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Поштански радници добили обећање, пред Владу
Извор: Бета
Београд -- Самостални синдикат поштанских радника Србије саопштио је да ће њихови захтеви
у четвртак бити изнети на седници Владе.
То је саопштено након састанка са министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом
Љајићем
Како су саопштили, Љајић је представницима Самосталног синдиката поштанских радника и
Синдиката "Солидарност" Поште Србије објаснио да већина њихових захтева нису у
надлежности његовог министарства, али да ће председницу Владе упознати са тим захтевима.
Синдикат је саопштио да ће наставити окупљања до испуњења захтева.
Самостални синдикат поштанских радника тражи повећење зараде и исплату зараде из добити,
као и разрешење садашњег директора и што хитнији избор новог на основу већ спроведеног
конкурса.

(Не)оправдани страх од уласка страних компанија
Пише: Зоран Радовановић
* "Проценили смо да би нам приватизација обезбедила додатну финансијску
ињекцију којом бисмо увећали капацитете, што би нам донело и већу добит",
коментарише Милојко Брзаковић, директор Заставе оружја
Менаџмент Заставе оружја прво је пословодство једне домаће војне фабрике које је јавно
подржало предложене измене Закона о промету наоружања и војне опреме.
Подршка је утолико више неочекивана имајући у виду да је најављеним изменама предвиђена
и делимична приватизација предузећа Одбрамбене индустрије Србије (ОИС). Челници
крагујевачке фабрике и до сада су, додуше неформално, били сагласни са идејом о продаји дела
војне индустрије странцима, али ових дана су о томе и јавно проговорили, што има посебну
тежину, имајући у виду да је Застава оружје најстарија (управо обележила 164 године
постојања), а уз бугарски Арсенал и највећа, фабрика наоружања у југоисточној Европи. Према
проценама пословодства Застава оружја ефекти приватизације војне индустрије огледали би се
у повећању производних капацитета и профита, али и у смањењу трошкова пословања с друге
стране. У том контексту помињу да Заставини оружари у овом тренутку не могу да подмире
потребе светског тржишта за пешадијским, ловачко-спортским и оружјем за личну одбрану.
Захтевима иностраних тржишта све теже успевају да одговоре не само ужичка фабрика
муниције, већ и произвођачи барута и експлозивних средстава из Лучана.
- Извозимо на све континенте и могу да потврдим да купаца никад не мањка. Напротив.
Проблем је, међутим, што не можемо да одговоримо свим захтевима, пошто је потражња
знатно већа од капацитета фабрике, о чему најбоље сведочи податак да имамо уговорену
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производњу до половине 2019. Планирамо да у 2018. години остваримо реализацију од шест
милијарди динара, што је за милијарду више него лане. Такав раст пласмана могућ је
захваљујући томе што смо у минулом периоду инвестирали у фабрику, запослили одређен број
радника и направили нову организацију процес производње. Чинимо све да се расходна страна
смањи, како би нам остало више за инвестиције и стварање бољих услова рада. Имајући све то у
виду проценили смо да би нам приватизација обезбедила додатну финансијску ињекцију којом
бисмо увећали капацитете, што би нам донело и већу добит - коментарише Милојко Брзаковић,
директор Заставе оружја.
Брзаковић подсећа да је у претходне две године у фабрику инвестирано шест милиона евра,
док је за модернизацију производње, од Владе Србије добијено 9,7 милиона евра. Подсетио је и
на куповину Застава ковачнице у банкроту чиме је та фабрика не само спасена од ликвидације,
него и трајно решено снабдевање отковцима.
Али, за разлику од менаџмента Заставе оружја, синдикати како те фабрике, тако и осталих
предузећа домаће војне индустрије, противе се било каквој, па и делимичној, приватизацији
фирми наменске производње, којом би стране компаније могле да постану власници највише
до 49 одсто њиховог капитала. Као аргумент против синдикалци наводе да би и толико учешће
странаца у (су)власништву над војним фабрикама, могло да угрози националну безбедност.
