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Руси хоће "Петрохемију"
В.Н.
Министар Антић, данас, са челницима "Гаспрома" и "Гаспромњефта"
"ГАСПРОМЊЕФТ" и НИС су заинтересовани за "Петрохемију" и у наредном периоду биће
интензивирани разговори са руском страном, изјавио је данас министар енергетике Србије
Александар Антић након састанка са председником "Гаспрома" Алексејем Милером и са
председником "Гаспроњефта" Александром Дјуковим о заједничким пројектима и
инвестицијама у Санкт Петербургу.
Он се са представницима руских енергетских компанија састао на маргинама 22. Међународног
економског форума у Санкт Петербургу (СПИЕФ). Према његовим речима, "Петрохемија"
добро и позитивно послује, али да јој је неопходан стратешки партнер због инвестиција.
- Пре свега, инвестиција у линију за производњу полипропилена, која теба да обезбеди да
"Петрохемија" дугорочно стабилно функционише, у свим економским условима, без обизра на
могуће турбуленције у вези са светском ценом нафте - казао је Антић. - Од почетка године
испоруке руског гаса Србији увећане су за шест одсто у односу на исти период прошле године.
То је, пре свега, последица индустријског раста у Србији, раста БДП, који смо имали у првом
квараталу од 4,5 одсто, као и очекивања да ћемо са таквим трендовима наставити.
ШИРЕЊЕ "БАНАТСКОГ ДВОРА"
ТЕМА разговора било је и јачање гасно-транспортног система Србије, пре свега, из правца од
Бугарске ка мађарској граници, и о повећању капацитета подземног складишта гаса "Банатски
двор".
- Добили смо чврсто обећање да ће руска страна у најкраћим роковима завршити студију која
третира неколико од понуђених техничких решења и донети коначну инвестициону одлуку,
позитивну одлуку - рекао је Антић.

Ђорђевић: Борба против исплате дела плате ''на руке''
Танјуг
Држава ће у наредном периоду кренути у борбу против исплате дела зараде у
готовини на руке, тзв. "црног дела" плате на који послодавци не плаћају порезе и
доприносе, изјавио је министар Ђорђевић
Држава ће у наредном периоду кренути у борбу против исплате дела зараде у готовини на руке,
тзв. "црног дела" плате на који послодавци не плаћају порезе и доприносе, изјавио је данас
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Најавио је да ће инспектори од лета моћи и на лицу места да проверавају у бази података шта
се исплаћује и како се исплаћује и у разговору са радницима да се увере да ли постоји нека
разлика.
Ђорђевић је навео да ће та акција бити спроведена у сарадњи са Министраством финансија и
Пореском управом.
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"У следећем циклусу ћемо се бавити борбом против исплате оног дела зараде који се исплаћује
на руке и који није евидентиран и за који се не плаћају порези и доприноси", рекао је Ђорђевић
за ТВ Прва.
Када је реч о раду на црном, Ђорђевић каже да је највише притужби радника на кршење
радног права и права на рад, на неисплаћене зараде и неевидентирање прековремених сати.
"Највише притужби имамо на кршење радног права и права на рад и такође и о неислаћеним
зарадама и неевидентирању прековремених сати".
На питање да ли је на помолу договор приватних и државних домова за старе, да ли ће моћи о
трошку државе да бораве у приватним домовима, министар је рекао да ће се данас састати са
членицима приватних домова за старе у Србији.
"Идеја јесте да јавни позив који смо имали, а то је да са свима њима потпишемо оквирни
споразум како би могли наши градајни који су сада на листи чекања за приватне домове да
могу да буду сместсени код њих, а да то субвенционише држава. Верујем да ћемо са овим већ
почетком јула те редове смањити, а верујем можда чак и укинути".
Навео је да држава субвеционише до износа који плаћа и држваним установама, што је у
просеку 35.750 динара.
Према његовим речима, пензионерима и старим који имају неке приходе држава
субвенционише само ту разлику, који немају држава даје потпуни износ.
На питање како ће држава контролисати рада сезонских радника, Ђорђевић је рекао да ће у
јуну бити донет закон који ће до краја године бити примењен.
