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Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати
“Независност” одржали првомајски протест у Београду
Министар Ђорђевић на челу колоне, двоје учесника приведено
Неуобичајено висока температура за ово доба године, чак 28 степени, није спречила неколико
хиљада Београђана и радника пристиглих из свих делова Србије да данас учествују у протестној
шетњи коју су поводом 1.маја Међународног празника рада у Београду организовали Савез
самосталних синдикта Србије и Уједињени грански синдикати ―Независност‖.
Фацебоок УГС Независност
Првомајски скуп је почео на Тргу Николе Пашића у 12 часова говорима синдикалних
представника. Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да радници у Србији имају најниже
плате у Европи и да се данас, као и пре више од сто година, боре за право на „три осмице―,
наводећи да многи раде по десет, дванаест сати мада половина није ни плаћена за
прековремени ангажман.
– Наше плате се не померају док фирме остварују драстично веће профите, у чијој расподели
радници не учествују, то није праведно, нагласио је Орбовић, наводећи и да родитеље пуно
боли што њихова деца одлазе у свет како би радила јер овде немају услове. Коменаришући то
што се неки синдикати нису придружили првомајском скупу, он је рекао да то треба да објасне
ти синдикати и упитао се да ли они данас негде протестују.
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић је рекао да се данас у организацији
репрезентативних синдиката одвија ―шетња опомене‖. Он је позвао Српску православну цркву
да нешто проговори о социјалној неправди у друштву, напомињући да је црква свуда у свету
помоћ синдикатима.
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања који је
присуствовао скупу изјавио је да је захвалан што је позван, наводећи да је и циљ Владе да се
плате повећају, а млади задрже у земљи. Док се министар Ђорђевић обраћао окупљеним
новинарима активисти Левог самита Србије су звиждали, добацивали и скандирали ―Ђорђевић
лопове‖. Коментаришући негодовање због његовог присуства на скупу Ђорђевић је рекао да је
реч ―о младим људима за време чијег детињства после 2000. године урађена лоша
трансформација предузећа‖.
Након обраћања говорника на Тргу Николе Пашића кренула је протестна шетња ка Влади
Србије. Поред активиста Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката ―Независност‖ на простесту су учестовали и припадници Иницијативе Не давимо
Београд као и бројних левичарских организација. Леви блок на протесту су чинили поред ЛСС
још и Нова комунистичка партија Југославије са својом омладинсом организацијом СКОЈ,
Маркс 21, Марксистичка организација Црвени а примећене су и заставе организације
Комунисти Србије и отцепљеног крила Комунистичке партије које Јошку Броза не признаје за
председника. Током читавог тока протестне шетње левичарски активисти су извикивали
пароле ―Бандо буржујска‖, ―Нећу власт буржуја, него радног народа‖, ―Туцовић Димитрије‖ и
певали ―Интернационалу‖, ―Буди се исток и запад‖ и ―Ај Кармела‖. Ћланови НКПЈ и СКОЈ су
носили велики банер ―Марксизам-лењинизам, рушимо капитализам‖ а Маркс 21 ―Солидарност
је наша снага‖.
Када се протестна колона зауставила код Дома Народне скупштине двојица младића ( један
припадник Иницијативе Не давимо Београд а други ―Чувара ватре‖, организације настале из
Протеста против диктатуре) пришли су министру Ђорђевићу који је све време био на челу
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колоне иза главног транспарента протеста и питали га шта мисли о раднику Гоше који је
својевремено извршио самоубиство. Након тога припадници МУП-а ухапсили су обојицу и
привели их у полицијску станицу у улици Мајке Јевросиме. У знак протеста и солидарности са
ухапшенима присутни чланови Иницијативе Не давимо Београд, Левог самита Србије и Маркс
21 напустили су првомајску колону и упутили се ка полицијској станици како би издејствовали
пуштање својих сабораца ( до чега је на крају и дошло).
Остатак првомајске протестне колоне у којој већина присутних није ни знала да је до хапшења
двојице учесника и дошло запутио се улицом Кнеза Милоша ка згради Владе Србије где је
после краћег задржавања скуп окончан.
Овогодишња првомајска манифетација два репрезентативна синдиката одржана је под
паролом ― Да плате устану, а млади остану!‖.
Маркус Шлимбах и Бернд Гунтер, представници ДГБ, о изазовима пред којима су синдикати у
две земље

Атмосфера страха омета рад синдиката и радника
Синдикатима и њиховим члановима у Србији није нимало лако да са изборе за боље услове
рада, већа зараде и радничка права, јер делују у атмосфери страха.
Тај страх је пре свега везан за то да сви они делују у тренутку када је веома тешко наћи и
задржати посао и осигурати основу егзистенцију, тако да је синдикални активизам прилично
ограничен, јер само људи ослобођени таквих бојазни могу да буду делотворни. Управо у томе
видимо главну улогу синдикалних организација у вашој земљи, да се поред борбе за веће
зараде, фокусирају више на радничку солидарност, заштиту својих активиста и чланова, чиме
би повећали своје чланство и моћ и допринели смањењу страха.