Истовремено, синдикалци сматрају да домаћа војна индустрија све боље послује на иностраним
тржиштима, те да нема разлога да држава, као већински власник тих предузећа, сутра дели
добит од извоза наоружања и војне опреме, који је у овом тренутку "тежак" око пола милијарде
долара и има тенденцију раста. С друге стране, познаваоцима ове проблематике ближи су
ставови менаџмента Заставе оружја, него синдиката. Већина аналитичара сматра, наиме, да је
домаћој војној индустрији, уколико жели да настави тренд раста извоза, неопходно
континуирано инвестирање у модернизацију производног процеса. Држава, очигледно, новац
за инвестиције - нема. Јер, да их има организовала би, рецимо, серијску производњу борбених
возила "Милош" и "Лазар", у фабрици у Смедеревској Паланци, а не би чекала "милостињу" из
Русије, у виду 30 застарелих тенкова Т 72 и још 30 оклопних возила БРДМ - 2М. Поклонима се,
додуше, "у зубе не гледа", али руски "поклони" обично доста коштају и обавезно имају озбиљну
политичку конотацију.
Због тога је, сматрају аналитичари, боље легализовати иностране интересе у домаћој војној
индустрији и учинити их транспарентним. Но, и међу познаваоцима има поделе на оне који
сматрају да странцима не би требало дозволити власништво над 49 одсто капитала у војним
фабрикама, и оних других који тврде да инострани инвеститори и са тим постотком капитала
не би могли да промене производни асортиман у предузећима одбрамбене индустрије. Тим пре
што би држава, са 51 одсто капитала, имала контролни пакет акција, што би јој омогућавало да
и даље контролише не само пословање, него, што је још важније, континуитет производње. Ови
други сматрају да иоле озбиљни инвеститори неће хтети да улажу у домаћу војну индустрију,
уколико им се не омогући да постану сувласници који контролишу 49 одсто капитала.
Странцима до 49 одсто капитала
Новим Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме предвиђено је да странци
могу да постану власници до 49 одсто капитала. Већински пакет акција у шест најзначајнијих
домаћих војних фабрика: Застави оружју, Слободи, Крушику, Првом партизану, "Милану
Благојевићу", те Првој искри, које чине групацију Одбрамбена индустрија Србија, задржала би
држава. У осталим фабрикама наменске производње странци би могли да постану и већински
власници капитала.
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Петровић: Блокира нас група од 25 људи
Пише: Данас Онлине
Директорка Поште Србије Мира Петровић, потврдила је да ће сви пензионери данас на кућне
адресе добити помоћ од 5.000 динара, док су онима који пензије примају преко рачуна новац
већ уплаћен.
Петровић је за ТВ Пинк навела да је 14.800 радника Поште Србије прошле недеље герилски
радило, јер је центар за прераду пошиљака у блокади од прошле недеље.
- Блокира нас група од 25 људи, једна група неодговорних решила је да блокира жилу куцавицу
нашег система. На првом протесту је било 150 људи, једне ноћи их је било само двоје - они стоје
испред тог цетра на рампама и возила не могу да изађу. Не можете да их померите, а не можете
ни колима на некога. Сад се надмудрујемо и довијамо - истакла је директорка Поште за Пинк и
указала да је увек је било удара у Пошти и покушаја да се одвоји најбољи део система.
- Запослени су били на радним местима 24 сата. Ми смо чекали да се они склоне јутрос и
почели одмах да радимо. Мислим да је реч о организованој групи људи. Ово није штрајк, јер
протест није пријављен, они ово називају дружењем. Сада не знате који ће вас државни орган
заштити. Нико не жели у то да се упусти и сви се склањају од одговорности - навела је
Петровић.
Према њеним речима, непримерено је да Пошта Србије која постоји 180 година и има одређану
традицију због малог броја организованих људи има велики проблем.
- Они имају легитимне захтеве - то је враћање плате на ниво од 2014. године, подела добити,
затим избор директора по конкурсу - истакла је директорка Поште Србије и напуменула да је
захтеве за повећање зараде и поделу добити делегирала Влади Србије, која доноси одлуку.
Како је додала, они имају право на своје захтеве, али немају право да стоје где стоје јер нису
пријавили штрајк.
Петровић је истакла да је Пошта Србије од стратешког значаја за државу и једно од
најуспешнијих предузећа у Србији. Осврнувши се на наводе да је било проблема у транспорту
новца, она је рекла да је на тендер изабрана компанија која имала бољу понуду.
