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Крушевац: Угоститељима "сервирали" већину плата
С. БАБОВИЋ

Бившим радницима "Жупе" а.д. исплаћено 77,02 одсто признатих потраживања.
Наставља се борба за права још око 17.000 "колега" широм Србије
ОКО 130 бивших радника предузећа за туризам, угоститељство и трговину "Жупа" а. д. из
Крушевца је после вишегодишњих мука ипак успело да наплати 77,02 одсто од признатих
потраживања, на име заосталих плата. Притом, сва дуговања некадашњег послодавца - који је у
лето 2014. отишао у стечај - била су правоснажно потврђена пред Привредним судом у
Краљеву.
У Самосталном синдикату Крушевца напомињу да је реч о веома ниском проценту наплате још незабележеном у граду, међу бившим запосленима предузећа у реструктурирању, а касније
и у стечају...
- Упркос бројним оспоравањима основаности њихових захтева, ово је крај вишегодишње
агоније поверилаца трећег реда, међу којима су бивши радници "Жупе" просечно потраживали
25 плата и свакоме је следовало око пола милиона динара - истиче председник Самосталног
синдиката Миленко Михајловић, док Биљана Аксентијевић, бивша радница Угоститељства која
је пре неколико година отишла у пензију, каже да је увек била оптимиста, а и сада је прилично
задовољна...
У Синдикату захваљују Привредном суду, стечајном управнику и медијима који су помогли да
ова својеврсна агонија ипак добије позитивни епилог. Нажалост, бивши радници су, осим
ретких изузетака, постали знатно ћутљивији од синдикалаца и - за разлику од година током
којих су покушавали да остваре право на плате - сада, када су исплаћени, више нису
расположени да говоре за медије.
Хотел "Рубин" добија нови изглед
Колико ће бити причљиво око 3.000 других бивших радника из Крушевца, али и 17.000
њихових колега сличне судбине широм Србије, биће познато у предстојећем периоду. Засад је,
поред "Жупе" а. д. само Хемијска индустрија истог имена успела да наплати заостале плате, али
са скромних 7,9 одсто. Миленко Михајловић каже да је још мање исплаћено бившим
радницима конфекције "Звезда".
ЕПИЛОГ
КАКО истичу у Самосталном синдикату Крушевца, исплатом бивших радника је завршен стечај
у "Жупи" а. д. Подсетимо, некадашњи туристичко-угоститељски див је дефинитивно продат
још крајем 2015. - за 160 милиона динара - а раније су нове власнике добили и други објекти
предузећа: хотел "Рубин", мотел "Појате", ресторан "Багдала", локали "Топ", "Багдалино",
"Липов лад", "Златно буренце"...

Само парницом до одузетих износа пензија
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА

Шта ће бити са око 3.000 судских поступака за враћање разлике у примањима
пензионерима. Државна каса годишње пунија за око 25 милијарди динара због
примене Закона о умањењу пензија
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ДОК држава размишља о укидању Закона о привременом смањењу пензија с краја 2014.
године, око 3.000 пензионера до сада је припремило тужбе због смањених чекова по овом
закону. Они су покренули управни поступак, преко Удружења синдиката пензионера, а након
тога следи и парница за враћање дела пензија са затезном каматом. Иако су из неки београдски
адвокати од државног правобраниоца тражили мирно решење спора пре покретања поступка,
они су одбијени.
Адвокат Јасмина Белић каже, за "Новости", да ако се Закон о привременом умањењу пензија
укине, новац се неће се аутоматски вратити корисницима којима је од новембра 2014. године
одузиман.
- То је штета која је начињена, али застарева - каже наша саговорница. - Ако, примера ради,
сада предају тужбу по закону не могу да рачунају на период од новембра 2014. до априла 2015.
године. Све до укидања закона моћи ће да потражују накнаду штете.
Она наглашава да је просек дуговања пензионерима од 300.000 до 400.000 динара. Неко
потражује 100.000, а неко и милион динара. На све то иде и законска затезна камата од дана
настанка штете.
- Већина пензионера је у заблуди да ће им вратити новац - каже Белићева. - Ако туже, вратиће
им се, и то само у парничној тужби, не у управном поступку, којим се ствар не завршава нити
постоји законски начин да се кроз њега врати тај новац. Прве пресуде очекују за отприлике
годину дана.
За Удружење синдиката пензионера Србије недопустиво је да још није поништен закон који се
зове "привремени", и био је орочен до краја 2017. године.
Тошо Борковић
- Овим неуставним законом је упропашћен Закон о ПИО фонду. Претходно су укинута
законска усклађивања пензија са трошковима живота два пута годишње, затим је измењена
структура Управног одбора ПИО фонда у коме власт сада има скоро двотрећинску већину кажу у УСПС.
За њих је свеједно да ли ће се ова прича завршити у Србији или Стразбуру, захвални су ММФ-у
на "предлогу" који је дао Влади, јер су у њу одавно изгубили поверење. Што се тиче
сиромашних пензионера и оних старих особа који немају никаква примања, у Удружењу
очекују да ће Влада и за њих осмислити некакав социјални програм који ће им омогућити
достојанствен живот.
Применом поменутог прописа, државна каса је годишње пунија за око 25 милијарди динара.
Што значи да се до почетка 2018. године у њу слило чак 75 милијарди. Ипак, укидањем закона
о смањењу, што предлажу у Међународном монетарном фонду, за готово 60 одсто пензионера
који примају до 25.000 динара не би било никаквих промена. Пензије би им биле као и сада.
Зато поједини стручњаци предлажу линеарно повећање свих пензија за исти проценат, па и
оних које нису смањиване и то за осам одсто.
Још једно решење, према рачуници Фискалног савета, било би 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.
ВЕЛИКА ПОТРАЖИВАЊА
ИЗНОСИ који се дугују пензионерима прилично су високи за наше услове. Један клијент
адвокатице Белић потражује за три године 950.000 динара без камате, а са каматом износ
премашује 1,3 милиона. Крајем прошле године пензионерима у Србији држава је на име
умањених пензија дуговала близу милијарду евра. Уколико добију на суду, добиће и законску
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камату у износу од 45 одсто од главнице, а процедура је слична као и код тужбе за незакониту
наплату боравка у обдаништима.