Овим речима Маркус Шлимбах и Бернд Гунтер, представници Савеза синдиката Немачке
(ДГБ) из Савезне државе Саксоније, одговарају на питање како виде после боравка у Србији
овдашње синдикалне проблеме. Како је прецизирао Шлимбах, у свему томе се показује да и
синдикални плурализам у Србији није дао резултат којем су се српски радници надали и да
немачко искуство потврђује да се један јак синдикат лакше избори са послодавцима и
државом, а да ондашња специфичност, јаки савети запослених у приватним и јавним
предузећима додатно оснажују преговорачку и институционалну позицију.
– Синдикати морају да буду агресивнији и прецизнији у својим наступима и захтевима, не
смеју да се задовоље са „миц по миц― тактиком када траже веће плате и све оно што следи у
социјалном дијалогу и колективном преговарању. Морају да убеде послодавце и државу да то
не угрожава профите и развој, већ обрнуто, на средње и дуге стазе то доприноси свеопштем
просперитету. Не желимо да држимо предавања о томе како се у Немачкој то ради, али српски
синдикати морају да буду свесни да смо и ми Саксонији, која је била део бивше Источне
Немачке имали сличне проблеме пре десетак и више година, каже Шлимбах, а Бернд Гунтер
додаје да је Празник рада и даље у Немачкој пре свега дан за исказивање радничке
солидарности.
– Оно што би осим свечарске атмосфере тај празник требало да донесе јесте увек истицање
најактуелнијих захтева и суочавање са оним што доноси будуће време и свеопшта
глобализација капитала. Видимо да се свуда појављују прекаризовани радни односи, да сваке
године послодавци намећу нове облике коришћења радника, и да се јако тешко ту снаћи ако се
синдикати не осавремене и не иду у корак са новим стремљењима и социјалном неједнакошћу.
Видимо да из Србије све више одлазе млади и стручни људи, што се и нама у Саксоније некад
дешавало, али се тај тренд захваљујући упорној борби ДГБ и његових гранских подружница
зауставио, па је сада нпр. Лајпциг град са највећим прираштајем, пре свега због досељавања из
других крајева, истиче Берн Гунтер.
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Према Мишљењу Шлимбаха, највећи изазов је тренутно да српски синдикати никао не дозволе
да мимо њих прекаризација ојача, већ да се и на законодавном и нивоу власти она спречи а
такозвани „савремени― облици рада као што је рад на лизинг, утерају у боље законске оквире и
прописе и натера држава и послодавци да разлика међу радницима на било који начин да раде
буде минимална.
Шлимбах и Гунтер су посетили репрезентативне синдикалне централе – ССС Србије и УГС
Независност, боравили у Клиничком центру Србије и посетили Сименсову фабрику у
Суботици. Током боравка у Србији разговарали су са челницима синдиката, у Клиничком
центру са представницима синдиката о последицама миграција здравствених радника у
Немачку, ситуацији у здравству и образовању у овој делатности, те начину финансирања
здравственог фонда. Приватизација у здравству европских земаља није, како је указано, до сада
дала добре резултате, посебно када су у питању велики здравствени системи. Истакнут је значај
билатералне сарадње и подршке коју је ДГБ пружао у активностима синдиката, посебно на
успостављању истинског социјалног дијалога.
Атипични послови и несигурност рада
На скупу „Будућност света рада и модернизација синдикалног покрета у Европи―,
у просторијама СССС, истакнуто је да је све више атипичних послова, несигурног
рада, рада на платформама. Све више се губе класични уговори о раду, исплата
зарада се реализује преко франшиза и ваучера. Скренута је пажња и да док су у
већини немачких предузећа у Србији постоје и делују синдикалне организације,
има пуно послодаваца, страних и домаћих који, супротно конвенцијама МОР и
праву на слободу организовања, не желе синдикате у својим фирмама. Говорећи о
синдикалној сцени у Србији речено је и да синдикални плурализам, нажалост,
није резултирао јединством.
Сарадња на нивоу градова
Недавно је у Београду боравио и председника Синдиката ДГБ за град Лајпциг
Ерих Волфа, који је био гост ССС Београда. И са њим је разговарано о положају
запослених у Србији и Немачкој. Закључено је да је потребна јача заштита
радника, који су додатно угрожени новом индустријализацијом, несигурним
радним местима и ниском зарадом. И тај немачки синдикат ће, као и Савез
самосталних синдиката Србије, и ове године обележити Међународни дан рада,
скупом у Лајпцигу и бициклистичком туром улицама тог града.
Раднике у мањим фирмама у ужичком региону није могуће синдикално организовати

Запослени се боје отказа
За разлику од запослених у већим и приватизованим фирмама и локалном и државном јавном
сектору, који имају добре колективне уговоре, радници у мањим приватним фирмама и
радњама у Ужицу и ужичком региону нису синдикално организовани, нити је то могуће.