- Пријавиле су се две компаније - једна која је обављала посао осам година и друга, нова, која
има квалитетне референце, која је испунила услове и имала 24 милиона мању понуду, то је
200.000 евра на годишњем нивоу - рекла је Петровић и додала да је њен посао био да штити
интерес државе и чува новац.
Према њеним речима, Пошта Србије је имала три милијадре и 47 милиона динара добити.
- Водила сам последња четири месеца и добрим делом сам заслужна за то, сада имамо 1,7
милијарди динара добити. Предузеће има 15.000 запослених, све обавезе измирује на време и
има чисту добит од 1,7 милијарди динара. Држава нам не даје ни један динар, ми уплаћујемо у
буџет и то најмење 70 одсто - навела је Петровић. Она је истакла да ће бити ревидирана одлука
да Телекому пословни процтор издаје по повољним ценама, јер се за те просторије може
добити бољи износ.

Поносни и сиромашни
Пише: Редакцијски коментар

Завршио се октобар, паре у трезору су пребројане и резултат је фантастичан - суфицит од 80
милијарди динара.
Уместо дефицита од 46 милијарди, Србија поново може да се похвали суфицитом, саопштила је
премијерка Ана Брнабић пре неколико дана сјајне вести грађанима Србије који су пре само
неколико месеци били осми на листи најсиромашнијих.
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И додала: "Стварно сам јако срећна, јако поносна. Поносна сам и што сам део континуитета
претходне владе. Грађани Србије требало би да су поносни на своју земљу." Сад смо, рекла је и
то, финансијски стабилни, солидни, здрави.
Ма, не може нам нико ништа. Ни листе Блумберга о сиромаштву, ни поређења просечних
плата у региону где је испод наших 409 евра једино Македонија са 372 евра, а изнад нас и Црна
Гора са 510 и БиХ са 440 евра.
И шта нас брига што је статистика Европске уније у марту показала да је сваки четврти
становник Србије старији од 18 година у ризику од сиромаштва. И што је на том списку
Еуростата српска економија најлошије рангирана од укупно 34 посматране земље. И не само да
је сваки четврти на ивици сиромаштва, него се тај ризик од сиромаштва у Србији од 2013.
наовамо константно повећава.
Али кога брига, кад имамо суфицит од 80 милијарди динара. Реално, зар је битно то што не
можете да саставите од првог до првог у месецу, што за једну потрошачку корпу морате да
радите два месеца, што пишете чекове на одложено за тоалет папир, што не можете да нађете
посао, или што не можете да извучете плату, доприносе и здравствену књижицу од послодавца
ком држава толерише то што крши законе? Вама, појединцима можда јесте, али ко вас пита,
када држави цветају руже.
Лепо се Вучићева реторика "суфицита" примила код Брнабић. А примиће се опет, као и увек до
сада, код многих. Пензионери од јутрос чекају у редовима испред поште да добију помоћ од
5.000 динара. А онда ће, кад плате један од неколико рачуна јер за више нема, отићи кућама,
укључити Пинк, и бити срећни и задовољни. Сиромашни, али поносни.

Отвара се шест рудника
Аутор:Љ. Т.
Најављује се експанзија рударства у Србији које ће ускоро учествовати са 3,5 одсто БДП
У СРБИЈИ ће, у наредних неколико година, бити отворено чак - шест рудника! Ово је, на
званичном скупу на Борском језеру, у организацији Техничког факултета у Бору, изјавио
Синиша Танацковић, помоћник министра за рударство и енергетику.
- Током неколико наредних година, у Србији се очекује отварање шест нових рудника нагласио је Танацковић. - У близини Бора ће се отворити рудник бакра, код Лознице литијума,
а код Звоначке бање, у руднику "Јерма" ће се вадити камени угаљ.
По његовим речима, у западној Србији биће отворен рудник железа, код Босилеграда олова и
цинка, док ће код Рађева бити пуштен површински коп за експлоатацију угља.
- Рударство данас учествује са 1,5 одсто у БДП - подвукао је Танацковић. - А када се отвори шест
рудника, доходак од рударства биће повећан на 3,5 одсто БДП.
У рударском и геолошком сектору у Србији ради око 22.000 радника, као и 160 компанија које
експлоатишу минералне сировине на 250 локација.