Програмери очекују плату од 1.500 евра
И. М.
Истраживање сајта ХеллоWорлд.рс о захтевима рачунарских експерата у нашој
земљи: Међу програмерима постоје разлике у погледу жеља за висином примања,
зависно од радног искуства и места у којем живе

КАДА би могао да бира, програмер из Србије би хтео плату од 1.455 евра, показује истраживање
спроведено међу корисницима портала ХеллоWорлд.рс. То је скоро три и по пута више од
просечне плате у нашој земљи, која износи око 420 евра.
С обзиром на то да се годинама уназад тражи "програмер више", да таквих стручњака нема на
листама Завода за запошљавање, процењују на овом порталу, жељену плату вероватно
формира однос понуде и потражње.
Њихово истраживање, спроведено међу 1.003 испитаника, показује да и међу програмерима
постоје разлике у погледу жеља за висином примања, како оне које диктирају године радног
стажа, тако и место у којем живе и раде. Тако, рецимо, они са искуством дужим од десет година
очекују просечну плату од 1.550 евра, што је за 16 процената више од програмера са искуством
од две до пет година.
Разлика је још већа у зависности од места становања. У Београду, где објективно трошкови
живота јесу највећи, ИТ експерти просечно прижељкују зараду 1.629 евра, што је за 40
процената више од нишког просека. Новосађани и Крагујевчани су скромнији од Београђана,
али би ипак желели коју десетину евра више од Нишлија.
Права помама за програмерима, што је и глобални и домаћи тренд, условила је да им
послодавци нуде не само добре зараде, већ и услове рада. Једна од предности рада у ИТ сектору
је и то што су развојни центри највећих светских ИТ компанија својеврсни радно-забавни
паркови, где се тежак интелектуални и креативни рад амортизује разним активностима којима
је за циљ да послуже за предах, опуштање и разоноду. То је додатни аргумент, процењују у
ХеллоWорлд.рс, да програмери, осим што су добро плаћени, буду и прилично "размажена"
радна снага.
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ВАЖНО РАДНО ОКРУЖЕЊЕИСТРАЖИВАЊЕ је показало да је ИТ експертима у Србији важно
да ли се ради прековремено и која је величина тима у којем ће радити. На разговору за посао
обавезно питају и да ли ће бити окружени колегама-сениорима, да ли се развија сопствено или
аутсорсинг решење и који алати се користе.
Међутим, према обављеном истраживању, подаци овог сајта кажу да програмери у Србији
уопште нису захтевни по питању допунских садржаја. Могућности као што су клизно радно
време, рад ван канцеларије, кодекс облачења, за већину испитаника су пожељне могућности
или им то није битно. Ако се изузме едукација у вези са професионалним усавршавањем, за
коју 15 одсто испитаних тврди да је неопходна, све побројане могућности су 10 или испод десет
процената њихових услова.
Сваки десети би захтевао клизно радно време, да кодекс облачења није строго формалан и да
добије слободне дане за прековремени рад.
А када је реч о велнес пакетима, само 0,8 одсто учесника анкете се изјашњава да су они
неопходни за прихватање понуде за запослење, док за 70 одсто ова бенефиција нема никакав
значај. Свега 1,4 процената од послодаваца би захтевало просторије за забаву и релаксацију,
док је остатку свеједно да ли би ову бенефицију имали на новом радном месту, а 2,7 одсто њих
би тражило да има обезбеђену храну на послу.