"Они који ангажују сезонску радну снагу немају времена за администрацију. Друга ствар, да
они треба да обавесте раднике о ономе што је у складу са законом, каква права њима припадају.
Ништа више и ништа мање и то је тај усмени договор који желимо да прескочимо, да нема те
папирне администрације. Радник који ради на сезонском послу има рок од две недеље да
тражи и у папирном облику уговор од послодавца".
Ђорђевић је најавио да ће следећа измена Закона о раду, према плану, бити 2020. године и да
се о томе причало већ на Социјално-економском савету са синдикатима и Унијом послодаваца
Србије.
"Они већ имају неке идеје кад су у питању синдикати и права радника у ком правцу треба ићи,
кад је у питању УПС они имају исто неких идеја, на пример, идеја о “локауту”. Желимо на време
да кренемо са дијалогом и желимо да поштујемо оно што јесте политика ове владе - то је
дијалог, да када дођемо до решења да буде заједнички постигнут консензусом", казао је
Ђорђевић.
Институт "локаут“ је право послодавца на заштиту своје имовине, гарантовану Уставом Србије.
"Локаут" је противмера послодавца на право штрајка признато радницима и њиховим
синдикатима и као такав углавном настаје поводом колективних преговора о раду.

Спорни за одлазак у пензију чекају дуже од ДВА МЕСЕЦА на решење
Танјуг
Током прошле године ПИО фонду пристигло је нешто више од 520.000 захтева за одлазак у
пензију, око 92 одсто захтева решено је у законском року од два месеца, док су преостали на
решење морали да чекају дуже.
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Члан УО ПИО фонда Драгослав Ђукановић каже да гледано статистички 92 одсто издатих
решења у законском року делује као добар резултат, али да то пак значи да су преосталих осам
одсто морали да чекају дуже од 60 дана.
- То значи да око 40.000 људи није решено у законском року. Иза сваког предмета стоји човек,
појединац. Сви знамо да фирме данас не дају отпремнину при одласку у пензију, а ти људи
морају од нечег да живе - рекао је Ђукановић на седници Управног одбора ПИО фонда.
Још дуже где осигураник има инострани стаж
Драгана Калиновић
Директорка ПИО Фонда Драгана Калиновић каже да се дуже чека код предмета где је
осигураник има инострани стаж или му за све године стажа нису уплаћени ПИО доприноси.
Додаје и да се Фонд суочава са проблем одласка кадрова због ниских плата, а да због забране
запошљавања не могу да запосле нове људе.
- Тренутно имамо 129 упражњених места. Међутим када се се узму у обзир они који су на
боловању, одмору то је око 600 људи мање него што је прописан максималан број људи - 3.069
- рекла је Калиновић на седници УО ПИО фонда.
Запосленима у ПИО фонду није било повећања плата те су како каже Калиновић приметили да
све више људи користи законску могућност и узимају неплаћено одсуство.
Наћи привремена решења
Подсећа да запослени који раде у ПИО фонду на издавању решења за пензије имају плату око
48.000 динара, а то је и просечна плата запослених у том фонду. Предсеник УО ПИО Фонда
Бранислав Митровић каже да и уколико не постоји доказ о комплетном радном стажу треба да
се изађу привремена решења уколико осигураник испуњава минимум услова - 15 година радног
стажа и 65 година живота за мушкарце. Он каже да се стално од Владе Србије тражи одобрење
за запошљавање нових људи, али да много више људи одлази него што се запошљава.
- То су углавном радна места за остваривање права осигураника. Имамо пример Пирота где
постоји проблем недостатка правника који доносе решења - закључио је он.

Без договора на састанку Министарства одбране и оружара, сутра
наставак штрајка
Танјуг

У Министарству одбране данас је одржан састанак Штрајкачког одбора Синдиката "Застава
оружје" са министром одбране Александром Вулином у вези са синдикалним захтевима, који је
завршен без договора, саопштио је Синдикат компаније.