- Највреднији рударски ресурс Србије је налазиште литијума у Јадарском басену, код Лознице.
Када почне експлоатација тог рудника, одатле ће моћи да се добију количине литијума које би
задовољиле 10 одсто светских, односно 90 процената европских потреба за овим металом рекао је Танацковић, и нагласио да у Србији има 135 одобрених поља за геолошка истраживања
у потрази за разним минералним сировинама, док их је још 40 у припреми за издавање.
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Штрајк не кочи исплату пензионерима
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Упркос проблемима у "Пошти", најстарији грађани ће у прописаним роковима добити по 5.000
динара помоћи. Једни протестују, други преговарају
СВИ пензионери ће у прописаним роковима добити 5.000 динара једнократне помоћи.
Радници "Поште" нису у штрајку и најстарији не треба да брину, обећавају надлежни у том
предузећу.
Међутим, дистрибуција писама и пошиљака доведена је ових дана у питање, пошто су радници
окупљени око Самосталног синдиката поштанских радника Србије држали у блокади
дистрибутивни центар у Земуну. Због тога пошиљке које се уредно приме на неком од шалтера
не стижу на време на одредиште, па корисници услуга трпе штету.
Тим поводом за преговарачки сто данас су сели Расим Љајић, министар туризма, трговине и
телекомуникација, и синдикални представници. Иако је он само формално надлежан,
прихватио је да буде посредник и да помогне у решавању овог проблема.
Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ радника Србије, каже да су њихова два
најважнија захтева да их прими премијерка Ана Брнабић и да део зараде из добити коју је
остварило предузеће у износу од три и по милијарде динара, у једној од најбољих година, треба
да осете и радници.
Овај синдикат је подржао захтеве колега које се окупљају сваке вечери у дистрибутивном
центру у Земуну, али сматра да начин на који они испољавају своје незадовољство није прави.
Међу захтевима Синдиката ПТТ радника Србије нема смене директора, јер, како тврде, држава
води кадровску политику предузећа, а не синдикат.
Зоран Павловић, из Самосталног синдиката поштанских радника Србије, каже, за "Новости",
да ће се вођењем предузећа на садашњи начин оно урушити у релативно кратком року, а да ће
радници остати без посла.
Забринути начином вођења "Поште Србије", позвали смо буџетску инспекцију и надлежне
државне органе да испитају начин пословања, сумњиве уговоре и набавку у предузећу - каже
Павловић.
(НЕ)РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ
ДВА репрезентативна синдиката, Синдикат ПТТ радника Србије и Синдикат ЈП ПТТ
"Независност", јесу имали 12.000 чланова, али пре 10 година, када су основани, тврди Зоран
Павловић из Самосталног синдиката. То не значи, сматра наш саговорник, да ако су они
нерепрезентативни не смеју или не знају да заступају интересе запослених.
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Министар одбране о побољшању материјалног положаја војске
Извор: Танјуг
ПРОКУПЉЕ – Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас у Прокупљу да тај ресор,
по наређењу врховног команданта Александра Вучића, спроводи низ мера за бољу технолошку
опремљеност, развој Војске Србије и материјалном положају њених припадника.
Вулин је подсетио да је формирана радна група која се бави искључиво побољшањем
материјалног положаја припадника Војске Србије.
„Као што знате, припадници Војске Србије су добили повећање зарада од 10 посто што је
највише у овој земљи, а ја ћу успут предложити да повећање не буде линеарно, већ да се на
првом месту у већем обиму повећа првофесионалним војницима, подофицирима, па онда у
складу са чиновима”, рекао је Вулин новинарима.
Такође, по наређењу врховног команданта Александра Вучића, урађен је и пројекат масовне
стамбене изградње за све припаднике безбедносног сектора са чиме ћемо врло брзо изаћи пред
јавност и тада ћемо први пут још од времена ЈНА и СФРЈ на организован начин радити на
стамбеном збрињавању припадника Војске, истакао је министар Вулин.
Подсетио је да је трупна дневница повећана са 800 на 1.100 динара што на првом месту,
помаже онима који највише раде, који имају најтеже дужности.
„Увели смо солидарну помоћ за рођење детета у висини просечне зараде. Увели смо дакле
читав низ мера које конкретно и одмах и сада побољшавају материјални положај свих
припадника Војске Србије. Улагање у стандард припадника Војске Србије је улагање у развој
читаве земље”, навео је Вулин.