За компјутераше посао и без факултета
И. М.
Стручњаци за информационе технологије дефицитарни на српском тржишту рада.
У ИТ индустрији места има за још 20.000 радника
ПРОЦЕЊУЈЕ се да Србији недостаје најмање 20.000 ИТ стручњака. Како је реч о готово
јединој индустрији у којој је понуда послова већа него понуда радне снаге, тако и кандидати
пријављени у Националној служби за запошљавање (НСЗ) брзо нестају са њихове евиденције.
Према подацима НСЗ, за прва четири месеца ове године 1.441 радник у области
информационих технологија пронашао је посао.
Највише незапослених у ИТ области има завршену само средњу школу, па са
четворогодишњим образовањем посао чека 4.251 особа, док су послодавци од почетка године
до краја априла запослили 818 радника са оваквим квалификацијама.
Са завршеном вишом или високом школом, на евиденцији НСЗ налази се 755 особа, док је у
анализираном периоду посао успело да пронађе њих 233 са овим степеном образовања. Са
завршеним факултетом посао тражи 969 особа са образовањем из области информатике,
рачунарске технике и статистике, док их је са додатно завршеним специјалистичким, мастер
или магистарским студијама још 17. Из ове категорије послодавци су, путем НСЗ, затражили
357 радника.
Велики део незапослених у овој категорији чине стручњаци за статистику, а не за ИТ, јер је реч
о заједничкој категорији у евиденцији НСЗ. У њиховој номенклатури занимања, зависно од
компетенција и степена стручне спреме, постоје чак 64 профила у области информатике,
рачунарске технике и статистике. Ту су инжењери, програмери, информатичари...
Национална служба за запошљавање, у складу са потребама тржишта рада, континуирано
организује обуке и преквалификације у области информационих технологија. Процене су да би
током ове године обуке из рачунарства требало да прође око хиљаду кандидата.
ДОКТОР НАУКА чека радно место
НА ЕВИДЕНЦИЈИ Националне службе за запошљавање налази се и један доктор наука за
рачунарску технику. Од почетка године није успео да пронађе посао.
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РАЧУНИЦА Половина пензионера добиће повишицу до 3.700 динара,
а 13 "НАЈБОГАТИЈИХ" преко 8.000
Данијела Нишавић
Чак 765.003 пензионера у Србији, уколико повећање буде осам одсто могу да рачунају да ће
добити од 1.600 до 3.721 динар више од садашњег износа..
Председник Србије Александар Вучић највио је повећање пензија до краја године, а у оптицају
су три могућа сценарија. По првом сценарију је предвиђена повишица од осам одсто. То значи
да би просечна пензија која тренутно износи 24.979 динара могла да буде већа за 1.998 динара.
Други сценарио да се Закон о привременом умањењу пензија укине фазно. У првој години
укидања пензионерима који имају више од 25.000 вратила би се половина од узетог износа из
пензионог решења. Уз то повишица од 5,5 одсто следовала би њима и свим осталим
пензионерима.
Трећи сценарио значио би потпуно укидање закона, а у том случају све пензије би могле да се
повећају линеарно за три одсто.
"Блиц" је урадио рачуницу за линеарно повећање од од осам одсто, које је и најизгледније.
За оне који имају до 36.500 повишица од 2.139 до 2.920
Најстарији суграђани који имају од 26.732 динара до 36.500 динара, могу да очекују да ће
добити већи пензиони чек за 2.139 до 2.920 динара.
Иначе, проценат од осам одсто, о којем се прича да је најизвеснији за повишице пензионерима,
добијен је као збир очекиваног раста БДП и инфлације у овој години.
Пензионери који примају 46.000 - "повишица" 3.700
Они који имају старосну пензију од 36.500 до 46.514 динара, од краја године би могли да
рачунају на 39.420 динара, односно 50.235 динара.
Иначе, ММФ је тражио да се укине закон о привременом смањењу пензија, а управо он се
највише и тицао ових и већих пензија.
Најмање пензије - повећање за 1.147 динара
Најмање пензије су до 14.338 динара, а повишица је сходно износу и најмања - 1.147 динара.
За оне који имају 14.338 динара пензије, увећање од осам одсто значило би пензију од 15.485
динара, док би они са садашном пензијом од 14.338 до 17.500 динара могли да очекују
повећање од 1.147 до 1.400 динара.
Највеће пензије - "повишица" 8.400 динара
Онима који примају од 57 хиљада до 66.084 динара, пензије би биле увећане за 4.560 - 5.286
динара. "Најбогатији" пензионери, они који примају месечно око 106.000, могли би да рачунају
на повишицу већу од 8.495 динара, а то је рецимо половина од најниже пензије.
За највећи број корисника инвалидских пензија повећање од 2.139 динара
Када је реч о инвалидским пензијама које у просеку износе 24.633 динара, а прима их 259.617
корисника, највећи број има пензиони чек од 26.732 до 36.500 динара, па би могли да очекују
повишицу од 2.139 до 2.920 динара. У Србији од 309.741 корисника породичних пензија,
трећина прима до 14.338 динара, а њима би следовало увећање од 1.147 динара.
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Држава прави регистар СТВАРНИХ ВЛАСНИКА фирми, а због тога би
неко могао да заврши у ЗАТВОРУ
Наташа Латковић

