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Пензија свима већа за осам одсто?
Е. В. Н.

Држави стручњаци нуде три решења примања најстаријих грађана, најизвесније
линеарано повећање. Укидањем закона о смањењу, 60 одсто пензионера имало би
примања као и до сада
ДРЖАВИ, када су пензије у питању, стручњаци нуде три рачунице. Прва је укидање закона о
привременом смањењу пензија с краја 2014. године, које тражи Међународни монетарни фонд.
Према овом сценарију, код готово 60 одсто пензионера који примају до 25.000 динара не би
било никаквих промена. Пензије би им биле као и сада. Други модел је линеарно повећање
свих пензија за исти проценат, па и оних које нису смањиване. Ово је најизвесније решење,
према ком ће свим најстаријим грађанима примања бити највероватније увећана за осам одсто.
Трећи модел би, према рачуници Фискалног савета, био комбинација прва два. То значи да би
ове године пензије свима линерално порасле за 2,5 одсто, па и онима којима нису умањене.
Оним пензионерима који су осетили мере штедње, половина одузетог новца би требало да се
врати прве године, а остатак износа наредне. Тиме би се, и званично, "угасио" Закон о
привременом уређивању начина исплате пензија.
Прво решење, укидање закона, подразумева да досадашња повећања свих пензија, а било их је
укупно три: ове, прошле и претпрошле године, остану на снази. Најсиромашнији пензионери, с
примањима до 25.000 динара која нису дирана у процесу државне штедње, задржавају
тренутни износ пензија, што је у случају примања од 25.000 динара из 2014. после три
повећања тренутно 26.977 динара.
Сви они са примањима изнад ове границе, који су поднели највећи терет државне штедње,
добили би, први пут после три и по године, пун износ своје пензије. Односно, при обрачуну
пензије не би им се више узимале 22 паре на сваки динар преко 25.000, односно 25 пара на
сваки динар изнад 40.000. Уз то, и они би задржали, баш као и пензионери са најмањим
примањима, досадашња увећања приписивана током трајања трогодишњег аранжмана са
ММФ. УДРУЖЕЊЕ синдиката пензионера је, када је закон о умањењу пензија ступио на снагу,
поднео иницијативу за покретање поступка пред Уставним судом, за оцену уставности. Овај суд
је, на шта указује и Фискални савет, у октобру 2015. године потврдио привремени карактер
смањене исплате натпросечних пензија док се, у складу са Законом о буџетском систему,
учешће расхода за пензије не смањи испод 11 одсто БДП. Удео пензија у бруто домаћем
производу Србије је, иначе, током 2017. године био на 11,1 одсто БДП.
Реч је, подсетимо, о линеарном увећању, једнаком за све пензионере од 1,25 одсто у 2016.
години, 1,5 одсто у 2017. и пет одсто почетком ове године.
Уколико се ове године укине поменути закон, то ће бити трошак за државу од 25 милијарди
динара, управо онолико колико је Фискални савет израчунао да је максимални дозвољени
додатни трошак за ову годину.
Друга два модела, на која у анализи повећања пензијских расхода указује и Фискални савет,
подразумева да повишицу добију и најсиромашнији пензионери. У случају линеарног
повећања, јасно је - сви добијају једнако процентуално повећање својих примања. Судећи
према најавама из врха власти, овај проценат би био око осам одсто. Тако би пензионер који је
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у децембру 2014. примао 25.000 динара, а сада прима 26.977, после ове повишице од осам
одсто имао 29.135 динара.
Трећи, комбиновани приступ, подразумевао би пораст свих пензија, али за 2,5 одсто, као и
постепено укидање закона о ограничењу пензија. Према тој рачуници, онима чија су примања
износила између 25.000 и 40.000 динара, којима је разлика између та два износа умањена за
22 одсто, смањење не би било толико, него 11 одсто. За примања преко 40.000 динара, смањење
не би износило 25 одсто као сада, већ 12,5 одсто. Годину касније укинуо би се и остатак
умањења.
Фискални савет у својој анализи указује на то да би било потребно проверити да ли је фазно
укидање током две године правно и уставно валидан приступ за превазилажење Закона о
привременом усклађивању начина исплате пензија.

СИНДИКАТИ ПОЗИВАЈУ НА УЈЕДИЊЕЊЕ
УМЕСТО да имамо 15 пензионерских удружења, сви треба да буду јединствени око решавања
једног истог проблема. Нажалост, у Србији се од солидне пензије од 50.000 динара издржавају
и незапослена деца, а пензионери су најбоља политичка база која се годинама гњечи, рекао је
Зоран Стојиљковић, председник УГС "Независност", на трибини "Реформа система пензијскоинвалидског осигурања у Србији". Живомир Тешић, председник програмског савета Синдиката
пензионера Србије, сматра да би постојећи пензиони систем требало вратити на наш
аутентични закон о пензионом и инвалидском осигурању.
- Србија срља у неједнакост и ситуацију да се сиромашни супротставе онима који нису богати
већ имају само мало више. Стекли су се економски и материјални услови да се та неправда
укине, да сви они који имају привремена решења са смањеним пензијама добију пуна решења и
примају пун износ - рекао је Душан Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката.
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Ремонт завршен, покренута производња у "ХИП-Петрохемији"
Танјуг

Производња у "ХИП-Петрохемији" поново је покренута после једномесечних ремонтних
активности, саопштено је данас из тог предузећа.
Како се прецизира у саопштењу, стартовом фабрика "Етилен", а након тога и покретањем
фабрике "Полиетилена високе густине" (ПЕВГ) и "Полетилена ниске густине" (ПЕНГ), крајем
прошле седмице је почела производња робе намењене продаји на страном и домаћем тржишту.
Све петрохемијске фабрике раде стабилно и према оперативном плану производње.
Миша Булајић, извршни директор Функције производње и техничке подршке у "ХИППетрохемији", каже да су током протеклих месец дана реализоване ремонтне активности на
процесној опреми у петрохемијским фабрикама у Панчеву.
- Успешно је реализовано неколико инвестиционих пројеката у циљу побољшања енергетске
ефикасности производње и смањења трошкова производње, међу којима су радови на
измењивачу топлоте Т-15 и резервоару ТК-1101 А у Етилену, замена врха бакље и пуштање у рад
алармно-блокадног система котлова у овој фабрици - прецизирао је он.
Реконструисан је, како додаје и цевовод базена за егализацију у Фабрици за обраду вода и
обављена санација, чишћење и остале интервенције на процесној опреми у ПЕВГ-у, ПЕНГ-у и
Енергетици.
- Завршетак ремонта у Фабрици синтетичког каучука у Елемиру очекује се 25. маја - навео је
Булајић.
Обнављање производње у "ХИП-Петрохемији" протекло је уз поштовање прописаних
безбедносних мера и у складу са важећим процедурама компаније и стандардима квалитета
заштите радне и животне средине, поручују из тог панчевачког предузећа.