Раније данас министар одбране Александар Вулин изјавио је да нема попуштања пред
захтевима оружара који штрајкују и додао да синдикат не може да мења руководство, као и да
Застава оружје не може бити изузета из закона.
Он је рекао и да је врло забринут, јер у Министарство одбране већ стижу најаве појединих
купаца да ће одустати од одредјеног броја уговора због штрајка.
Синдаклци кажу да ће продаја капитала фабрике бити настављена по утврдјеној динамици
тако да фабрика Застава оружје неће бити изузета из тог поступка, док је, кажу, питање
одговорности за стање у коме се фабрика налази сведено на анализу која ће у наредном
периоду бити урадјена како би се сагледале "последице штетног управљања и руководјења
фабриком".
Наводе и да је на састанку речено да радници фабрике и даље неће бити изузети
из умањења зарада од 10 одсто, као и да би то могло да се очекује тек почетком
следеће године.
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"Део бонуса од 10.000 динара требало би да буде исплаћен до краја месеца маја, а због тешких
услова рада Инспекција рада ће убрзо ући у фабрику и утврдити критичне тачке где је највише
угрожено здравље радника", наводи се у саопштењу Синдиката.
Они најављују да се штрајк радника фабрике данас наставља и у другој и трећој смени, а
Штрајкачки одбор ће у току вечери заседати и донети одлуке о даљим активностима Синдиката
и радника фабрике.
Штрајкачки одбор Самосталног синдиката "Застава оружја", који је од недавно у штрајку, први
пут је од јуче ујутру организовао целодневни штрајк, због, како тврде, лошег стања у фабрици.
Надзорни и Извршни одбор Застава оружје а.д. саопштили су раније да је 18. маја одржан још
један састанак са Штрајкачким одбором Самосталног синдиката на којем им су понудјене
одредјене опције у циљу прекидања штрајка, али да су они ту понуду одбили.
Штрајкачком одбору је, додаје се, предочено да уколико се штрајк настави, а ни у једном
сегменту нема утемељење у реалности, може доћи до фаталног исхода реализације пословања,
а самим тим и лошег остварења финансијских резултата, без којих нема даљег оптималног
функционисања предузећа.
Сутра наставак штрајка
Штрајкачки одбор Синдикалне организације Застава оружје је вечерас једногласно донео
одлуку да се штрајк настави и сутра целодневном обуставом рада у И, ИИ и ИИИ смени,
наведено је у саопштењу одбора.
Како наводе, таква одлука је донета с обзиром на то да захтеви који су данас у Министарству
одбране били тема разговора нису усаглашени на начин који би имао дугорочна решења, а који
би били интерес фабрике и запослених.
У Министарству одбране данас је одржан састанак Штрајкачког одбора Синдиката "Застава
оружје" са министром одбране Александром Вулином у вези са синдикалним захтевима, који је
завршен без договора, саопштио је Синдикат компаније.

ПИО фонд: Укинуто 360 инвалидских пензија
Танјуг
За 360 корисника укинуто је право на инвалидску пензију у поступку контроле које је радио
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.
Контрола је рађена по инструкцији Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална
питања од 10. септембра 2014. године до 31. децембра 2017. године.
Контролисане су инвалидске пензије остварене од 1990. године до данас.
Директорка ПИО фонда Драгана Калиновић рекла је да је урађена тријажа 81.824 предмета, а
да је позвано на контролни преглед 5.297 корисника.
На позив за преглед није се одазвало 1.168 корисника, а на поновљени позив није се одазвало
162 корисника.
- Прегледано је 3.961 корисник, а потврђен налаз код 3.677 корисника, док налаз није потврђен
код 284 корисника - рекла је Калиновић на седници УО ПИО фонда.
За 360 корисника укинуто је право на инвалидску пензију, односно обустављена је исплата
инвалидске пензије. Од тог броја, због неодазивања на преглед укинуто је 160 инвалидских
пензија.
За 16 осигураника списи предмета су проследњени тужилаштву, ради покретања кривичне
пријаве.