Србија је коначно одлучила да стане на пут прикривању правих власника домаћих и страних
компанија, а тиме и упливу криминалном зарађеног и сумњивог новца у легалне токове. Под
притиском међународних институција и Европске уније, донета је одлука да се по хитном
поступку формира посебан регистар у коме ће се налазити имена стварних власника
привредних субјеката, који, директно или индиректно, имају више од 25 одсто удела у некој
фирми.
Пракса прикривања стварног власништва била је посебно изражена у приватизација бројних
државних предузећа, после октобарских промена, а резултат је био не само уплив сумњивог
новца, већ и прикривени утицај тајкуна и сумњивих личности на економске и политичке
процесе у земљи преко скривеног власништва.
Новим законским решењем тако нешто требало би да буде онемогућено.
Власти у Београду имају рок до 1. јуна ове године да усвоје закон о централној евиденцији
стварних власника, који је пре неколико дана ушао у скупштинску процедуру. Тај рок Србији
наметнуо је Комитет Манивал при Савету Европе, који је нашу земљу прошле године ставио
под "појачан надзор", истичући да је "постојећи систем за спречавање прања новца и
финансирање тероризма у Србији неделотворан".
Регистар до краја године
План државе је да до краја месеца усвоји закон, а до 31. децембра ове године и направи
централну евиденцију стварних власника. Тим послом требало би да се бави Агенција за
привредне регистре.
У Предлогу закона не прецизира се како ће прикупљати подаци о стварним власницима, осим
да ће се они преузимати од надлежних државних органа и од заступника компанија, удружења,
фондација...
У образложењу се, међутим, помиње да ће тај задатак пре свега имати Управа за спречавање
прања новца, која иначе прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним државним
органима информације и документацију који се односе на спречавање и откривање прања
новца и финансирања тероризма.
Чија имена ће се налазити у регистру?
Централна евиденција стварних власника је заправо јединствена електронска база података о
физичким лицима који су стварни власници компанија, задруга, огранака страних привредних
друштава, пословних удружења, фондација, задужбина, установа... У њој се неће налазити
подаци о власништвима над јавним акционарским друштвима, политичким странакама и
спортских клубовима.
Како пише у Предлогу закона, у тој евиденцији биће наведена имена особа која посредно или
непосредно имају најмање 25 одсто удела, акција, права гласа... у одређеном субјекту, као и они
који имају преовлађујући утицај на доношење одлука и вођење послова.
Такође, у централном регистру биће именоване и особе које посредно или директно обезбеде
средства која битно утичу на доношење одлука у том субјекту.
Осим имена стварних власника, у поменутом регистру налазиће се и низ података о самим
компанијама, удружењима, фондацијама... Осим назива, матичног броја, ПИБ-а, статуса и
претежне делатности, налазиће се и контакт подаци, и-мејл адреса, бројеви рачуна у банкама...
Подаци о стварним власницима биће доступни свима, али уз надокнаду
Судећи по издатој Директиви, у Европској унији се подаци о стварним власницима субјеката
дају надлежним органима и финансијско - обавештајним службама без икаквог ограничења и
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упозорења, као и банкама и финансијским институцијама, адвокатима, јавним бележницима...,
односно свима онима који могу доказати да правни интерес.
У српском закону, међутим, пише да ће ови подаци бити доступни свима без доказивања
правног интереса, али ће заинтересовани бити у обавези да поднесу захтев надлежној Агенцији
за привредне регистре (електронски, преко интернет портала или у писаној форми) и плате
накнаду за то, али се не наводи о којој суми ће бити реч.
Агенција ће бити дужна да на захтев одговори у року од два дана.
Оштре затворске и новчане казне
Навођење погрешних имена у централном регистру биће биће санкционисано и затворском и
новчаном казном. У закону пише да ће казном затвора од три месеца до пет година бити
кажњен свако ко у евиденцију унесе погрешне податке са циљем да прикрије стварног
власника. Исто следује и оном ко упише неистинит податак као истинит или промени или
избрише истинит податак.
Ако саме компаније, удружења, фондације... не доставе податке о њиховом стварном власнику
у року од 15 дана и не чувају их и ажурирају власништво 10 година, биће кажњене износом од
500.000 до 2.000.000 динара, а одговорно лица мораће да плати од 50.000 до 150.000 динара.
У случају да се у евиденцији наведе погрешни стварни власник, физичко лице чије је име
објављено може да поднесе тужбу надлежном суду, који потом Агенцији доставља пресуду ради
брисања унетих података, а поступак по тужби је хитан.
Ненадић: Кршење закона и прописа
Немања Ненадић из Транспарентности Србије каже за "Блиц" да проблем са транспарентним
власништвом у Србији несумњиво постоји и ван контекста испуњавања међународних
препорука. Он каже да се то нарочито види у медијима, па чак и у онима у којима држава има
удео у власништву.
- То се видело и током бројних приватизација, када су јавно изношене сумње да лице које
купује неко предузеће није његов стварни власник. Ипак, скривање власништва има своје
мотиве и они су често везани за кршење неких других закона и прописа. То може да буде у вези
и са пореклом новца, које је стечено са вршењем кривичних дела. Дакле, скривање власништва
није главни проблем. То само отежава примену неких других закона - закључује Ненадић.

САМО У СРБИЈИ Раде при Влади, не примају плату седам година, а из
овог невероватног разлога не могу да дају отказ
Александра Танасковић и Виолета Милетић вероватно су једине раднице у целој Србији које,
све и да хоће, не могу да дају отказ!
Републички центар за таленте, у којем су запослене, пре три године остао је без директора и од
тада нема ко ни отказ да им потпише, пишу "Вечерње новости".
Последњу плату примиле су за 2011, седам година им није уплаћен радни стаж, а већ четири су
без здравствене књижице.
Нашле су се, кажу, у безизлазној ситуацији - не могу да се запосле, да се пријаве у националну
службу за запошљавање или да макар преко супружника добију здравствено осигурање . А све
то јер су у радном односу који не могу да раскину.
Сви министри обећали решење
Њихови проблеми, каже нам Александра Танасковић, трају деценијама. Некада непрофитна
друштвена оргнизација, која је координисала рад регионалних центара за таленте и помагала
великом броју надарене деце, 2003. године прешла је у надлежност Владе.
Добили су директора, Управни одбор, али неко је заборавио да оснивачке и друге акте уподоби
са новим околностима. Престале су да стижу уплате за зараде, социјално и здравствено
осигурање.
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- За све наше проблеме крив је немар Министарства просвете, јер смо у њиховој надлежности сматра Александра Танасковић и наставља:
"Потребно је да нам надокнаде дуговања и да одлуче какава је судбина Центра: или да поставе
новог директора и наставе финансирање или да донесу одлуку о гашењу. Оваква ситуација не
води никуда."
Проблеми су почели да се гомилају у време када је министар просвете био Жарко Обрадовић.
Због дуговања и немара државе бивши директор Александар Токовић штрајковао је глађу у
децембру 2013. године.
Гладовање је прекинуо када му је тадашњи министар просвете Томислав Јовановић обећао
решавање свих проблема и исплату дуговања. То се никада није догодило, па су запсолени
писали и министру Вербићу.
- Имали смо пријем 2016. у канцеларији премијера. Они су нам заказали састанак у
Министарству просвете и, заиста, министар Шарчевић нас је примио, са целим својим тимом.
Показао је разумевање за наш проблем и делегирао свог помоћника да се ангажује на
проналаску решења. Ево од тада су прошле скоро две године. Примио нас је још једном
децембра 2017. и одредио другог сарадника да се бави судбином Центра, али се до данас ништа
није рпоменило - каже наша саговорница.
Она каже да су писале председници Скупштине Маји Гојковић и скупштинском Одбору за рад
и социјална питања.
- Писале смо и Канцеларији председника Републике. Сви су имали разумевање, одговорили
нам и наше молбе проследили Министарству просвете - каже она.
Сви се, објашњава, позивају на законе због којих нису надлежни, само она и њена колегиница
Виолета Милтеновић немају закон који би им помогао да реше егзистенцијални проблем.
Министар просвете потврђује да је упознат са овим проблеммом и да скоро две године
покушава да нађе решењеза правни вакуум у коме се Центар нашао, који ће бити у скалду са
законом.
- Републички центар не функционише годинама, а са талентима раде регионални центри каже Шарчевић.
Једини начин да се и формално угаси био би да распишемо конкурс за директора и да
пронађемо некога ко испуњава све услове за то место. Када би смо именовали директора, он би
могао две запослене да прогласи технолошким вишкоми на крају би центар и формално могао
да буде угашен. Али, веома је тешко наћи таквог кандидата, јер би по гашењу и он остао без
посла.