Умањене пензије остале, а криза прошла
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Нова иницијатива за оцену уставности Закона о смањењу пензија поднета с образложењем да
више не постоји оправданост за његово даље важење јер су јавне финансије здраве
То што је Уставни суд у септембру 2014. године једини пут разматрао иницијативу за оцену
уставности Закона о привременом умањењу пензија и одбио захтеве пензионера не значи да су
њима заувек затворена врата на овој правној инстанци.
Другим речима, препрека за подношење нових иницијатива нема. Управо су то потврдили
редовни професори Уставног права Универзитета у Београду и Нишу др Оливера Вучић и др
Драган М. Стојановић, који су недавно поднели нову иницијативу сматрајући да је економска
криза, која је довела до увођења овог закона – престала.
Оливера Вучић каже да суштински, оваквим поступањем Уставног суда, није донета одлука
којом се мериторно утврђује да је оспорени закон супротан Уставу, већ све указује да је остала
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отворена могућност за поновно обраћање суду. Одлука Уставног суда била би дефинитивна да
је он већ утврдио да је закон противуставан.

Меко срце ММФ-а
Аутор: Аница Телесковић
Фонд неће да дозволи да евентуални трошкови, који могу да настану по основу судских
трошкова из Стразбура, баце сенку на њихов успешан пројекат
Срби разумеју да им Међународни монетарни фонд помаже. Овим речима је Џејмс Руф, шеф
мисије ММФ-а, у новембру прошле године одговорио на констатацију новинара да их народ у
нашој земљи не воли. Ових дана прича о меком срцу ММФ-а поново је актуелизована њиховим
захтевом да се укине закон о привременом умањењу пензија. Како је „Политика” већ писала,
фонд током преговора о новом аранжману инсистира да се, након што су јавне финансије
стабилизоване, нађе трајно и системско решење за српске пензионере. Јер, опасност од кризе
јавних финансија, због које је та привремена мера и уведена, више не постоји.
Зашто је делегација из Вашингтона током ове посете тако болећива према српским
пензионерима?
„Не тражи ММФ укидање закона зато што више воли пензионере него што волимо ми, већ из
неких других разлога”, рекао је пре неколико дана председник Александар Вучић, а да притом
није навео о којим разлозима је реч.

Станови за безбедњаке погураће грађевински сектор
Аутор: Маријана Авакумовић
Ова привредна грана прошле године остварила је добит од 8,9 милијарди динара, што је
огроман скок у односу на 2016. када је била у минусу 12 милијарди динара
Станови за безбедњаке погураће раст грађевинског сектора. Прошле недеље влада је усвојила
Предлог закона, такозваног лекс специјалиса, за изградњу јефтиних станова за припаднике
снага безбедности. Тако, већ крајем августа може да почне градња по 170 станова у Врању,
Краљеву и Нишу, најавила је Зорана Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Ови градови већ имају спремне локације. За Београд се чека конституисање нове градске
власти, али се у насељу Земунске капије гради један огледни стан, за све оне заинтересоване
како би у пракси видели изглед и комфор.
У Београду и Новом Саду требало би да буде сазидано по 400 станова за припаднике војске и
МУП-а.
Планирано је да у оквиру пројекта јефтине станоградње за безбедњаке буде саграђено 20.000
станова, а будући да се о овом моделу градње размишља и за остале категорије становништва,
није далеко од истине министаркина процена да у наредних неколико година Србију очекује
бум у грађевинарству.
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Шта чека војну индустрију после усвајања Закона о производњи и промету наоружања и војне
опреме

