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Поштански радници одржали протестну шетњу
Извор:Танјуг
Маршрутом од Таковске 2, преко Бранковог моста до Ушћа и назад вечерас је одржана
протестна шетња Самосталног синдиката поштанских радника
Учесници протеста окупили су се испред Главне поште у Таковској улици наводећи да од
захтева неће одустати.
Према тврдњама синдиката, суспендовано је око 50 радника, а у "Пошти" кажу да је основ
њихове суспензије угрожавање рада предузећа, односно незаконита блокада рада "Поште"
приликом протеста.
Из синдиката траже да директорка ЈП "Поште" Мира Петровић повуче одлуке о суспензијама,
јер је, како наводе из Самосталног синдиката, суспензијама погажено право на синдикално
деловање и борбу.
Према речима председника Самосталног синдиката поштанских радника Зорана Павловића,
учесници протеста су вечерашњом мирном шетњом, транспарентима, пиштаљкама, показали да
од захтева не одустају.

Неопходно формирање локалних Социјално-економских савета
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Формирање и активан рад локалних Социјално-економских савета је од великог
значаја за унапређење социјалног дијалога у Србији, чији су развој и јачање део обавеза из
поглавља 19 Социјална политика и запошљавање у приступним преговорима са ЕУ, поручено је
данас са састанка СЕС-а и Министарства рада.
Циљ данашњег састанка у "Клубу посланика" у Београду Социјално-економског савета (СЕС) и
представника градова и општина је да се на локалу формирају Социјално-економски савети.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је
неопходно да се локални Социо-економски савети формирају што пре, те да се нада да ће се
формирањем ових тела јаче чути глас локалних заједница у Влади.
"Најбоље идеје и спровођење пројеката долазе са локала. На најнижем нивоу се види који су то
локални проблеми, а затим, када дођу код нас горе, постају свима нама задатак", рекао је
Ђорђевић.
Он је објаснио да је циљ да се локални Савети формирају у наредном периоду, за шта у буџету,
каже, постоје опредељена средства.
Министар је предложио представницима градова и општина да би било практично да се
састанци представника свих локалних Савета одржавају једном годишње, крајем године, како
би се видело шта је урађено, те донели планови за наредни период.
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На скупу је речено да у Србији постоји 18 локалних Социо-економских савета, али да не
функционишу сви на најбољи начин, те да је потребно унапредити рад постојећих и формирати
нове.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, изјавио је да би формирање
Савета у свакој општини било на општу корист целог друштва, јер би се тиме одлуке о
коефицијентима за плате запослених у појединим општинама могле доносити на нивоу СЕС те
општине, а не на републичком СЕС-у.
"Ако се то не уради онда се одлука о коефицијентима пребацује на републички СЕС, који тешко
може да има добар увид у реалну ситуацију на локалу", објаснио је Атанацковић.
"Социјални дијалог у Србији је врло значајан, као и због поглавља 19 у приступним преговорима
са ЕУ чије се отварање очекује у блиској будућности”, оценио је председавајући Социјалноекономског савета Србије и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав
Орбовић.
Он је, међутим, рекао да поглавље 19 није суштина, већ да је суштина да у Србији на
цивилизован начин решавамо одређене проблеме како на нивоу републике, тако и на нивоу
одређених локалних средина.
Орбовић је изразио уверење да ће доћи до формирања локалних савета, уз подршку државе, и да
ће то бити урађено на најбољи могући начин.
Рад на јачању социјалног дијалога, кроз формирање и функционисање локалних Савета,
активност је којом ће се СЕС интензивно бавити у наредном периоду, поручено је на састанку.
Председник Синдиката Независност Зоран Стојиљковић указао је да је потреба за социјалним
дијалогом нешто што је на европској агенди и да "није наша локална измишљотина".
Он је објаснио да ће се формирањем локалних Савета, омогућити да се чују проблеми локалних
самоуправа и да се ради на њиховом решавању, пре свега у области здравства, културе,
јавнокомуналних предузећа и образовања.