Синдикат Заставе оружја тражи од Вучића да не потпише закон којим је предвиђена продаја
капитала те фабрике

Сачувати државно власништво у фабрици
Синдикална организација Застава оружје затражила је од председника Србије Александра
Вучића да не потпише Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме, који је
републичка Скупштина усвојила средином прошле недеље, и којим је, поред осталог,
предвиђена приватизација, односно продаја капитала домаће војне индустрије, а тиме и
крагујевачке фабрике оружја.
У писму које је оружарски синдикат упутио Вучићу, истиче се да „због значаја и историјске
димензије, као и тренутних геополитичких прилика у којима се држава Србија налази,
радници Заставе оружје сматрају да ту фабрику до даљег треба сачувати као државну“. Она би
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требало да буде „основ и темељ будуће реиндустријализације, с обзиром да је српска индустрија
уништена последње две деценије потпуно промашеним концептом приватизације“.
– Искуства прошлости нас уче да купци српских предузећа своју економску ефикасност и
конкурентску способност остварују и граде кроз редукцију трошкова посебно у домену радне
снаге. У великом броју случајева капитал предузећа се исисава и сели ван друштва, остављају се
блокирани рачуни, имовина се ставља под хипотеку а предузећа углавном тону под теретом
кредитних обавеза – истиче се у допису синдиката.
Наводи се и да узроке актуелних тешкоћа фабрике „могу да се траже у некомпетентном
управљању, у којем не постоји одговорност за пословање фабрике, остварене губитке и
промашене пословне потезе, смањену производњу и увећане трошкове“. „Свако предузеће,
независно од облика власништва, упашће у кризу уколико се њиме лоше управља. Постоји низ
фактора који утичу на развој и пословање фабрике, и то није сам по себи само својински облик.
Ако се продају сви вредни ресурси, па и фабрике Застава оружје, Србија ће постати попут
колоније. Зато је морална и патриотска обавеза свих нас да учинимо све да до тога не дође јер
би у супротном био грех према садашњим и будућим генерацијама. Зато радници Застава
оружје апелују и позивају вас да не потписујете Закон о производњи и промету наоружања и
војне опреме, или да обезбедите да се фабрика Застава оружје, због свега наведеног изузме из
поступка продаје капитала“, пишу крагујевачки оружари.
Оружари чекају извештај о пословању
Јучерашњом једносатном обуставом рада, радници Заставе оружја наставили су још пре
неколико месеци започети протест, због неиспуњених захтева везаних за изузеће те фабрике из
приватизације војне индустрије, исплату регреса од по 25.000 динара, повећање зарада и
побољшање услова рада. Прекјучерашњи састанак са пословодством није дао готово никакве
резултате, али је Надзорни одбор обећао да ће извештај о пословању фабрике у првом
овогодишњем кварталу бити дат на увид синдикату. У пословодст

Брнабић и ММФ: Плате и пензије у складу са растом БДП
Председница Владе Србије Ана Брнабић и делегација Међународног монетарног фонда, коју је
предводио шеф Мисије Џејмс Руф, сагласили су се на данашњем састанку да су реформе током
претходне три године дале добре резултате, због чега је важно наставити структурне реформе и
током 2019. године и тако обезбедити даљи раст БДП.
Како се наводи у саопштењу Владе, ММФ је задовољан трендом у српској економији, као и тиме
да постоји висок степен сагласности са Владом Србије када је реч о реформама које треба
спровести и у наредном периоду.
Брнабић је рекла да је први квартал био изузетно добар и да влада наставља да ради као и до
сада и да нема простора за опуштање, како би се постигли жељени резултати у овој години.
Истакла је да се разговара и о плановима за 2019. годину јер је циљ владе да се постигне
одржив и димамичан економски раст.
Премијерка Брнабић и шеф Мисије ММФ Руф разговарали су о расту плата и пензија.
Председница владе нагласила је да ће се висина новог повећања разматрати у складу са растом
БДП-а и постигнутим економским резултатима.
Посебан акценат током разговора стављен је на мапирање радних места и утврђивање
коефициената запослених, на чему ради Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Руф је истакао да је за ММФ нови систем плата веома важна реформа и да Влада Србије за то
има њихову пуну подршку, као и да је за реализацију тог посла неопходна пуна сарадња и
размена информација свих релевантних институција.
Премијерка Брнабић је обећала да ће се на том послу радити максималном брзином и да је сада
фокус управо на томе – завршетку мапирања радних места и израда коефициената, за шта је
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Министарство државне управе и локалне самоуправе већ припремило нацрт закона.
На састанку је било речи и о важности јавних инвестиција, обезбеђивању фискалне
стабилности, реформи јавних предузећа и пореској политици.