Широм отворена врата за улазак приватног капитала

Најстарија индустријска делатност у Србији – производња наоружања, муниције и војне
опреме, започета давне 1853. године, у Крагујевцу, ускоро неће више бити под ексклузивном
ингеренцијом и контролом државе.
Напротив, новим Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме, усвојеним
средином минуле седмице у Скупштини Србије, широм су отворена врата за улазак приватног
капитала, иностраног и(ли) домаћег, у фабрике домаће војне индустрије. Протести синдиката и
радника српске војне индустрије, пре свега крагујевачких оружара који се енергично противе
најављеној приватизацији, нису дали очекиване резултате. Радници Заставе оружја
протестовали су и прошлог четвртка испред Скупштине Србије, захтевајући да се та фабрика,
због, како наводе, стратешког значаја за безбедност државе, изузме из предстојеће промене
власничке структуре. Новим Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме
предвиђена је продаја до 49 одсто капитала најзначајнијих војних фабрика: Заставе оружја,
Првог партизана, Слободе , Крушика, Прве искре, те „Милана Благојевића“ из Лучана, које
чине групацију Одбрамбена индустрија Србије (ОИС). Инострани или домаћи инвеститори
појединачно могу да купе највише 15 одсто капитала неке од ових фабрика. У свим осталим
предузећима војне индустрије, попут Прве петолетке – наменска и Заставе теренска возила,
инвеститори могу да купе више од 50 одсто капитала, и тако постану њихови већински
власници.
И док су запослени у осталим предузећима Одбрамбене индустрије, умирени саопштењем
Министарства одбране да инострани или домаћи инвеститори неће моћи да купе више од 49
одсто капитала њихових фабрика, још зимус престали да се противе приватизацији војне
индустрије, радници Заставе оружја не намеравају да одустану од захтева да та фабрика и даље
остане у државном власништву. Страхују да би промена власничке структуре војне индустрије
за последицу могла да има драстично смањење производње наоружања и војне опреме, те
отпуштање радника и ниске зараде.
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић, међутим, не дели то мишљење. Он тврди да ће
докапитализација да обезбеди брже и ефикасније осавремењавање производног процеса, што
ће подићи конкурентност Заставе оружја на светском тржиштима, на којима се већ продаје
готово комплетну производњу пешадијског наоружања и ловачко-спортског и оружја за личну
одбрану. Сличан став има и бивши директор Заставе оружја Раде Громовић који такође тврди
да у овом случају не може да се говори о приватизацији већ о докапитализацији фабрика ОИС,
што значи да држава остаје већински власник, а то значи да нећи бити угрожен опстанак војне
индустрије, а тиме ни безбедност државе. С друге стране, Драгољуб Грујовић, који је у два
наврата био на челу те фабрике, и који је у Крагујевац, у другој половини претходне деценије,
довео амерички Ремингтон каже да је до скора био поборник приватизације војне индустрије,
али да то више није.
– У тренутним околностима држава не би требало да приватизује фабрике домаће војне
индустрије, које су највећим делом консолидовале своје пословање. Тим пре што је у
модернизацију Застава оружја, рецимо, уложено десетак милиона евра. Држава би домаћој
војној индустрији требало да помогне у конверзији фискалног дуга фабрика наменске
производње, који је, у случају Заставе оружја, премашио десет милијарди динара.
Крагујевачкој фабрици би могло да се помогне и исплатом дугова за некада извезено оружје
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(махом у несврстане земље – прим. З. Р.), у којима је држава била гарант, и који су са каматама
нарасли на 100 милиона долара. Истовремено, држава би требало да почне озбиљније да
планира набавку наоружања и војне опреме од домаћих произвођача – сугерише Грујовић.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу Југослав Ристић, који је
својевремено био синдикални вођа крагујевачких оружара, истиче да ниједан амандман на
Нацрт закона о производњи и промету наоружања и војне опреме није прихваћен, те да је
усвојени законски акт „комбинација ретроградног, немогућег и правног насиља“.
– Приватизација војне индустрије је готово неостварива на начин на који то прописује нови
Закон. Наиме, уколико држава жели да има приватну војну индустрију, онда би њен удео у
власништву над њом, а самим тим и утицај на ту индустријску грану, морао да буде много
мањи. Јер, тешко је замислити да би неки озбиљнији инострани инвеститор, попут америчког
Џенерал дајнамикса или италијанске Берете, пристао да буде мањински власник у домаћим
војним фабрикама. Ако би им, као мањинским власницима, било онемогућено да пресудно
утичу на пословање и даљи развој фабрике, зашто би онда долазиле овде, где би им, уз то,
Министарство одбране и Војно безбедносна агенција контролисале рад, како је то новим
Законом предвиђено – каже Ристић и истиче да предвиђена конверзија друштвеног капитала у
фабрикама наменске производње представља правно насиље и отимачину.
Безразложан страх
– Разумем бојазан радника, али сигуран сам да приватизација војне индустрије неће имати
тако лоше последице какве је оставила промена власничке структуре у остатку српске
привреде. Најпре стога тога што се у случају најзначајнијих домаћих војних фабрика ради о
докапитализацији, односно о томе да ће инвеститорима и компанијама да буде понуђено до 49
одсто њиховог капитала, док ће држава и даље да остане власник већинског пакета акција.
Такође сам сигуран да ће се на листи купаца капитала тих фабрика наћи само озбиљне и
кредибилне компаније из оружарске делатности. Имам уверавања Владе и Министарства
одбране да ће тако да буде, и немам разлога да у то не верујем – коментарише за Бизнис
Милојко Брзаковић, директор Заставе оружја напомињући да је убеђен да ће од
докапитализације фабрике корист да имају и запослени.
Аргументи против приватизације
– До скора сам веровао да је приватизација један од начина за постизање финансијске
консолидације и техничкотехнолошке модернизације војне индустрије, али више не мислим
тако. Напротив, све више верујем да се у приватизацију војне индустрије улази под притисцима
са стране. Бојим се, отуда, да приватизација, уколико је наметнута може за последицу да има
драстично смањење капацитета војне индустрије. Сматрам да ни држава, ни запослени неће
имати користи од уласка приватног капитала у ту индустрију. Подсетићу да су многе оружарске
компаније у свету у још озбиљнијој кризи и да је Ремингтон је, на пример, пре два месеца
банкротирао трећи пут у својој дугој и славној историји. Не видим ни да би Берета, која је
својевремено помињана као могући партнер Заставе оружја, имала интерес да улаже у
модернизацију те фабрике – процењује Драгољуб Грујовић, некадашњи директор Заставе
оружја.
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Самостални синдикат Застава оружја одбија преговоре са
руководством
Надзорни и извршни одбор Застава оружја саопштио је да Самостални синдикат у том
предузећу одбија да преговара са руководством, а у вези са захтевима које су навели у одлуци о
ступању у штрајк упозорења, 14. маја.
Како се наводи у саопштењу опструкција и непоштовање покушаја решавања проблема
очигледно показује да представници Самосталног синдиката самоиницијативно делују,
базирани на политичким амбицијама појединаца, а не и у интересу запослених… Укључивањем
посланика опозиције у Народној скупштини, синдикат јасно показује, да ово није протест
радника већ политичка борба у којој радници Фабрике немају разлога да учествују.
Руководство је саопштило да понашање синдиката има озбиљне последице по пословање
предузећа и изазива забринутост код купаца.
Све ово може угрозити уговорне обавезе Фабрике што директно утиче на способност Предузећа
да изврши исплате доходака запосленима на садашњем нивоу као и обезбеђење обртних
средстава за производњу. Због оваквих активности губитници су само и једино запослени чија
ће егзистенција даљим наставком оваквог деловања синдиката већ сада извесно бити угрожена,
стоји у саопштењу.