Поштански радници прошетали из протеста
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Маршрутом од Таковске 2, преко Бранковог моста до Ушћа и назад вечерас је
одржана протестна шетња Самосталног синдиката поштанских радника.
Учесници протеста окупили су се испред Главне поште у Таковској улици наводећи да од
захтева неће одустати.
Према тврдњама синдиката, суспендовано је око 50 радника, а у "Пошти" кажу да је основ
њихове суспензије угрожавање рада предузећа, односно незаконита блокада рада "Поште"
приликом протеста.
Из синдиката траже да директорка ЈП "Поште" Мира Петровић повуче одлуке о суспензијама,
јер је, како наводе из Самосталног синдиката, суспензијама погажено право на синдикално
деловање и борбу.
Према речима председника Самосталног синдиката поштанских радника Зорана Павловића,
учесници протеста су вечерашњом мирном шетњом, транспарентима, пиштаљкама, показали да
од захтева не одустају.
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Отварају се радна места у привреди
Пише: М.В

У Великом Градишту почео је опоравак привреде, захваљујући продаји фирми у стечају и
погонима које отварају предузетници.
Због тога се отварају могућности за запослење неколико стотина људи у наредних десетак
месеци. “Млин у Великом Градишту је продат и са производњом креће на пролеће. Према
најави новог власника, Италијана, ту ће се запослити 20 до 30 људи, који ће радити на
производњи брашна и изради колача”, казао је Драган Милић, председник општине Велико
Градиште.
Осим млина, новог власника има и бивши погон “Заставе” - “Пера Металац”, па се очекује
поновно покретање производње и отварање радних места. -До краја године очекујемо продају и
“Челика”, за који су интересовање показали Израелци. Према њиховим најавама, они у тим
погонима планирају отварање фабрике намештаја, у којој ће у почетку радити 40, а касније 100
људи – најављује Милић. До краја децембра на продају иде и Фабрика уља “Дунавка”, која је
раније запошљавала око 100 људи. Уколико добије новог власника, очекује се да ће он на посао
вратити све старе раднике.
-Поновни рад “Дунавке” значиће и пољопривредницима из нашег краја, јер ће она од њих за
прераду откупљивати сунцокрет, соју, уљану репицу – сматра Милић. На пролеће у селу
Пожежено креће изградња електране на биогас, што је инвестиција вредна око три милиона
евра. У овој електрани, која ће за производњу струје користити пољопривредни отпад, планира
се запошљавање око 20 људи. Још 70 радних места биће отворено у воћарском расаднику на око
200 хектара, које је узео у закуп један власник хладњаче.

Фирме у Србији у просеку чекају на наплату 139 дана
Извор:Бета

Фирме у Србији у просеку на наплату потраживања чекају 139 дана, иако су законски рокови
много краћи, саопштила је Мрежа за пословну подршку.
Анкета те организације је показала да се на годишњем нивоу никада не наплати укупно 7,6
одсто потраживања, јер фирме којима је испоручен производ или пружена услуга буду
блокиране или оду у стечај пре него што измире своје дугове.
На наплату пораживања најдуже чекају извођачи радова у енергетици и на гасним постојењима
и мрежама (219 дана), грађевинске фирме (203 дана), прехрамбени произвођачи (164 дана),
текстилне фирме (163 дана), а најмање се чека наплата банкарских услуга (13 дана) и услуга
смештаја у туризму (53 дана).
Законски рок за наплату потраживања између приватних фирми је 60 дана, а јавни сектор је
дужан да своје обавезе измирује у року од 45 дана.
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У анкети Мреже за пословну подршку учествовало је 88 предузетника, 234 мала, 57 средњих и
45 великих предузећа. Мрежа је саопштила и да у односу на 2016. годину када је просечна
задуженост анкетиране фирме била 196,5 одсто у односу на висину уписаног капитала,
задуженост је наставила да расте и сада износи 202,7 одсто.
"То значи да свака просечна фирма тренутно има два пута више дугова од укупних средстава с
којима је почела свој рад, односно да је ризик од банкротства фирми које послују у Србији и
даље екстремно висок, а у томе предњаче предузетници, микро и мала предузећа", наводи се у
саопштењу Мреже.
Дуговања за парафискалне намете су прва на листи код 29,7 одсто анкетираних фирми, дугови
према банкама за кредите и позајмице код 28,4 одсто, према добављачима и пословним
партнерима код 21,5 одсто, а према држави за пореске намете и царине код 11,3 одсто
анкетирани.
По подацима Мреже, смањио се проценат фирми које највише дугују за пореске намете, царине
и акцизе са 20,8 одсто у 2016. на 11,3 одсто у 2017. години, али се знатно повећао број фирми
које дугују за парафискалне намете (за 7,5 одсто) и добављачима (за 4,9 одсто).
"То значи да је држава ефикасније наплатила порезе, али се то прелило на плаћање бројних
парафискалних намета па је већа штета за локалне самоуправе које претежно наплаћују те
намете, и на добављаче па је већа штета за привредне субјекте и повећани су губици реалне
привреде", истакла је Мрежа.