Огласио се и “Кајзен”, први пут после штрајка
Прошлонедељни штрајк у турској текстилној фабрици “Кајзен” у Смедереву, и откази за
седморо радника који су уследили, узбуркали су јавност у Србији.
Новинари су узалуд покушавали да сазнају став и друге стране, у овом случају прве –
послодавца, све до данас, када је стигло званично саопштење, које преноси Подунавље.инфо.
“Нажалост, име наше фирме спомиње се у неким наводима објављеним у јучерашњим
медијским извештајима. Желимо да јавности у Србији пружимо следеће информације о томе:”,
пише на почетку саопштења.
“Недавни штрајк у нашој компанији био је без основа и није био организован у складу са
законом. Штрајк није био најављен, Каизену никада није уручена одлука о ступању у штрајк,
нити нам је била достављена листа захтева запослених, што су све обавезе запослених на
основу Закона о штрајку. Последично, није нам била дата могућност да одговоримо на захтеве
запослених и да покушамо да постигнемо договор о томе како се проблеми за које су запослени
мислили да постоје могу решити. Обустава производње угрозила је испуњење обавеза према
нашим интернационалним клијентима и проузроковала велику репутациону и финансијску
штету за Каизен.”
У саопштењу се даље наводи да Каизен никада није каснио са испуњењем својих обавеза према
запосленима.
“Напротив, зараде смо запосленима редовно исплаћивали знатно пре рокова који су утврђени
уговорима о раду. Скорашњи штрајк у нашој фабрици у Смедереву је резултат неспоразума у
погледу времена исплате за рад у режиму прерасподеле радног времена, а не за прековремени
рад. Прерасподела радног времена је посебан режим рада који је дозвољен и регулисан
Законом о раду, који подразумева посебну методологију за обрачун радних сати. Чим смо за то
добили прилику, ово смо објаснили запосленима и разрешили све неспоразуме. Све своје
обавезе према запосленима по основу прерасподеле радног времена испунили смо у
потпуности и на време.”
У Кајзену тврде да су, од када су пре две године основали производњу у Смедереву, у
потпуности пословали у складу са свим важећим прописима Републике Србије, као И дас у све
своје обавезе према запосленима испуњавали савесно, у доброј вери, и у свему у складу са
радноправним прописима Републике Србије.
“Ми имамо изузетно поштовање за свих својих 350 запослених и наставићемо да радимо
заједно са њима како би одржали и проширили своју инвестицију у Србији”, закључује се у
саопштењу Кајзена које преноси Подунавље.инфо.

Краљево: Протест због неравномерне поделе буџетских средстава
медијима
„Можда нас, вечерас, има мало. Можда, зато што нисмо дошли аутобусима. Можда нас,
вечерас, има мало јер немамо буџете да плаћамо седвиче.
Али, знајте ви који сте имали храбрости да вечерас дођете на овај скуп и ви драги суграђани
што вечерас, седите по кафићима и ви господо из Градског већа што нас гледате са терасе на
врху хотела и соли је мало ал засоли.
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Пут увек почиње првим кораком. Вечерас га чинимо, а видимо се поново, идуће среде на истом
месту и у исто време. И да вас подсетим и 1996 године, у новембру, на првим,тадашњим,
протестима није било више грађана него што нас има вечерас а завршло се како се завршило у
фебруару 1997. са десетинама хиљада Краљевчана ослобођених страха“.
Овим речима Народног посланика др Драгана Весовића из Краљева, из посланичке групе
„Двери“, завршен је скуп у организацији 13 опозиционих странака из Краљева.
Скуп на Тргу Српских Ратника крај популарног „Милутина“, коме је по проценама присутних
извештача, присуствовало око 300 Краљевчана почео је обраћањем Ивана Матовића шефа
одборничке групе „Староседеоци Краљева“ у Скупштини града Краљева.
Он је подсетио да је повод за одржавање протетног скупа одлука Градског већа о расподели
новца за суфинасирање медијских пројеката којом је Телевизија Краљево, која слови за медији
близак краљевачким напредњацима дато близу девет милона динара од укупно 14,5 милона
динара намењених медијама.
Истом одлуком Градског већа, које узгред буди речено и не би требало да учествује у процесу
расподеле средстава медијима, друге две локалне телевизије КаТВ и телевизија „Мелос“ добиле
су по сто хиљада динара.
Како су ове две телевизије у свом извештавању имале простора и слуха за критичку реч
опозиције то је оваква одлука од стране организатора протеста, али и од стране већине
регистрованих медија у граду на Ибру, протумачена као вид економског притиска на локалне
медије који гаје критички став према власти коју чини коалиција СНС-СПС.
У истом тону уз упозорење да се гушењем медија који имају критички став према власти
увелико трасира пут за четврти вид тоталитаризма на овим просторима, а то је примитивизам,
који нам долази после фашизма-бољшевизма и тоталитаризма Славко Јаношевић власник и
уредник КаТВје закључио:
„Без слободних медија ,нема слободних избора. Немамо ли то двоје џаба нам све“.
Ако је расподела буџетских средстава медијима била окидач за протесте то по речима
организатора, а и вечерашњих говорника на протестном скупу није и једини разлог.
Изнето је низ примера нетранспарентне расподеле буџетских средстава, удружењима
грађана,спортским клубовима али и субвенција за јавни превоз.
Тако је по речима Владете Деспотовића, бившег радника „Аутотранспорта“, које је некада
пружало услугу јавног превоза, ово предузеће лошим одлукама градске власти, најпре доведено
до пропасти а потом је његова велика имовина, кроз две продаје једне у приватизацији и друге
из стечаја, раскрчмљна будзашто а радницима су остале неисплаћене зараде и друга примања.
Скуп на коме су вечерас, говорили још и др Љубиша Јовашевић испред Покрета за Краљево и
Зорица Стаменковић, председница Форума жена ГО ДС је завршен шетњом градском
променадом како би речено је, охрабрили оне који су вечерас,одабрали кафиће уместо
протеста, да им се идуће среде придруже.
Организатори протеста
Међу тринаест опозиционих странака које су организовали вечерашњи протест су Српски
покрет Двери, Демократска странка, Демократска странка Србије, Удружење Староседеоци
Краљева и околине, Покрет за Краљево, Српска слога, Социјалдемократска странка, Народна
странка, Покрет за преокрет, Нова Србија, Доста је било, Здрава Србија и удружење Отписани
2014.
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Ломе се копља око новог закона о штрајку
Љ. Малешевић