Оружарима забрањен улазак у Скупштину Србије
Синдикат Заставе оружја обавестио је данас јавност да је челницима те синдикалне
организације прошлог четвртка забрањено да у Скупштини Србије одрже конференцију за
новинаре.
Н1
То је „непријатно изненадило“ раднике те фабрике, који су тог дана испред републичког
парламента протестовали против усвајања Закона о производњи и промету наоружања и војне
опреме којим је предвиђена и приватизација домаће војне индустрије, чему се крагујевачки
оружари већ дуже енергично противе.
У саопштењу оружарског Синдиката наводи се да је у четвртак, 10. маја, када је око хиљаду
радника Заставе оружја испред Скупштине Србије протестовало због усвајања спорног закона,
било планирано одржавање конференције за штампу на којој би представници синдиката, у
згради Парламента, изнели аргументе против приватизације фабрике и примедбе на одредбе
Закона који је претходног дана усвојен у Скупштини. Захтев за организовање тог скупа,
председници Скупштине Маји Гојковић благовремено су, појашњавају у синдикату, упутили
посланици Грађанске платформе Александра Чабраја, Јован Јовановић и Соња Павловић који
су по уобичајеној процедури и заказали конференцију за новинаре, очекујући да ће бити и
одобрена. Сагласност Маје Гојковић, међутим, није стигла.
– Звучи готово невероватно да је представницима радника забрањен улаз у Парламент који
слови за кућу демократије. То говори о неразумевању власти да су је грађани бирали да се
брине о јавном добру и да се затварањем врата скупштине неће остварити друштвена
стабилност већ, напротив, пропустити шанса да се кроз усаглашена мишљења крене у сусрет
решавања проблема. Не треба заборавити да Скупштину бирамо и ми радници, и да је, као
порески обвезници, и финансирамо – истиче се у јучерашњем саопштењу синдиката Заставе
оружја.
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Сагласност Владе о запошљавању 35 радника нишког аеродрома
стигла после 17 дана
Први пут објављено да је сагласност дата на електронској седници Владине комисије, а због
повећаног обима посла на аеродрому
Директор Аеродрома „ Константин Велики“ у Нишу Владица Ђурђановић потврдио је за наш
лист да је данас стигла сагласност ресорне Владине Комисије за продужење уговора о раду на
одређено време за 35 радника нишког аеродрома. Сагласност је стигла након 17 дана од њеног
доношења на седници те комисије.
„Пристизање“ дугоочекиване сагласности потврдио је данас и кабинет градоначелника Ниша,
Дарка Булатовића, који је навео да је таква сагласност, коју је проследило Министарство
државне управе и локалне самоуправе, најпре стигла на адресу Града, који ју је потом доставио
Аеродрому. Сагласност је дата „због повећаног обима посла“ на Аеродрому, а њоме су уговори о
раду ове групе радника продужени до 31. августа.
– Град Ниш и Република Србија улажу огромне напоре како би се створили потенцијали за још
интензивнији развој нишке ваздушне луке- наводи се између осталог у саопштењу кабинета
градоначелника, у којем се први пут саопштава да је сагласност Владине комисије донета „на
електронској седници“.
Групи од 35 радника Аеродрома, за које је Град Ниш тражио сагласност, 30. априла истекао је
радни однос, тако да су они тада добили отказ, а од 1. маја су запослени преко Агенције која
има уговор са Аеродромом. Међутим, преко Агенције ти радници могу да раде најдуже 20
дана. После писања појединих медија о овом „случају“, Влада Србије је саопштила да је
Комисија дала сагласност на продужење уговора о раду за 36 радника Нишког аеродромаједног више од броја који је аеродром тражио, на седници одржаној 27. априла.
Иницијатива „Не дамо нишки аеродром“ је после такве вести саопштила да одговарајућа
Уредба Владе Србије предвиђа да је рок за одлучивање ове комисије до 25. у месецу, а да се
након тога одлучује „само у случају хитности“. Није било потребе за било каквом хитношћу
када је реч о Нишком аеродрому, навела је Иницијатива. Она је додала да закључак комисије о
давању сагласности није објављен на интернет страници Владе, што Уредба такође налаже.
Градско веће је, иначе, на препоруку Владе Србије, 30. марта одлучило да Ниш бесплатно
уступи оснивачка права, комплетну имовину, сертификате и лиценце Аеродрома „Константин
Велики“ Републици. Одлука је изазвала грађанске протесте, као и јавне сумње да држава жели
да преузме управљачку контролу над Нишким аеродромом да би ограничила број његових
путника, који од 2015. бележи велику експанзију.
Према „признањима“ председника Србије Александра Вучића, ресорне министарке Зоране
Михајловић и њеног помоћника Зорана лића, у уговору о давању концесије за Аеродром „
Никола Тесла“ у Београду француској компанији Ванси ерпот постоји клазула о ограничењу
броја путника на милион годишње на Нишком и свим другим аеродромима у радијусу до 230
километара од „Николе Тесле“.
Коначну одлуку о власничком статусу Нишког аеродрома донеће одборници Скупштине града
Ниша. Према незваничним информацијама, седница ће бити заказана после 21. маја.

Стигао "немушти" одговор пословодства Равнаје због дискриминације
Данке Симић
Повереница: Равнаја мора да достави конкретне мере

Пуне три седмице од када је истекао једномесечни рок који је пословодство фабрике камених
агрегата Равнаја у Малом Зворнику…
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… добило од поверенице за заштиту равноправности да исправи свој однос према запосленој
Данки Симић и спречи дискриминацију којој је изложена радећи на месту чистачице и у
каменолому – то се још није десило. Повереница је средином марта изнела мишљење да је
Равнаја у случају Данке Симић прекршила Закон о забрани дискриминације и оставила рок од
месец дана руководству фабрике да отклони дискриминацију и доносе кодекс како се то више
не би дешавало.
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже за Данас да је компанија
Равнаја обавестила институцију да ће поступити по препоруци и отклонити дискриминацију у
случају Данке Симић.
– Међутим, наша институција је затражила да надлежни у компанији наведу конкретне мере
које ће предузети како би пружили доказе да ће даља дискриминација Данке Симић бити
спречена. Сматрамо да је изузетно важна заштита жртве дискриминације од додатне
виктимизације због тога што су се обратили нашој институцији – истиче Јанковић.
Симићева, која је са места лаборанта пребачена на место чистачице, а потом зимус и у
каменолом да ручно избацује камење и данас ради у кругу фабрике на тешким пословима.
О дискриминацији Данке Симић Данас је месецима писао, јер је њено „напредовање“ у фирми у
којој је од 1983. најпре радила као лаборанткиња, до физичког радника у каменолому кренуло
од тренутка када је њен супруг Миленко Симић у овој фабрици изабран за председника
синдиката.
Повереница је компанији Равнаја препоручила да предузме све потребне мере како би
отклонили последице дискриминаторног поступања према Данки Симић, али и да донесе
Кодекс равноправности како би спречила дискриминацију и унапредила равноправност у
фабрици. Равнаји и њеном директору Александру Савановићу препоручено је тада и да не крше
антидискриминационе прописе. Равнаја је имала 30 дана да поступи у складу са мишљењем
повереника, како је тај рок истекао и уколико из фабрике не стигне одговор које ће то
конкретне мере бити предузете, повереник има право да напише опомену на коју пословодство
компаније неће моћи да се жали.