Улагање у опремљеност Војске Србије је, казао је Вулин, улагање и у технолошки напредак
читаве земле.
„Када купите ново наоружање, када обезбедите могућност да примите нове инжењере у наше
научне институте ви купујете памет, ви купујете будућа средства и купујете оно што ће значајно
појачати технологију читаве земље и то ће на крају помоћи свакоме од нас”, навео је министар.
Нагласио је да је јака војска фактор одвраћања.
„Уколико имате моћну војску, уколико имате јаку и технолошки опремљену и задовољну
војску, ви имате армију која је у стању да сама својим постојањем одвраћа потенцијалног
агресора. А ако живимо у миру и ако можемо да будемо политички стабилни, ако је ова земља
сигурна да неће бити агресије на њу и да би агресија била прескупа онда можемо да се
развијамо и да кажемо да ће наша деца живети боље”, рекао је Вулини додао:
„Без јаке армије нема ни јаке земље. Наређење врховног команданта је било јасно. хоћу јаку и
задовољну војску, на нама је да то и спроведемо”.

Малим акционарима „Галенике” у просеку око 220 евра
Аутор: Јована Рабреновић
Деонице „Хемофарма” после продаје немачком концерну „Штада” 2006. године вределе 20
пута више
Као што се држава није овајдила продајом „Галенике”, јер је за њен капитал добила само 16
милиона евра, тако се неће овајдити ни мали акционари – запослени и пензионери ове некад
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највеће фабрике лекова код нас. У њиховом власништву и даље је 6,27 одсто акција, које су им
припале још 2008. године. Малих акционара има 4.790, а они имају 149.813 од укупно
емитованих готово 2,4 милиона акција. У просеку имају 31 акцију.
Прерачунато према цени од 16 милиона евра, добијеној за државни пакет, долази се до тога да
једна акција вреди 7,14 евра, односно да просечни пакет акција малих акционара вреди око 221
евро. Према уговору, купац најкасније у року од шест месеци од његовог закључења мора да
упути безусловну понуду за откуп акција које нису биле предмет купопродаје, са понуђеном
ценом која не може бити мања од цене по акцији из купопродајног уговора.
– Власници акција су слободни да одлуче да ли желе да продају своје акције – кажу у
Министарству привреде.

Отворена перионица за 200 радника у Старој Пазови
Извор: ФоНет
БЕОГРАД: Министар привреде Горан Кнежевић данас је пустио у рад индустријску перионицу
веша „Бела хармонија“ у Старој Пазови, гринфилд инвестицију вредну шест милиона евра, која
ће запослити око 200 радника.
Кнежевић је рекао да је “Бела хармонија“ део групације „Армонија холдинг“ из Италије, са
којом Србија има сјајне политичке и економске односе.
„Италија је један од наших највећих спољнотрговинских партнера. Прошле године је
трговинска размена била на ниву од 3,7 милијарди долара. Италијански инвеститори уложили
су у Србији више од две милијарде евра, имају око 600 фирми које запошљавају више од
20.000 људи. Уверен сам да ће у наредном периоду наша сарадња бити још снажнија, боља и
већа“, рекао је Кнежевић.
Први секретар Амбасаде Италије у Београду Матијас Калаиваз рекао је да је да се данас слави и
пријатељство две земље, али и повећавају инвестиције у Србији.
Председник групације „Армонија Холдинг“ Роберто Оливи подсетио је да је та групација
присутна у бројним земљама, а на тржишту Србије послује дуже од 15 година.
„Бела хармонија“ се бави прањем и санификацијом веша за болнице, хотеле... Тренутно је
највећа перионица на Балкану, простире се на 3.500 квадрата и пере четири тоне веша дневно,
а максимални капацитет је 20 тона дневно.
Планирано је проширење за још 2.500 квадрата и проширење капацитета на 40 тона веша
дневно, чиме би постала највећа перионица у Југоисточној Европи, наводи се у саопштењу.

Ђорђевић: Социјалне карте биће велики искорак
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар за рад, запошљавање, борацка и социјална питања Зоран Ђордевић каже
да би увођење социјалних карата био велики и квалитативни искорак напред, јер би допринеле
праведнијој расподели помоћи и спречавању било каквог вида злоупотреба.