У току је јавна распава о Нацрту закона о штрајку, који је сачинило Министарство за рад,
запошљавање, борачку и социјалну политику.
Судећи по досадашњих реговањима, понуђеним нацртом нису задовољни ни синдикати ни
послодавци. Наиме, и српски послодавци траже да се у будућа правила о праву на штрајк унесе
и локаут.
Локаут је појава у пословном свету која је супротна штрајку. Тада не штрајкују запослени већ
газде стопирају рад, спречавајући запослене да обављају свој посао и у том случају сви уговори
престају да важе док се две стране не договоре. Пракса показује да послодавци најчешће
примењују локаут да би натерали раднике да прихвате нове услове пословања, а забележени су
и примери да је коришћен да би се спречио најављени штрајк запослених.
Унија послодаваца Србије упутила је допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у којем је указала на то да понуђени нацрт не садржи основна начела на
којима би морао да почива акт те врсте. Напомињу и да постоји и један конкретан разлог, осим
оних начелних, а то је да и послодавци траже право на штрајк.
Заштита имовине за време штрајка
Послодавци у Србији у допису који су упутили Министарству рада траже и да се у будућем
закону о штрајку нађе начело заштите имовине за време штрајка, као и да се предвиди
клаузула радно-социјалног мира, која подразумева да се штрајк не може организовати ако је
закључен колективни уговор и ако се поштују његове одредбе. Такође, траже да се штрајк
солидарности ограничи на један сат у само једном дану, али и да се ограничи број чланова
штрајкачког одбора зато што они не могу бити обухваћени минимумом процеса рада.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић објашњава да послодавци треба
да имају право на одбрамбени локаут, тврдећи да оно подазумева већа ограничења него прво
на штрајк.
– Локаут се у пословном свету дефинише као акција и противмера послодаваца на право
радника и њихових синдиката на штрајк – објаснио је Атанацковић. – Одбрамбени локаут
јавља се као противмера штрајку који није обухватио све запослене код послодавца. То ак,
значи да послодавци захтевају да им се омогући да не плате запослене који штрајкују, зато што
не могу да им обзезбеде нормалан рад. Тако се истовремено избегава да послодавац дође у
ситуацију да покрене стечајни поступак.
У допису УПС-а наводи се да право на локаут имају само послодавци из приватног сектора,
будући да је држава запослене у јавном сектору обавезала на то да у време штрајка морају да
обезбеде минимум процеса рада да би осигурала јавни интерес. Подсећају на то да је право на
локаут признато послодавцима у више држава света, наводећи да оно постоји у Аустрији,
Немачкој, Данској, Великој Британији, Холандији, САД, Канади, Јапану, на Новом Зеланду, у
Француској и Шпанији, а од држава у региону – у Хрватској, Црној Гори и Мађарској.
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Притужба СЕ: Србија не предузима ништа за раднице "Кајзена"
Аутор текста:Бета
Смедеревски грађански Покрет "Тврђава" обратио се притужбом Европском
комитету за социјална права Савета Европе, јер "већ пет дана институције Србије
не предузимају ништа како би разрешиле проблем у турској фабрици Кајзен у
Смедереву".
"Имамо јаке разлоге да верујемо да је у овом случају прекршена Европска социјална повеља у
члану 4. који се односи на право на правичну накнаду, и члану 5. који се односи на право на
организовање", наводи се у саопштењу тог покрета.
Покрет је навео да је послодавац прекршио и домаће прописе у Србији, попут Устава Србије, и
закона о раду и о штрајку.
"Овакав однос према радницима у Србији је недопустив и Покрет Тврђава апелује на
институције да почну да раде свој посао и заштите раднике", додаје се у саопштењу.
Текстилна фирма "Кајзен", као део турске компаније "Кардем", у Смедереву је покренула
производњу пре две године.
Око 300 запослених у фабрици где су запослене махом жене, зауставило је производњу јер им
послодавац пола године није платио зараде и прековремени рад.
Тврде да готово свакодневно раде по десет и 12 сати.