Онлине водич за новинаре кроз радна права и синдикално
организовање
Фондација Славко Ћурувија саопштила је да је објављен онлине водич кроз радна права и
синдикално организовање намењен новинарима и медијским професионалцима „У праву си!
за новинаре“.
У питању је пројекат Славко Ћурувија фондације који за полазну тачку има уверење да без
снажне заштите радних права новинара нема ни слободе медија.
Како се наводи у саопштењу, уз сагласност аутора, концепт и садржај Водича за новинаре
засновани су на Водичу кроз правни систем Србије „У праву си!“ чије је прво издање изашло
2002. године у издању Београдског центра за људска права, и који је, у различитим облицима и
на различитим платформама, наставио да живи све до данас.

Сандра Рашковић Ивић: Вратити пензије на ниво пре смањена
Шефица посланичке групе За спас Србије – Нова Србија Санда Рашковић Ивић изјавила је
данас да ће тај клуб у Скупштини Србије тражити посебну седницу парламента на тему
враћања пензија.
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Рашковић је на конференцији за новинаре у парламенту изјавила да би тада премијерка Ана
Брнабић требало да објасни зашто би укидање закона о привременом смањену пензија значило
мање пензије за 80 одсто пензионера.
Премијерка је најпозванија да објасни о чему се реч и зашто би пензије биле смањене за 80
одсто садашњих пензионера, изјавила је она.
Поводом оцене Међународног монетарног фонда да је могуће укинути закон, којим су пре
више од три године смањене пензије у Србији, Ивић је навела да је то изазвало велико
задовољство пензионера.
Али, уследио је „хладан туш“ председника Србије Александра Вучића и председнице владе Ане
Брнабић да би у том случају 80 одсто пензионера имало мање пензије.
Ивић је оценила да је то „напредњачка логика“, која се коси са сваком логиком.
Она је подсетила да је прошло 40 месеци од како су тим законом привремено смањене пензије,
а у међувремену су трошкови живота порасли за 10 одсто.
Ивић је указала на оцене Фискалног савета који је такође изнео став да би пензије требало
вратити на ниво пре смањења, а да се власт хвали успесима јавних финансија, раста БДП и
животног стандарда и упитала зашто онда не би вратили пензије на старо?

У априлу 3.000 мање незапослених Војвођана
Љ. Малешевић

Током априла број незапослених у Војводини смањен је за 2.737, тако да их је на крају прошлог
месеца било 128.929. Од тога, више од половине су жене – 65.441.
Из статистичког билтена Националне службе за запошљавање произлази да је број
незапослених жена у априлу смањен за 907, односно да оне чине готово трећину оних који су
прошлог месеца добили радно место.
Прошлог месеца највише незапослених дошло је до посла у Јужнобанатској области – 690, па
их тако сада на евиденцији незапослених у том делу Војводине има 25.070. У Западнобачкој
области током априла запослило се 437 лица, док још 15.249 чека посао. У Сремској области на
посао чека 17.839 незапослених, а у априлу је радно место добило њих 427. На евиденцији
незапослених у Средњобанатској области на крају прошлог месеца било је 12.179 лица, а у
априлу се запослило 366. У Севернобанатској области протеклог месеца радно место нашла су
273 незапослена, а на евиденцији је остало 9.324.
53.403 нестручна на евиденцији незапослених
У Јужнобачкој области на евиденцији незапослених има 21.338 лица, а у току априла
запослило се њих 134. Најмање лица прошлог месеца запослило се у Севернобачкој области –
130, па сада на евиденцији незапослених има 9.594.
75.526 стручних лица тражи посао
Оно што већ извесно време прати квалификациону структуру незапослених у Војводини
наставило се и током априла, па је тако од укупног броја оних који траже посао готово
половина нестручна. Од укупног броја незапослених на крају прошлог месеца у Војводини је
било 53.403 нестручна и 75.526 стручних лица. Но, у неким деловима Војводине има више оних
без квалификације и стручности него оних који су се школовали. Тако, рецимо, у
12

Севернобачкој области међу незапосленима има више нестручних него стручних, а однос је
4.865 без квалификација према 4.729 стручних. И у Севернобанатској области има више
неквалификованих од оних који имају одређени степен стручне спреме. Тамо је 5.198
нестручних, док је стручних 4.126.
Посао дуже од деценије чека 13.487 људи
По подацима из Статистичког билтена НСЗ-а, на крају прошле године на евиденцији
незапослених у Војводини било је 13.487 незапослених који посао чекају дуже од деценије, као
и 6.625 оних који чекају између осам и десет година. Од пет до осам година на посао чека 16.351
незапослени, од три до пет година њих 15.493, а од две до три године 12.355. Од једне до две
године на посао чека 18.430 незапослених, а мање од године 6.665 лица. На евиденцији је и
9.043 лица која посао чекају од шест до девет месеци, 12.650 од три до шест месеци, а до три
месеца је 17.830 незапослених.
Од 128.929 незапослених у Војводини први, други и трећи степен квалификације има њих
79.721, што је више од половине укупног броја. Са средњом стручном спремом их је 32.398,
петим степеном 668, а са шестим 2.995. Незапослених с факултетом – шестим и седмим
степеном је 12.981, а с мастером још 126. На евиденцији незапослених у Војводини има и 40
доктора наука, од чега су 21 жена, а највећи број их је у Јужнобачкој области, док их у
Севернобанатској уопште нема.
На евиднецији незапослених у Војводини на крају априла ове године има и лица старих
између 60 и 65 година – 9.891, затим оних од 55 до 59 година живота – 16.391, као и оних који
имају између 50 и 54 године – 16.549. Осим њих, међу незапосленима који траже посао у
Војводини је и 14.979 лица старих између 45 и 49 година, 15.400 старих од 40 до 44 године,
14.764 од 35 до 39 година. Остали незапослени се убрајају у категорију младих, а на крају
априла било је 14.125 лица старих између 30 и 34 године, затим 13.453 оних од 25 до 29 година
ж и 10.364 незапослена стара између 20 и 24 године. Млађих од 20 година, оних од 15 до 19
година, на евиденцији незапослених у Војводини тренутно има 3.014.