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Ђорђевић је за РТС истакао да је направљен план за израду социјалних карата, као и да це се
заједно са министарством и владина канцеларија укљуцити у тај пројекат."Мислим да ће то
бити велики и квалитативни искорак напред, јер це наши градани и граданке добити
праведнију расподелу онога што држава њима жели да да и што сада може да им да", навео је
Ђорђевић.
Додао је да је идеја да држава своју помоц даје првенствено на праведнији начин, а друго да
смањи било какав вид злоупотребе.
"Највећа предност израде социјалних карата је да це убудуце наши градани по аутоматизму да
добијају социјалну помоц, држава жели да буде друштвено одговорна, да препозна оног коме
треба да да и да он добије социјалну помоц и да нема потребе за администрацијом и чекањем у
редовима, већ да наши градани по аутоматизму то добију", објаснио је Ђорђевић.
Подсетио је да данас поциње исплата једнократне помоци у износу од 5.000 динара за
1.750.000 пензионера, као и да је држава за то издвојила 8,8 милијарди динара.
"Пензионери могу да оцекују да данас поцнемо са исплатом једнократне помоци од 5.000
динара. Та помоћ ће бити исплацена данас онима који примају преко текућих рачуна, а у
наредних два до три дана за све остале који примају на куцну адресу, а њих је око 415.000",
истакао је министар.
Према нејговим речима, штрајк у неким поштама у Србији неће утицати на добијање помоћи.
"За нас су пензионери приоритет у овом тренутку и њима ће бити загарантовано да це исплата
бити у наредних неколико дана, а онима који примају преко текућих рачуна нема никаквих
дилема да ће бити данас. Сви могу да оцекују да до краја недеље имају ову једнократну помоћ",
указао је Ђорђевић.
Говореци о штрајку у неким поштама у Србији, министар каже да оцекује да после састанка
штрајкаца са министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем добије
прецизније податке о захтевима, као и да се нада да це се брзо решити проблем.
"Оцекујемо да после тог разговора имамо више детаља о томе шта су њихови захтеви, свакако
уколико има потребе Агенција за мирно решавање спорова це се укљуцити у то и надам се да це
врло брзо бити решено на обострану корист свих, јер пошта је веома битан сегмент у нашем
друштву и мислим да треба да видимо шта су захтеви, а држава це да ради на томе да сви буду
задовољни и да сви наставе са својим послом", навео је Ђорђевић.
Пензионере, како каже, чека повећање принадлежности од пет осдсто од 1. јануара, а министар
очекује и да ће пројекат Сениор картица за попусте при куповини бити проширен и на друге
градове у Србији.
"Јесте препорука лакалним самуоправама с обзиром на то да видимо велико интересовање у
Београду за тим картицама. Градонацелник је на презентацији рекао шта од њих оцекује,
наравно ту нецемо да станемо. Пензионери који желе да доду до сениор-картица то могу да
добију на два нацина или да аплицирају директно у граду или да, уколико имају било каквих
проблема и питања, да позову преко телефона", рекао је министар.
Указао је да је то врло брз и ефикасан нацин да пензионери доду до неких попуста које је град
Београд спремио за њих, односно приватници и друштвено одговорне фирме које желе да
помогну.
"Ми ћемо свакако у наредној години видети да тај приступ помоци пензионерима проширимо
на друге делове Србије. У овом тренутку знамо да су Нови Сад и Ниш од великих градова
заинтересовани. Ми позивамо и остале локалне самоуправе да крену овим путем и у случају да
имају било каквих питања, ако им треба био каква помоћ – Министарство рада је ту", истакао је
Ђордевиц.
Када је реч о подстицању запошљавања, министар је указао да постоји неколико битних ствари
које треба урадити.
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"Прво желимо да имамо стратегију, да видимо када је образовање у питању шта је то и у којим
деловима наше земље треба да развијамо који вид образовања. Такоде, имамо сада у неким
деловима недостатак радне снаге, желимо да видимо оно што смо радили са ИТ струцњацима и
у неким другима секторима, да применимо и да радимо преквалификацију како би
надоместили тај недостатак радне снаге", објаснио је Ђордевиц.