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Настављен штрајк оружара у Крагујевцу
КРАГУЈЕВАЦ – У фабрици „Застава оружје” јутрос је настављен штрајк са захтевима да се
фабрика изузме из приватизације, не умањују плате за 10 одсто, исплати бонус и регрес, а
тражи се и се смена директора, као и бољи услови рада. Самостални синдиката фабрике је
позвао раднике на збор после којег ће се радници упутити ка управној згради фабрике, где ће
генералном директору предати захтеве.
За данас је иначе у Министарству одбране најављен састанак са представницима синдиката и
штрајкачког одбора. (Бета)
Вулин: Нема попуштања пред захтевима оружара
Нема попуштања пред захтевима оружара који штрајкују, изјавио је данас
министар одбране Александар Вулин и додао да синдикат не може да мења
руководство и да Застава оружје не може бити изузета из закона.
Он је рекао да је врло забринут, јер у Министарство одбране већ стижу најаве појединих купаца
да ће одустати од одређеног броја уговора због штрајка.
„Ако почну масовно отказивати уговоре, шта ћемо? На крају ће се кола сломити преко леђа
радника, јер ако нема уговора и посла нема ни плате за раднике. Имате уговоре потписане до
друге половине наредне године, немојте да губимо време и купце”, рекао је Вулин.
Он је радницима у штрајку поручио да нигде у свету синдикат не може да мења управу, јер нису
власници фабрике, као и да не могу да траже да се Застава оружје изузме из закона.
„Застава оружја и Прва Искра до сада су били као друга предузећа. Сада су у закону препознати
као одбрамбена индустрија, као нешто што је од посебног значаја за Србију и за њих ће важити
докапитализација до 49 одсто”, нагласио је министар одбране за ТВ Пинк.
Како каже, руководство „Застава оружје” има подршку Министарства одбране и Владе Србије и
да ту нема попуштања.
„Застава оружје је добра фабрика, може да буде много боља. Цео свет прави данас оружје. Све
што ми правимо знају и други да раде. Када већ знамо да пласирамо робу на страно тржиште,
немој да кваримо”, закључио је министар.
Штрајкачки одбор Самосталног синдиката „Застава оружја”, који је од недавно у штрајку, први
пут је од јуче ујутру организовао целодневни штрајк, због, како тврде, лошег стања у фабрици.
Надзорни и Извршни одбор Застава оружје а.д. саопштили су раније да је 18. маја одржан још
један састанак са Штрајкачким одбором Самосталног синдиката на којем им су понуђене
одређене опције у циљу прекидања штрајка, али да су они ту понуду одбили.
Штрајкачком одбору је, додаје се, предочено да уколико се штрајк настави, а ни у једном
сегменту нема утемељење у реалности, може доћи до фаталног исхода реализације пословања,
а самим тим и лошег остварења финансијских резултата, без којих нема даљег оптималног
функционисања предузећа. (Танјуг)
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Радници заставе оружја наставили тоталну обуставу рада
Без договора Вулина и оружарског синдиката
– Министар одбране Александар Вулин И Синдикат Заставе оружја нису се
договорили око већине, прецизније око кључних захтева побуњених
крагујевачких оружара који су, други дан заредом, организовали тоталну обуставу
рада.
1Пише: З. Радовановић24. маја 2018. 19.46 Измењено: 19.46
Фото: Застава оружје
Пни захтевају изузимање те фабрике из будуће приватизације домаће војне индустрије,
изузеће из уредбе Владе о смањењу зарада запосленима у јавном сектору за десет одсто,
исплату још по 15.000 динара бонуса, побољшање услова рада, увид у пословање фабрике те
оставку или смену пословодства предузећа, на челу са генералним директором Милојком
Брзаковићем.
– Министарство одбране није спремно да изузме нашу фабрику из приватизације војне
индустрије. Нисмо се договорили ни око захтева да пословодство буде смењено, пошто
министар Вулин и његови сарадници сматрају да резултати пословања Заставе оружја нису
лоши. Тврде да су дугови наслеђени из претходног периода, а да фабрика има уговорене
послове за наредни период. Рекли су нам, додуше, да ће у наредних 15-ак дана да се направи
анализа рада Надзорног одбора и пословодства фабрике, од чега ми не очекујемо ништа.