Просвета тражи право на потпуну обуставу рада
Како је могуће да се просвета води као делатност у којој би потпуна обустава рада могла да
„угрози живот, безбедност и здравље становништва“, питање је које Унија синдиката
просветних радника Србије (УСПРС) поставља поводом Нацрта закона о штрајку.
О њему је недавно окончана јавна расправа, а овај проблем дефинисања делатности којима се
ограничава право на штрајк покренуо је и коментаре представника других грана и синдиката ,
од здравства, преко војске, до контроле летења.
Како наводе у УСПРС, бесмисленост сврставања просвете уз „специјалне јединице полиције “
јасна је сваком ко у просвети и полицији ради; но, изгледа да није јасна предлагачима закона.
У Унији сматрају да су из актуелног Закона о штрајку преузета сва лоша решења овог
проблема, нека преписана из законских решења земаља у региону, а уз то додати и нови
проблеми. Неки од њих су: ограничавање права на штрајк само на синдикате или већину
запослених (супротно Уставу), а они који нису чланови синдиката и не спадају у већину
запослених, па готово и да немају могућност да се организују да би уопште штрајковали. Још
једна од слабости овог Нацрта закона је и дефинисање, ограничавање и уједно обесмишљавање
штрајка солидарности, затим изостанак казни за послодавца који не испуни обавезе преузете
споразумом о прекиду штрајка...
Такође је према наводима УСПРС, недопустива и произвољна интерпретација међународних
конвенција (нарочито Међународне организације рада) којом се релативизују приговори
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синдиката, чинећи тако овај предлог Закона антирадничким и заправо Законом против
штрајка.
Последњи штрајк одржан 1. септембра
Ова школска година почела је 1. септембра 2017. скраћењем часова на 30 минута и протестима
по градовима Србије. У око 750 школа, чланица Уније синдиката просветних радника, часови
су били скраћени за 15 минута, док су наставници тачно у подне ишли на протесте у већим
градовима.
У УСПРС подсећају на то да су предлагачи Нацрта истицали да су „отворени за све сугестије“ и
да сигурно с великим интересовањем помно проучавају све поднете коментаре и критике,
поручујући да се на нацрту радило готово две године. Међутим, како констатују у УСПРС, по
свој прилици, за те две године предлагачи нису успели да ступе у контакт са свим
заинтересованим организацијама које окупљају велики број радника, и да се макар начелно
информишу о специфичностима делатности које директно помињу у Нацрту.
После јавних расправа о Закону о штрајку и саопштења Уније синдиката просветних радника
Србије, огласили су се представници УГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије,
демантујући наводе УСПРС да су у раду на Закону њихови представници дали сагласност на
споран члан 13, којим се просветним радницима ограничава право на штрајк. На јавним
расправама у Новом Саду и Нишу представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и Агенције за мирно решавање радних спорова рекли су да је тај члан донет
консензусом на радној групи, у којој су били и чланови Социјално економског савета РС, УГС
„Независност“ и СССС, који нису имали примедби на члан 13. Хоће ли просветари успети да се
изборе за право на потпуну обуставу рада, остаје да се види.
В. Ц.

НОВА ЕКОНОМИЈА
Радовић: Пензионери ће вероватно тужити судије Уставног суда
Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера каже да три године чекају одговор
Уставног суда на иницијативу о укидању Закона о привременом умањењу пензија, и да ће
највероватније покренути кривичне пријаве против судија и председнице тог суда. Додаје да би
волео да председник Србије преслуша понекад себе шта је изјављивао.
ММФ и Фискални савет дали су препоруке за укидање Закона о привременом умањењу пензија.
Премијерка Ана Брнабић изјавила је да би укидање тог Закона значило умањење примања 80
пензионера. Председник Вучић је рекао да ће се са одлуком о усклађивању пензија сачекати
док се не види какви ће бити ефекти привредног раста за три месеца. Удружења пензионера су
се већ због тог закона обраћала Уставном суду Србије.
Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера подсећа да је иницијатива послата 22.
фебруара 2015. године и да је још не решавају. То је јако чудно и вероватно само они знају због
чега то не раде, наводи.
"Ми ћемо највероватније покренути кривичне пријаве против судија Уставног суда
појединачно, нарочито против председнице суда, јер ради се о малтретирању 740 хиљада људи
три године, при чему не постоји никаква емпатија - једноставно не мешају се у свој посао",
оцењује Радовић.
Ради се о имовини пензионера, којима је отето без питања, наглашава.
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Истиче да су се после месец дана по доношењу закона (2014. године) обратили Уставном суду,
као и да су све упозорили да не доносе тај закон јер ће му се, као удружење, супротставити:
"Нико нас није чуо, нити је желео с нама да разговара, једноставно нису нас примећивали".
Каже да су одбацили прву ту иницијативу с образложењем да је земља у тешкој ситуацији, и
наводи да су том приликом "препричали експозе" тадашњег премијера, иако је, заправо,
питање удружења било како су се усудили да то ураде јер је противзаконито.
Они су донели тај "закон о отимању пензија" у пет чланова, а четврти је говорио да немамо
право жалбе, истиче гост Дана уживо.
Пензионери су упали у једну дубоку дозу сиромнаштва, каже на питање како је умањење
пензија утицало на њих. Он истиче да се ради о људима који редовно измирују обавезе и то за
то прво одвоје од својих примања, а да у просеку сваки пензионер изнад 65 година има три или
четири болести.
Кад смо саопштавали да се ради о виском степену сиромаштва, покушавали су да то
неутрализију, додаје. "Они људи који су донели овакве законе нису били ни свесни чињенице у
каквом се стању пензионеру налазе".
Радовић каже да су оглобљени пензионери који имају средње и високе пензије, али да је
превара што се истиче да нису дирани они сам пензијама испод 25.000. "Јер је повећање
акцизе исто за мене и за оног ко прима 20.000", каже наводећи да су многе ствари поскупеле и
до 30 одсто.
"Ми смо наш радни век мукотрпног рада провели, добили правоснажна решења, док није
дошла једна власт да гурне руку у џеп и узме колико јој треба по некој формули, а на сваких
месец дана да нам се захваљује како смо ми извукли ову земљу из проблема који је присутан...
То је толико лицемерно, огавно", истакао је.
"Прича је била да нашој деци и унуцима помогнемо да буду запослени. Знате шта смо има
помогли? Да њих по 40.000 годишње иде у иностранство, да нема нас ко да гледа, а овде није
обезбеђена могућност да они могу да раде... И то је нешто што је страшно, а онда се бринемо о
наталитету... Бизарно је слушати те приче... Волео бих да председник понекад сам себе
преслуша шта је изјавио", навео је.
Председник се, сматра Радовић, специјализовао се да посвађа народ - од почетка је свађао ове с
високим са онима са ниским пензијама. И сада опет то жели, оцењује гост Н1, јер је осетио
синергију.
Сматра да постоји тенденција да пензија постане социјала ."Пензије никада неће бити
социјала, то је нешто што је зарађено, што је имовина... Иако нам помажу да што пре помремо
овим својим чињењем, ми то нећемо дозволити".