Привредници: Дракслмајер нам "отима" раднике високим платама
Аутор текста:Бета

Поједини зрењанински предузетници негодују због висине зарада које радницима
исплаћују у немачкој компанији Дрекслмајер и наводе да их због тих, већих плата,
напушта све већи број радника, као и да велике компаније имају привилегије у
односу на мале.
Предузетник из Зрењанина Драган Видаковић, који запошљава 170 радника и, између осталог,
поседује ланац трафика и власник је једног од такси удружења у Зрењанину, рекао је за РТВ
"Сантос" да није реч само о Дрекслмајеру, него уопште о свим великим послодавцима, великим
фирмама и компанијама.
"То су углавном стране компаније које су од наше државе већ дуги низ година подстицане и
субвенционисане да инвестирају овде и наравно да су због тога мали послодавци, предузетници
посебно у неравноправном положају. Фаворизују се велики на рачун малих", рекао је он.
Видаковић је казао и да посебан проблем представља прелазак одређеног броја радника у
Дрекслмајер, јер се тада поставља захтев да то ураде одмах, без поштовања отказног рока.
Зрењанински предузетник Будимир Јовановић, власник неколико фирми у Србији и
Македонији, сматра да није примерено да неки послодавци из Зрењанина исплаћују зараде
које су од 23.000 или 25.000 динара јер са тим новцем не може да се живи и да су људи
принуђени да бирају радна места која им омогућавају већу зараду.
"Послодавци ће морати науштрб свог профита да повећавају зараде запослених, како би они
остали у њиховим фирмама. Познати смо по томе да имамо изнадпросечне зараде у односу на
браншу у којој се налазимо", рекао је он за РТВ Сантос.
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Директор Дракслмајера: Не добијамо субвенције још од 2012.
Да је притужби послодаваца било, потврдио је директор компаније Дрекслмајер у Србији
Михаел Вагнер који је за ту телевизију изјавио да су имали позиве неколико компанија које
послују на територији града Зрењанина, које су се жалиле јер им узимају специјалисте.
"Код нас су сви добри, квалитетни и квалификовани радници добродошли. Ово је слободно
тржиште, људи могу сами да бирају где ће се запослити и наравно људи иду тамо где имају
боље услове за рад и бољу плату", рекао је Вагнер.
Указао је и да је та компанија у свом пословању потпуно независна и да нису добили никакву
субвенцију од државе Србије још од 2012. године, од када су дуплирали број запослених
радника и да су, када су у питању субвенције, многи овдашњи послодавци у заблуди.
Дрекслмајер запошљава више од 5.000 радника и један је од највећих послодаваца у региону.
Иако је висина зарада у тој компанији пословна тајна, познато је да радници имају и обезбеђан
бесплатан превоз и да се плате, које су како се може чути, изнад просечних за тај град, редовно
исплаћују.

Љајић: Смиривање ситуације у Агрокору је у интересу Србије
Аутор текста:Бета

Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је да је у
интересу Србије да се ситуација са компанијом Агрокор у Хрватској стабилизује и
додао да афера с мејловима због које је министарка привреде те земље Мартина
Далић поднела оставку на ту функцију нема никакве везе са Србијом.
Љајић је за телевизију Прва казао да Србију интересује да се задовоље рокови везани за
стабилизацију Агрокора, односно да се до 10. јула заврши нагодба и да је потпишу сви
повериоци, после чега почиње да тече рок за жалбе од два месеца.
"Очекује се да до септембра цео поступак буде окончан. Ми имамо интерес да се ситуација у
Агрокору, пре свега у Хрватској стабилизује, јер то значи онда преливање тог позитивног
ефекта на пословање Агрокора у Србији", казао је Љајић.
Потпредседница Владе Хрватске и министарка привреде Мартина Далић поднела је
оставку на ту функцију. Једна од најближих сарадница премијера Андреја Пленковића из
Хрватске демократске заједнице нашла се на удару критике опозиције, али и појединих
чланова владајуће коалиције, пошто је портал Индекс објавио њену приватну електронску
комуникацију с власницима брокерских кућа, правницима и консултантима о писању "Леx
Агрокора".
Неки од учесника неформалне преписке касније су били укључени и у спровођење тог закона
којим је хрватска влада увела принудну управу у Агрокор, односно у процес ванредне управе у
посрнулом хрватском концерну.
Далић је на конференцији за новинаре рекла да није учинила "ништа криво, неморално или
незаконито", али да одлази, јер не жели да буде "терет премијеру, Влади или ХДЗ".
Ванредни повереник за Агрокор Фабрис Перушко рекао је да се ради на завршетку
текста нагодбе који ће свим повериоцима бити представљен идуће недеље.
Агрокор је у Србији власник Меркатора С, Дијаманта, Фрикома, МГ Мивеле, Кикиндског млина
и Нове слоге.
Те фирме имају више од 11.000 запослених.
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Оружари писали Вучићу: Изузети Заставу из продаје капитала
Аутор текста:Бета
Синдикат фабрике Застава оружје упутио је захтев председнику Србије Александру
Вучићу да не потпише Закон о наоружању и војној опреми, који предвиђа продају
капитала те крагујевачке фабрике.
Оружари од Вучића траже да Застава оружје буде изузета из поступка продаје капитала коју
предвиђа закон недавно усвојен у парламенту.
"Ако се оствари продаја свих вредних ресурса, па и фабрике Застава оружје, Србија ће постати
попут колоније. Зато је морална и патриотска обавеза свих на да учинимо све да до тога не дође
јер би у супротном био грех према садашњим и будућим генерацијама", наводи се у писму
Вучићу.
Председнику државе је предочено да радници Застава оружје сматрају да фабрику треба до
даљег сачувати као државну и да она буде основ и темељ будуће реиндустријализације Србије.
У писму се истиче да искуства из прошлости уче да купци српских предузећа своју економску
ефикасност и конкурентност граде кроз умањење трошкова посебно на радној снази.
"У великом броју случајева капитал предузећа се исисава и сели ван друштва, остављају се
блокирани рачуни, имовина ставља под хипотеку, а предузећа углавном тону под теретом
кредитних обавеза" додаје се у писму председнику Србије.
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