Када су у питању повластице за предузетнике, министар наглашава да је неопходно да оне буду
неутралне по буџет "да не би угрозили оно што сада радимо, а то је да имамо овај вишак и да то
распоредимо нашим граданима и да немамо проблем да сутра морамо да се задужујемо".
"Свакако нецемо да гледамо само једну страну, ми желимо да видимо и послодавце и да њима
изадемо у сурет, јер је врло важно да и наша привреда добије замајац", закљуцио је Ђордевиц.
Упитан за организовање студентске пексе он је рекао да у министарству које води тренутно је
на пракси око 200 студената Правног факултета и ФПН, која траје три месеца.

Синдикалци Поште с Љајићем, захтеви у четвртак у Влади
Извор:Бета

Самостални синдикат поштанских радника Србије саопштио је да су на састанку са министром
трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем добили обећање да ће њихови
захтеви у четвртак бити изнети на седници Владе.
Како су саопштили, Љајић је представницима Самосталног синдиката поштанских радника и
Синдиката "Солидарност" Поште Србије објаснио да већина њихових захтева нису у
надлежности његовог министарства, али да ће председницу Владе упознати са тим захтевима.
Синдикат је саопштио да ће наставити окупљања до испуњења захтева.
Самостални синдикат поштанских радника тражи повећење зараде и исплату зараде из добити,
као и разрешење садашњег директора и што хитнији избор новог на основу већ спроведеног
конкурса.

Шта за стандард пензионера значи пет хиљада динара?
Аутор:Марија Комазец
Сениор картице, које треба да омогуће бројне попусте и повољности, у Београду је затражило
25.000 пензионера. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран
Ђорђевић очекује да ће програм "сениор картице" заживети у свим градовима у земљи, а не
само у Београду.
Пензионери ће добити о једнократну помоћ од пет хиљада динара,а од следеће године уследиће
и повећање пензија од пет одсто.
Шта за стандард пензионера представља 5 хиљада динара?
"У овој ситуацији пет хиљада нашим пензионерима значи много, зато што су они доведени у
стање социјалне потребе. Да то није тако Влада се за овај потез не би определила. То нема
никакве везе са пензијама, то је једна социјална помоћ која се нажалост или на срећу исплаћује
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из ПИО фонда, то је нама саопштио финансијски директор ПИО фонда. Значи не исплаћује се
из буџета и то значи да доста добро стојимо, што се ПИО фонда тиче и да је свакако могло да
дође до повећања пензија. Ружно је или можда има разне конотације да се у ово време то ради,
ураво пред београдске изборе и да је то једна популистичка мера. Морам да кажем да је
урађено нешто што није типично за демократске земље и да су, на пример, професори
универзитета за ове три године оштећени за 926 хиљада динара. Људима којима је пензија
била преко 70 хиљада одузето је око 450 хиљада, а они који примају 35, а таквих је највише,
оштећени су за 110 хиљада", каже Михајло Радовић из Удружења пензионера Србије.
Сениор картица?
"То се не ради на тај начин. Прави се имовинска карта на основу које се прави социјална карта.
Мање људи би тада добијало те повлашћене картице, односно само они који имају социјалну
потребу, а овако добијају сви, што мислим да није у реду. Зато што мислим да ови људи који су
имали преко 50 хиљада динара пензију још увек могу да живе, мада отежано, али ја не знам
заиста како се ови други сналазе који имају од 13 до 25 хиљада. Ради се о маркетиншком потезу
Београда, о политици. Ми сада по великим системима имамо одређене попусте одређених дана
и то је већ нешто што постоји. Ја само не знам зашто је уназад неко време Влада Србије донела
одлуку да градској скупштини, која изванредно послује, дала 100 милиона. Не знам шта је то,
не знам зашто је дала и по ком основу, да није то можда штампање ових картица, да није да
скидају порез приватницима који су на листи да би дали пензионерима ово", навео је Радовић.

О проблемима поштанских радника у четвртак на седници Владе
Извор:Танјуг
Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да су данас добили обећање министра
трговине, туризма и телекомуникација Расима Љајића да ће њихови захтеви у четвртак бити
изнети на седници Владе.
Како се наводи у саопштењу Синдиката, Љајић је представницима те организације на
данашњем састанку објаснио да већина захтева Синдиката није у надлежности његовог
министарства, али да ће с њиховим захтевима у што скорије време упознати председницу
Владе Ану Брнабић.
