и радницима није
исплаћивао зараде и уплаћивао доприносе.
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, како је казао Вујичић, исплаћено око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се
по око 600.000 до 800.000 динара, зависно од висине плате.
"Фирма Лиснарт ни динар није уложила у Гошу и исплату дугова према радницима. Пре
неколико дана је на чуђење свих запослених постављен нови генерални директор Радиша
Савић који је био секретар у основној школи у Нишу. Он је на судском рочишту кад је
проглашен стечај фабрике рекао да нема ништа против такве одлуке и очигледно је да је и
постављен да би се тако изјаснио", казао је Вујичић.
Он је додао да радници сматрају да се кроз стечај припрема продаја Гоша, "како би неко за
мало пара купио фабрику очишћену од дугова и радници не би могли да наплате своја
потраживања".

Самостални синдикат поштанских радника не одустаје од протеста и
штрајка
Аутор: Бета
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић оценио је вечерас да
је договор премијерке Ане Брнабић и репрезентативних синдиката Пошта Србије о одустајању
од генералног штрајка очекиван, али је и додао да Самостални синдикат неће одустати од
протеста и штрајка које је најавио за следећу недељу.
Павловић је казао да ће Самостални синдикат одржати протест у понедељак у 19.30 испред
Главног поштанског центра у Земуну, а да ће у уторак, 21. новембра почети штрајк, јер тражи
испуњење свих захтева које је раније доставио премијерки Ани Брнабић.
"Ми не одустајемо од протеста, све остаје како је најављено. Позваћемо све запослене да на
протест додју са децом али ћемо позвати и градјане јер Пошта Србије је предузеће од
општег интереса, то је сервис градјана и не смемо дозволити да се политичким нагодбама
наше предузеће упропасти", казао је Павловић.
Он је додао да ће сутра бити одржани завршни договори о протесту и штрајку, у којима ће
учествовати представници штрајкачког одбора, запослени који су учествовали на претходним
протестима и они који су због тога суспендовани са посла. Павловић је подсетио да радници
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Пошта Србије траже смену директорке Мире Петровић којој је в.д. мандат истекао 12.
септембра, и да буџетска инспекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог
предузећа.
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници који раде
на систематизованим радним местима с решењима о привремено-повременим пословима
преведу у радни статус на одредјено време, као и да се обезбеди оптималан број људи на
технолошким радним местима и раскину уговори са пензионерима који раде на челним
местима у предузећу.
Председница Владе Србије Ана Брнабић саопштила је раније данас да су је представници
репрезентативних синдиката "Поште Србије" обавестили да је донета одлука о одустајању од
генералног штрајка који је био заказан за понедељак, 20. новембар. Премијерка је рекла да је
Влада Србије спремна да са синдикатима разговара о даљем побољшању материјалног
положаја запослених у "Пошти Србије".

Репрезентативни синдикати Поште одустали од генералног штрајка,
Самостални синдикат наставља протест
Извор: Бета, Инсајдер

Председница Владе Србије Ана Брнабић саопштила је данас да су је представници
репрезентативних синдиката "Поште Србије" обавестили да је донета одлука о одустајању од
генералног штрајка који је био заказан за понедељак, 20. новембар.
"Одлука о одустајању од штрајка потврђује посвећеност конструктивном решавању отворених
питања и одговорност према грађанима и свим корисницима услуга 'Поште Србије'", оценила
је Бранабић у саопштењу после састанка са синдикатима поште.
Премијерка је рекла да је Влада Србије спремна да са синдикатима разговара о даљем
побољшању материјалног положаја запослених у "Пошти Србије". Како се додаје на
састанцима је договорено да ће бити приређена анализа пословања "Поште Србије".
Репрезентативни синдикати Поште Србије и то Синдикат ПТТ Србије и Синдиката ЈП ПТТ
саобраћаја „Србија“ „Независност“, објавили су да је на основу анкете која је спроведена
утврђено да не постоји подршка за тоталну обуставу рада.
„Обавештавамо чланство да за сада разговори са Владом РС иду јако добро јер је две трећине
наших захтева већ усвојено. Одустаје се од Штрајка који је најављен за 20.11.2017. године“,
наводи се у саопштењу синдиката.
Како се додаје ако се преговори обуставе и уколико то буде потребно, синдикати ће наставити
да своје захтеве остварују у складу са законом, „применом свих видова синдикалне борбе“.
Самостални синдикат поштанских радника не одустаје од протеста
С друге стране, председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић
оценио је вечерас да је договор премијерке Ане Брнабић и репрезентативних синдиката Пошта
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Србије о одустајању од генералног штрајка очекиван, али је и додао да Самостални синдикат
неће одустати од протеста и штрајка које је најавио за следећу недељу.
Павловић је агенцији Бета казао да ће Самостални синдикат одржати протест у понедељак у
19.30 испред Главног поштанског центра у Земуну а да ће у уторак, 21. новембра почети штрајк
јер тражи испуњење свих захтева које је раније доставио премијерки Ани Брнабић.
"Ми не одустајемо од протеста, све остаје како је најављено. Позваћемо све запослене да на
протест додју са децом али ћемо позвати и градјане јер Пошта Србије је предузеће од општег
интереса, то је сервис градјана и не смемо дозволити да се политичким нагодбама наше
предузеће упропасти", казао је Павловић.
Он је додао да ће сутра бити одржани завршни договори о протесту и штрајку, у којима ће
учествовати представници штрајкачког одбора, запослени који су учествовали на претходним
протестима и они који су због тога суспендовани са посла.
Павловић је подсетио да радници Пошта Србије траже смену директорке Мире Петровић којој
је в.д. мандат истекао 12. септембра, и да буџетска инспекција и Државна ревизорска
институција провере пословање тог предузећа.
Подсетимо, запослени у Пошти протестују већ више од две недеље тражећи побољшање
материјалног положаја, односно повећање зарада и исплате зараде из добити. Такође траже
забрану запошљавања новозапослених на систематизована радна места са решењима о
привремено-повременим пословима.
Запослени траже и разрешење председника и чланова Надзорног одбора и утврђивање
одговорност представника пословодства због притисака и претњи запосленима и синдикалним
активистима.
Синдикати су почетком недеље саопштили да је 47 радника у Пошти суспендовано због тога
што су приликом протеста блокирали дистрибутивне поштанске центре у Новом саду и
Београду.
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