Застава оружје: Самостални синдикат одбија да преговара
Надзорни и извршни одбор Застава оружја саопштио је да Самостални синдикат у
том предузећу одбија да преговара са руководством, а у вези са захтевима које су
навели у одлуци о ступању у штрајк упозорења, 14. маја.
"Опструкција и непоштовање покушаја решавања проблема очигледно показује да
представници Самосталног синдиката самоиницијативно делују, базирани на политичким
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амбицијама појединаца, а не и у интересу запослених... Укључивањем посланика опозиције у
Народној скупштини, синдикат јасно показује, да ово није протест радника већ политичка
борба у којој радници Фабрике немају разлога да учествују", наводи се у саопштењу.
Руководство је саопштило да понашање синдиката има озбиљне последице по пословање
предузећа и изазива забринутост код купаца.
"Све ово може угрозити уговорне обавезе Фабрике што директно утиче на способност
Предузећа да изврши исплате доходака запосленима на садашњем нивоу као и обезбеђење
обртних средстава за производњу. Због оваквих активности губитници су само и једино
запослени чија ће егзистенција даљим наставком оваквог деловања синдиката већ сада извесно
бити угрожена", наводи се у саопштењу.

Радовић: Пензионери ће вероватно тужити судије Уставног суда
Аутор текста:Јелена Петровић
Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера каже да три године чекају
одговор Уставног суда на иницијативу о укидању Закона о привременом умањењу
пензија, и да ће највероватније покренути кривичне пријаве против судија и
председнице тог суда. Додаје да би волео да председник Србије преслуша понекад
себе шта је изјављивао.
ММФ и Фискални савет дали су препоруке за укидање Закона о привременом умањењу пензија.
Премијерка Ана Брнабић изјавила је да би укидање тог Закона значило умањење примања 80
пензионера. Председник Вучић је рекао да ће се са одлуком о усклађивању пензија сачекати
док се не види какви ће бити ефекти привредног раста за три месеца. Удружења пензионера су
се већ због тог закона обраћала Уставном суду Србије.
Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера подсећа да је иницијатива послата 22.
фебруара 2015. године и да је још не решавају. То је јако чудно и вероватно само они знају због
чега то не раде, наводи.
"Ми ћемо највероватније покренути кривичне пријаве против судија Уставног суда
појединачно, нарочито против председнице суда, јер ради се о малтретирању 740 хиљада људи
три године, при чему не постоји никаква емпатија - једноставно не мешају се у свој посао",
оцењује Радовић.
Ради се о имовини пензионера, којима је отето без питања, наглашава.
Истиче да су се после месец дана по доношењу закона (2014. године) обратили Уставном суду,
као и да су све упозорили да не доносе тај закон јер ће му се, као удружење, супротставити:
"Нико нас није чуо, нити је желео с нама да разговара, једноставно нису нас примећивали".
Каже да су одбацили прву ту иницијативу с образложењем да је земља у тешкој ситуацији, и
наводи да су том приликом "препричали експозе" тадашњег премијера, иако је, заправо,
питање удружења било како су се усудили да то ураде јер је противзаконито.
Они су донели тај "закон о отимању пензија" у пет чланова, а четврти је говорио да немамо
право жалбе, истиче гост Дана уживо.
Пензионери су упали у једну дубоку дозу сиромнаштва, каже на питање како је умањење
пензија утицало на њих. Он истиче да се ради о људима који редовно измирују обавезе и то за
то прво одвоје од својих примања, а да у просеку сваки пензионер изнад 65 година има три или
четири болести.
Кад смо саопштавали да се ради о виском степену сиромаштва, покушавали су да то
неутрализију, додаје. "Они људи који су донели овакве законе нису били ни свесни чињенице у
каквом се стању пензионеру налазе".
16