А међу захтевима су повећење зараде за износ реалног пада у последње три године, исплата
зараде из добити Поште, забрана запошљавања новозапослених лица на систематизована
радна места са решењима о привремено-повременим пословима.
Такође, синдикалци траже превођење запослених на одређено време у статус запослених на
неодређено време најкасније након две године, избор директора Предузећа на основу већ
спроведеног конкурса...
Синдикалци кажу да су министра упознали и са новим захтевима као што је разрешење
директорке Пошта Србије и разрешење председника и чланова Надзорног одбора.
У саопштењу се наводи да ће и наредних дана наставити са "окупљањем и дружењем" и то до
испуњења захтева.
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БАХАТА ДИРЕКТОРКА моли министра Љајића да јој сачува фотељу
Аутори:М.Ј. , Д. Л.
Мира Петровић, контроверзна в. д. директорке “Поште” и потпредседница ПУПС, покушава да
за себе издејствује приватни састанак са министром Расимом Љајићем и тако опстане у јавном
предузећу, док синдикати траже њену смену.
Како незванично сазнајемо, потпредседница ПУПС, која је на челу “Поште” направила низ
погрешних потеза због којих трпи пословање предузећа, што је изазвало револт запослених,
напоре је усмерила на то да данас седне за преговарачки сто са министром Љајићем, и то истог
дана када су две групе синдикалних организација заказале састанак са њим. Наиме, Љајић је у
“Пошти” имао два састанка, од 10 и 14 сати.
На првом се срео са представницима репрезентативних синдиката - синдикатом ПТТ радника
Србије и синдикатом “Независност”, а на другом са челницима Самосталног синдиката
поштанских радника, који је иницирао низ протеста. Представници тог нерепрезентативног
синдиката су и иницирали састанак са министром. Састанак Петровићеве са Љајићем, како
тврди председник Самосталног синдиката Зоран Павловић, није био предвиђен.
- Не знам да ли ће директорка имати састанак са министром између његова два сусрета са
синдикалцима. Ако је то тачно, очекујем да би она вероватно тражила начин да код министра
издејствује да остане на директорској функцији. У овом тренутку не знамо ни њен правни
статус, с обзиром на то да јој је мандат истекао 12. септембра - каже Павловић.
Председник синдиката каже да захтевају побољшање материјалног стања запослених,
решавање правног статуса, обезбеђивање оптималног броја радика, те социјални дијалог.
- Тек пети захтев односи се на избор директора предузећа на основу конкурса. Ми ћемо сада тај
захтев проширити, и тражити од министра и Владе да онемогуће да Мира Петровић буде на
челу “Поште” - каже он.
Љајић: Бићу посредник, али нисам надлежан
Расим Љајић каже за “Блиц” да су представници три синдиката тражили да се виде са њим. Никакве надлежности над „Поштом“ немам осим формалне. Не бежим од тога, синдикати су
тражили да их примим и ја ћу их саслушати, више као посредник него као неко ко може да
одлучује о тој теми - каже он.

О проблемима поштанских радника у четвртак на седници Владе
Извор:Танјуг
Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да су данас добили обећање министра
трговине, туризма и телекомуникација Расима Љајића да ће њихови захтеви у четвртак бити
изнети на седници Владе.
Како се наводи у саопштењу Синдиката, Љајић је представницима те организације на
данашњем састанку објаснио да већина захтева Синдиката није у надлежности његовог
министарства, али да ће с њиховим захтевима у што скорије време упознати председницу
Владе Ану Брнабић.
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А међу захтевима су повећење зараде за износ реалног пада у последње три године, исплата
зараде из добити Поште, забрана запошљавања новозапослених лица на систематизована
радна места са решењима о привремено-повременим пословима.
Такође, синдикалци траже превођење запослених на одређено време у статус запослених на
неодређено време најкасније након две године, избор директора Предузећа на основу већ
спроведеног конкурса…
Синдикалци кажу да су министра упознали и са новим захтевима као што је разрешење
директорке Пошта Србије и разрешење председника и чланова Надзорног одбора.
У саопштењу се наводи да ће и наредних дана наставити са „окупљањем и дружењем“ и то до
испуњења захтева.
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