Протестна шетња радника Поште, нове сваки дан до недеље
Аутор:Бета
Запослени у Јавном предузећу "Пошта Србије" организовали су вечерас у Београду протестну
шетњу од Таковске улице, преко Бранковог моста, до Ушћа и назад.
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Србије Зоран Павловић најавио је
протестну шетњу и за сутра.
"План је да сваки дан, до недеље, шетамо истом рутом у исто време", рекао је Павловић агенцији
Бета.
У протестима учествују представници Самосталног синдиката поштанских радника Србије и
синдиката Солидарност Поште Србије, а репрезентативни синдикати не учествују у протестима.
Радници траже повећање зарада и смену руководства тог предузећа.
Траже и укидање решења о суспензијама неколико десетина радника, због окупљања испред
диспечерског центра у Београду и Новом Саду.
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КОЛИКО ВРЕДИ РАД ЖЕНЕ КОД КУЋЕ Ево колико би требало да
зарађујемо када бисмо добијале МИНИМАЛАЦ
Аутор:Данијела Нишавић
Када би се рад у домаћинству у Србији плаћао по минималној цени сата, за рад код куће жене би
годишње зарађивале 1.650 долара.
То су подаци које је објавио Републички завод за статистику у петој по реду публикацији "Жене
и мушкарци у Републици Србији, 2017". У 2010. годишња зарада жена, обрачуната по тадашњој
минималној цени рада од 116 долара, износила је 1.390 долара. То значи да је и рад жена добио
на цени.
- Женски ти је посао невидљив. Радиш у фирми, онда трчиш кући, организујеш своје
домаћинство, које да би било све како треба функционише као предузеће. Куваш ручак, чистиш,
пеглаш, децу водиш у школу, вртић, на хобије. Бринеш о њима, мужу, себи када дођеш на ред.
Као сервис си и опет кад све завршиш нема краја. Сутра је нови дан и нове обавезе и све
отпочетка. И тако цео живот - прича Јелена Костић из Земуна.
Дупло више раде у односу на мушкарце
Истраживања о коришћењу времена из 2010. и 2015. године потврдила су стереотипе који важе
на нашим просторима. Без обзира на то да ли су запослене
или не, жене, у односу на мушкарце, двоструко више времена раде у кући, а упола мање времена
проводе на плаћеним пословима. За запослене жене, рад у кући постаје друга смена.
Године 2015. време проведено на плаћеном послу одржало се скоро на истом нивоу као пре пет
година, док је неплаћени рад благо смањен код оба пола.
И кад се пензионишу, краће живе
Жене, без обзира на степен образовања, више раде у укупним пословима од мушкараца. Што су
образованије, више времена проводе на плаћеним пословима, као и мушкарци.
Без обзира на образовање, на кућним пословима жене проводе око четири и по сата, а
мушкарци око два сата.
Сурова статистика, не само да није на страни када је рад нежнијег пола у питању, већ и показује
да жене, и када су у пензији, живе краће од мушкараца.

ПРЕТЊЕ ШТРАЈКАЧИМА "ПОШТЕ" Радници јуче обуставили рад
Аутор:Ж. Јевтић
У „Пошти Србије” јуче су вршени притисци на запослене да не штрајкују, а члановима
штрајкачког одбора забрањен је улазак у филијале.
„Блиц“ је дошао у посед интерног мејла који је послат на адресе руководилаца радних јединица
у коме се наводи да је од осам чланова штрајкачког одбора петорици забрањен улазак у објекте
предузећа. Оваква директива потекла је од директорке и потпредседнице ПУПС Мире
Петровић. Овим дописом грубо је прекршен Закон о раду јер међу члановима штрајкачког
одбора има запослених који нису суспендовани. Забраном да запослени уђу у објекте “Поште”
не само што им је онемогућено право на рад, већ уколико се ове директиве бахате директорке
буду слепо придржавали послушни руководиоци, они ни као грађани неће моћи, примера ради,
ни приватно да плате рачуне.
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Јуче је почео штрајк, а данас у 17 часова радници крећу у протестну шетњу од Таковске број 2
преко Бранковог моста до Ушћа и назад.
- Не знамо прецизно колико је радника данас штрајковало по филијалама у Србији. Колико год,
показали су храброст јер разумљиво је да се људи боје. Па видите да прете и нама вођама
синдиката. Али полако, ми од штрајка не одустајемо и оног тренутка када се укине суспензија
колегама и смени директорка која води предузеће у пропаст, стајемо - рекао нам је јуче
председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић.
“Блиц” је последња два месеца у јавност изнео неколико поразних уговора које је директорка
Мира Петровић потписала. Међутим, нејасно је зашто Влада и власт грчевито одржавају на тој
функцији жену која нема ни одговарајућу стручну спрему, а и мандат јој је истекао пре два
месеца. Будући да нису посреди њена стручност и пословање у складу са законом, преостаје
објашњење да власт излази у сусрет коалиционом партнеру ПУПС-у и ментору Петровићеве,
лидеру партије Милану Кркобабићу.
Радницима није директно прећено, али је зато по филијалама суптилно кружило “није вам то
паметно”, “можеш бити премештен”... Иначе, по налогу директорке, бивше секретарице
Кркобабића која је дошла и до његове фотеље у „Пошти“, досад су подељене 43 суспензије, а
највише у земунској радној јединици коју води Весна Ђорђевић, за коју се зна да је блиска са
директорком.