Радовић каже да су оглобљени пензионери који имају средње и високе пензије, али да је
превара што се истиче да нису дирани они сам пензијама испод 25.000. "Јер је повећање
акцизе исто за мене и за оног ко прима 20.000", каже наводећи да су многе ствари поскупеле и
до 30 одсто.
"Ми смо наш радни век мукотрпног рада провели, добили правоснажна решења, док није
дошла једна власт да гурне руку у џеп и узме колико јој треба по некој формули, а на сваких
месец дана да нам се захваљује како смо ми извукли ову земљу из проблема који је присутан...
То је толико лицемерно, огавно", истакао је.
"Прича је била да нашој деци и унуцима помогнемо да буду запослени. Знате шта смо има
помогли? Да њих по 40.000 годишње иде у иностранство, да нема нас ко да гледа, а овде није
обезбеђена могућност да они могу да раде... И то је нешто што је страшно, а онда се бринемо о
наталитету... Бизарно је слушати те приче... Волео бих да председник понекад сам себе
преслуша шта је изјавио", навео је.
Председник се, сматра Радовић, специјализовао се да посвађа народ - од почетка је свађао ове с
високим са онима са ниским пензијама. И сада опет то жели, оцењује гост Н1, јер је осетио
синергију.
Сматра да постоји тенденција да пензија постане социјала ."Пензије никада неће бити
социјала, то је нешто што је зарађено, што је имовина... Иако нам помажу да што пре помремо
овим својим чињењем, ми то нећемо дозволити".
Чолаковић: Могуће да Закон о смањивању пензија престане да важи до краја
године
Мома Чолаковић из ПУПС-а подсећа да је та странка подржала мере 2014. и да су очекивали да
ће крајем ове године да престане да важи Закон о смањивању пензија.
Каже да су јасним показатељима које су изнели у парламенту истакли да је то могуће. Реформе
пензијско-инвалидског осигурања су дале најбоље резултате у протекле три године, навео је.
Смањење пензија које је донело уштеду од преко 70 милијарди динара, коштало је државу око
25 милијарди, повећање пензија од пет посто укупно је коштало државу око 25 милијарди
динара, каже Чолаковић.
Он наводи да милион и 720 хиљада пензионера државу коштају 25 милијарди, а јавни сектор,
тј. 550 хиљада запослених у њему - 35 милијарди. Наводи да су тражили да то буде правичније,
али да коментара министра финансија и рада и премијерке - није било.
Сматра да могу да се пронађу решења и у буџету и наглашава активности и локалних
самоуправа кад су у питању најстарији.
Радовић: Пријавили смо Кркобабића, пријава нестала
Коментаришући ове изјаву Чолаковића, Радовић каже да су они (ПУПС) једни од носиоца тих
"активности које су учињене према пензионерима", а које је требало да штите.
Навео је да су покренули кривичну пријаву против лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, који
је, како тврди Радовић, плашио пензионере да, уколико се не изабере Вучић, забораве поштаре
који су долазили код њих кући. Наводи да је та пријава нестала.
"Држава не може и неће бити уређена уколико не функционише пензиони фонд", наводи и
додаје: "Буџет се обилато користио пензионим фондом у претходним деценијама, сада нам
неко испоставља неке рачуне и тражи поравнања... Не почиње свет од ове владе и ове власти,
ми смо читав радни век издвајали".
"Куршумлијска бања се продаје 92 евра по квадрату"
Говорећи о власништву ПИО Фонда, каже да је Куршумлијску бању, која је изашла на тендер,
проценила нека агенција која је узета, иако већ постоје процене судских вештака. Истиче да је
16.200 квадрата те бање, зграда од седам спратова, девастирана, да је она била у коришћењу
државе, а да је процењена по квадрату - 92 евра.
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Деведесет и мало више посто је наше, дакле ПИО фонд, нећемо дозволити да те бање оду тек
тако, каже. Не видимо где је ту наше место, нас пензонера, који су издавајали и зидали то, не
би ли дочекали неку мирнију старост, а они ће ово да комерцијализују, закључује.

Синдикати траже да се повуче закон о привременом умањењу пензија
ИЗВОР:ТАНЈУГ
Савез самосталних синдиката Србије и Удружење синдиката пензионера Србије затражили су
да се повуче Закон о привременом умањењу пензија, као и укидање казнених поена за
пензионере са пуним радним стажом, али који немају 65 година живота.
На трибини "Реформа система пензијско-инвалидског осигурања у Србији" коју су
организовала два синдиката наглашено је да је постојећи пензиони систем у основи добар, али
да га треба "редефинисати".
Председник програмског савета Синдиката пензионера Србије Живомир Тешић каже да би
постојећи пензиони систем требало вратити "на наш аутентични Закон о пензионом и
инвалидском осигурању".
Нагласио да тренутно нико не говори о повлачењу Закона о привременом смањењу пензија,
али се говори о продаји имовине ПИО фонда као што су РХ центри, уз оцену да се на тај начин
пензиони систем и Фонд ПИО лишавају могућности опстанка и егзистенције.
"Тражимо потпуну ликвидацију Закона о смањење пензија, његово повлачење, јер је то једино
правно одрживо", нагласио је Тешић.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душан Вуковић каже да осим Закона о
привременом умањењу пензија треба укинути и казнене поене.
"Мислимо да су се стекли економски и материјални услови да се та неправда укине, да сви они
који имају привремена решења са смањеним пензијама добију пуна решења и примају пун
износ", рекао је Вуковић.
"Залажемо се и за редефинисање пензионог систеам. Он је у основи добар јер се заснива на
међугенерацијској солидарности", каже Вуковић и додаје да они који креирају јавне политике
морају уважити мишљења пензионера и радника.

Синдикати: Повући закон о привременом умањењу пензија
Савез самосталних синдиката Србије и Удружење синдиката пензионера Србије затражили су
данас да се повуче Закон о привременом умањењу пензија, као и укидање казнених поена за
пензионере са пуним радним стажом, али који немају 65 година живота.
На трибини "Реформа система пензијско-инвалидског осигурања у Србији" коју су
организовала два синдиката наглашено је да је постојећи пензиони систем у основи добар, али
да га треба "редефинисати".
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Председник програмског савета Синдиката пензионера Србије Живомир Тешић каже да би
постојећи пензиони систем требало вратити "на наш аутентични Закон о пензионом и
инвалидском осигурању".
Нагласио да тренутно нико не говори о повлачењу Закона о привременом смањењу пензија,
али се говори о продаји имовине ПИО фонда као што су РХ центри, уз оцену да се на тај начин
пензиони систем и Фонд ПИО лишавају могућности опстанка и егзистенције.
"Тражимо потпуну ликвидацију Закона о смањење пензија, његово повлачење, јер је то једино
правно одрживо", нагласио је Тешић.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душан Вуковић каже да осим Закона о
привременом умањењу пензија треба укинути и казнене поене.
"Мислимо да су се стекли економски и материјални услови да се та неправда укине, да сви они
који имају привремена решења са смањеним пензијама добију пуна решења и примају пун
износ", рекао је Вуковић.
"Залажемо се и за редефинисање пензионог систеам. Он је у основи добар јер се заснива на
међугенерацијској солидарности", каже Вуковић и додаје да они који креирају јавне политике
морају уважити мишљења пензионера и радника.
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