Понудили су нам исплату бонуса од по 10.000 динара и најавили поновни долазак
Инспектората рада који треба да провери услове рада у предузећу. Све у свему, ништа – рекао
је нашем листу након јучерашњих преговора у Министарству одбране председник Синдиката у
Застави оружју Драган Илић, напомињући да ће у вечерњим сатима да буде одржан састанак
Штрајкачког одбора, на којем ће се одлучити о даљој судбини актуелног оружарског штрајка.
Радници Заставе оружја и данас су, други дан заредом, обуставили рад у потпуности, с тиме
што су процене Синдиката и пословодства о броју запослених који штрајкују прилично
различите. У Синдикату, наиме, тврде да јуче рад обуставило око 80 одсто од укупно нешто
више од 2.500 радника, док директор фабрике Милојко Брзаковић тврди да је у првој смени
штрајковало 809, или 47 одсто од 1.673 у то време присутна радника.
Синдикат је, пре одласка на преговоре у Министарство одбране, саопштио да је око 2.000
радника Застава оружја учествовало на збору који је одржан испред зграде Синдиката, после
чега су одржали протест испред Управне зграде фабрике и генералном директору Брзаковићу
појединачно уручили захтев да поднесе оставку због „нарушавања међуљудских односа, лоших
пословних резултата фабрике и неиспуњених захтева радника“.
– Мени је савест мирна, чинио сам и чиним све што знам и могу да фабрика послује што боље,
што показују и резултати пословања. Прошле године план производње и пласмана био је за 90
одсто бољи него крајем 2014, кад сам дошао на место директора фабрике. Финансијски токови
у предузећу су стабилни, имамо уговорене послове до средине 2019. године, просечна плата је
53.500 динара и сматрам да не постоји ниједан једини разлог да поднесем оставку – рекао је
нашем листу Брзаковић.
Истиче, притом, да је компанија Југоимпорт СДПР од пословодства и Синдиката Заставе
оружја јуче затражила гаранције да ће у вези са уговореним извозним аранжманима
крагујевачка фабрика да испоштује рокове и количине, те да ће, у супротном, уследити раскид
уговора и надокнада причињене штете пословним партнерима.
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Синдикати све мањи: Радничка солидарност само у државним
фирмама
НОВИ САД: Слободно би се могло рећи да у Србији синдикалних организација не мањка јер
тешко да се могу побројати сви синикати који постоје.
На питање да ли успешно штите права радника и да ли је бројност синдикалних организација
утицала на то да снага синдиката ослаби и да ли се променила улога синдиката, тешко је
одговорити. Ипак, да интерес за синдикалним удруживањем постоји показује и то што је од око
2.000.000 запослених у нашој земљи више од трећине оних који су и чланови неког синдиката.
По речима председника УГС „Независност” Зорана Стојиљковића, сасвим сигурно је да
смањење броја чланова синдиката није нешто што се дешава само у Србији. Он наглашава да је
од броја чланова неког синдиката много важније да ли се активно укључују у рад синдикалне
оргаизације којој припадају, те да УГС „Независност” има довољно чланова за
репрезентативност.
Синдикално организовање опада практично свуда осим у нордијским земљама, а степен
синдикализованости у Србији, односно удео чланова синиката у укупном броју запоселних је на
европском просеку, каже Стојиљковић.
Како је додао, приметна је велика неравномерност чланства, односно много је више чланова
синдиката који су запослени у јавном сектору, док их је у приватним фирмама далеко мање.
Стојиљковић указује и на то да је на број чланова синдиката утицало и све оно што се дешавало
у привреди Србије последњих деценија.
Социјални дијалог мора бити квалитетнији
Непостојање синдикалних подружница, указује Зоран Михајловић, за раднике значи мање
права и заштите, али и мање зараде. Он напомиње да снага синдиката није онаква каква би
требало да буде, а све због страха од губитка радног места.