Стечајни управник има план за СПАС "ГОШЕ", а радници најављују
НОВЕ ПРОТЕСТЕ
Аутор:М.Ђорђевић

План о реорганизацији једно је од решења за спас „Гоше“ у Смедеревској Паланци од распродаје
имовине да би се намирили повериоци, објашњава за „Блиц“ стечајни управник те фабрике
шинских возила Аца Митић.
Наиме, кад је прошлог четвртка Привредни суд у Пожаревцу прогласио покретање стечајног
поступка за „Гошу“, то је практично значило да је више од 320 запослених остало без посла. Већ
сутрадан то им је званично саопштио стечајни управник Аца Митић.
Он објашњава да стечај сада може да иде у два правца - да се усвоји план о реорганизацији, да се
онда стечај обустави или ће, ако нико не поднесе такав план у законском року, бити донето
решење о банкротству, имовина бити продата да би се намирили повериоци.
- Незахвално је прогнозирати која ће бити опција. Ако се поднесе план, он мора да буде усвојен
од осталих поверилаца, али шта год да се деси, биће боље него агонија у којој су се налазили јер
ово привредно друштво је више од три године у блокади - сматра стечајни управник.
Међутим, радници се не слажу. Уосталом, пола године су штрајковали да би добили своје паре,
дугове настале за време док је словачка фирма ЖОС била власник, а онда је, у последњих
неколико месеци, уговорено и предуговорено више послова, чак су и плате почели релативно
уредно да добијају.
- Лагали су нас шест месеци и сад су нас пустили низ воду. Сачекаћемо неколико дана да видимо
шта ће бити, ионако нам је престао радни однос, па ако не буде ништа - крећемо са протестима.
Идемо у Београд, али нећемо пред Владу, тамо се ионако ништа не одлучује, него идемо пред
Председништво - најављује Милан Вујчић, први човек АСНС и док је штрајк трајао председник
штрајкачког одбора.
Радници су у међувремену ангажовали адвокате да покушају да оборе одлуку суда о стечају јер
има, како кажу, процедуралних пропуста. Чак и бивши директор уложио је жалбу по истом
основу.
7

Послове уговорио Словак, не фабрика
Иначе, послове вредне неколико милиона евра, у које су радници полагали наду да ће намирити
дугове, није уговарала „Гоша“. То је чинила друга фирма коју је претходни власник Словак
основао са хиљаду динара капитала. Ту се не завршава цела заврзлама, објашњава стечајни
управник јер је бивши власник ту фирму пренео на једну директорку, а власник је потом постао
један од директора.
Додаје још да евентуални подносилац плана за реорганизацију, поступка којим би се избегао
стечај, мора да буде озбиљна фирма. Зашто и како је онда завршила у стечају - и на то се чека
одговор. Формално, то је урађено због дуга од 400.000 евра који је извесна земунска фирма,
основана пре неколико месеци, откупила од бившег словачког власника.

Вучић: Поправили смо се, јавни дуг Србије 62,7 одсто
Извор:Танјуг
Председник Србије Александар Вучић данас је изнео податак да јавни дуг Србије сада износи
62,7 одсто БДП, док је када је постао премијер износио 76,5 одсто.
"Ми смо јуче платили 770 милиона долара дугова које имамо, данас је наш јавни дуг у висини од
62,7 одсто БДП-а" рекао је Вучић и додао да нам мало треба да достигнемо ниво Мастрихта и
онда ћемо бити на "зеленој грани".
Вучић истиче да то показује колико је Србија напредовала и колико је данас успешнија земља у
односу на пре само три или четири године.
"Такву Србију успешну и економски напредну желимо да градимо и само таква Србија биће јака
и снажна и само таква Србија може да сачува понос и достојанство свих њених грађана",
поручио је Вучић.
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