Нисмо задовољни тиме какав је положај радника у Србији и непрестано инсистирамо на томе
да се постигне већи степен сагласности између синдиката и послодаваца и да социјални
дијалог буде квалитетнији. Истовремено, запослени морају да знају да од њих самих зависи и
њихова даља судбина и зато чинимо све да их охрабримо и едукујемо, каже Михајловић.
Наша привреда је у последење три деценије пропадала, о чему сведочи и то што смо сада
достигли тек око половине индустријске производње из осамдесетих година прошлог века.
Истовремено, смањивао се и број запослених, а слабила је и позиција радника, страх од губитка
радног места све је већи. Све су то разлози за мању заинтересованост радника за синдикално
удруживање, а уз то, огроман број запослених је разочаран и не верује више никоме. Такође, у
нашем друштву, нажалост, солидарност као вредност све мање постоји, страх од губитка радног
места је велики и због тога запослени нису спремни да се ангажују да би се нешто променило.
Уз то, понекад ни синдикати не реагују благовремно, не прилагођавају се променама, као да су
заточеници прошлости, а недостаје и подршка надлежних, али и јавности.
Савез самосталних синдиката Србије, каже секретар Зоран Михајловић, има око 550.000
чланова. И он указује на то да је више чланова који раде у јавном сектору, где је био и мање
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одлив запослених, а да их мање у реалном сектору, али да се сада у том делу привреде повећава
чланство.
Питање синдикалног организовања у реалном сектору је различито, каже Михајловић.
Према његовим речима, у многим предузећима одвија се без икаквих проблема, негде је веома
отежано јер су послодавци против синдиката и, чини се да при томе имају прећутно
одобравање државе, а има чак и компанија у којима је синдикално организовање и забрањено.
Д. Млађеновић

Потписани колективни уговори за 11.228 радника железнице
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић потписала је данас колективне уговоре са синдикатима и
пословодством четири железничка предузећа који ће, како је саопштено, омогућити боље
услове рада за 11.228 запослених на железници.
Четири железничка предузећа формирана 2015. године - Инфраструктура железнице Србије,
Србија карго, Србија воз и Железнице Србије а.д. - тако су добила своје прве колективне
уговоре, који су усклађени са новом организацијом и новим систематизацијама радних места.
"Запослени у железници прошли су кроз тешке периоде у претходних од 30 до 40 година и у
свим тим тешким периодима били су одговорни према свом предузећу и према држави. Све
што смо радили у претходне три године, радили смо заједно, и ако постоје радници којима
треба да се поклоним, то су сигурно радници на железници", рекла је Михајловићева.
У преговорима који су започети крајем јануара, постигнута је сагласност синдиката,
пословодства и Министарства и постигнут главни циљ, а то је максимално побољшање
материјалног положаја запослених у постојећим условима, а посебно оних чија су занимања
неопходна за редовно и безбедно одвијање железничког саобраћаја.
Председник Синдиката железничара Србије Драган Ранђеловић захвалио је Министарству и
Влади Србије на потписивању колективних уговора којима је, како је рекао, "започело
одмрзавање финансијско-материјалног положаја запослених".
"Хвала Министарству, колегама из синдиката и пословодству на коректној сарадњи.
Покренули смо се са мртве тачке, како би железнице поново постале лидер у српској привреди
и региону", рекао је Ранђеловић.
Председник Синдиката извршних служби српских железница Небојша Никић захвалио је
потпредседници Владе на труду у вези са закључивањем колективних уговора.
"Запосленима на железници нико није изашао у сусрет као што је то урадила потпредседница
Владе Зорана Михајловић. Ово је четврти и до сада најбољи колективни уговор који памтим",
рекао је Никић.
Како је саопштено из кабинета Зоране Михајловић, закључивање колективног уговора за
четири железничка предузећа је само један, али врло важан корак у заједничкој тежњи
Министарства, синдиката и пословодства да железнички сектор кроз нова улагања и
заједнички рад свих поврати своју позицију на тржишту у виду безбедног, сигурног, удобног и
као некада омиљеног превоза, уз даље унапређење материјалног положаја запослених.
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