1Пише: Ненад Ковачевић02. маја 2018. 10.00 Измењено: 10.00
Фото: Ненад Ковачевић
– У таквим предузећима, која имају двадесетак запослених, послодавци не дозвољавају
синдикално организовање, а радници су у великом страху да ће их, уколико се организују,
послодавац шиканирати и да ће остати без посла, каже за Данас Вељко Љубичић, члан ужичког
повереништва УГС Независност и додаје да је тај синдикат присутан у свим великим ужичким
фирмама и локалним јавним предузећима. Он додаје да је готово немогуће синдикално
организовати запослене у мањим, посебно, текстилним предузећима, у којима најчешће раде
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жене, у којима су плате изузетно ниске и у којима послодавци често мењају раднике, јер има
велики број незапослених.
– У таквим фирмама, које броје двадесетак запослених, радници се брзо замењују и послодавац
их замени три пута за шест месеци, па је њихово синдикално организовање немогуће.
Запослени се плаше отказа, јер по Закону о раду, послодавцима је дат читав низ могућности да
радницима, у сваком тренутку, откажу уговор о раду. С друге стране, ако суд наложи
послодавцу да врату радника на посао, он то не мора да учини, казао је Љубичић.
Објашњавајући због чега нема радничких протеста у Ужицу и околини, он наводи да је то
последњи вид синдикалне борбе који мора да буде орочен и ефикасан, а потом додаје да се у
великим ужичким фирмама попут Ваљаонице бакра, Импол Севала, Првог партизана, Воксала,
који се опоравља, Синтера и других, поштују колективни уговори и права запослених, те да је
металска индустрија развијенија него у другим деловима Србије.
– Ипак, имали смо пример да је директор људских ресурса у једној већој ужичкој фирми
недавно поручио радницима да „буду срећни, јер не носе пелене за одрасле као у неким другим
компанијама―. С друге стране, у мањој текстилној фирми – ивањичком „Пролетеру―, која има
око 70 запослених, успели смо да синдикално организујемо раднике и да потпишемо
колективни уговор са власником, јер је разумео да је то корисно и за њега и за запослене,
објашњава Љубичић. Оценивши да нам недостаје свест о потреби синдикалног организовања и
о друштвено одговорном капиталу, он наводи и то да је „највећи број запослених синдикално
неписмен―.
– Не читају уговоре о раду, јер су задовољни тиме што уопште имају радно место и плату. Не
знају своја права, која су им законим загарантована, а од синдиката, због рецидива из прошлих
времена, очекују да дели свињске полутке, угаљ и зимницу, уместо да се бави условима рада и
зарада, што су главни циљеви синдиката, каже наш саговорник и додаје да не постоји ни
синдикална солидарност са запосленима који траже и боре се за своја права.
Идентичне ставове нуди и Драгован Драшкић, председник Самосталног синдиката у
Златиборском округу, па наводи да се тај синдикат задржао у приватизованим великим
ужичким предузећима и да у њима нема већих проблема, али да у малим фирмама није лако
основати синдикат, посебно у онима у области текстила и трговинским радњама.
– У Ужицу и ужичком региону нема већих иностраних инвестиција и то је највећи проблем, али
због изостанка таквих оинвестиција су избегнути могући синдикални проблеми са којима су
суочени запослени у другим деловима Србије, додаје Драшкић. И док ће запослени у многим
државама, поводом Празника рада, протестовати и тражити своја права, велики број радника у
Ужицу и ужичком крају, али и у Србији, живе у страху од шиканирања и губитка посла и ништа
не предузимају.
– Људи се буде сваког јутра стрепећи да ће постати „прекобројни― и ми практично не знамо
шта се дешава у мањим фирмама, јер у њима нема синдиката. Такво стање није само у Ужицу,
него у целој Србији и запослени страхују од губитка радног места и од послодаваца, али не
обраћају се за помоћ синдикатима, па ни инспекцији рада, каже Драшкић у разговору за Данас
и додаје да се повећава број радника који послодавци ангажују посредством агенција, чему се
тај синдикат противи и залаже да се њихов број законим ограничи.
– Иако је ситуација веома тешка, не би требало губити веру у моћ синдикалног организовања.
На путу Србије ка ЕУ намеће нам се низ решења која штите права радника и фаворизују
социјално-економски дијалог, наводи Драшкић и поручује да је разумљиво то што су људи
изгубили поверење у синдикате, јер се свакодневно боре за егзистенцију, али да је потребно да
се реафирмише и поврати поверење у синдикат, за који каже да би требало да се осавремени по
угледу на радничке асоцијације у демократским државама Европе.
Плате ниже од републичког просека
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По просечним платама, Златиборски округ заостаје за републичким просеком и то
од 16 до 20 одсто, наводи Вељко Љубичић и нуди статистику, по којој је у јануару
просечна нето зарада у Србији била 50.048, а у том округу 40.284 динара.

Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије један од
ретких који се изборио за проширено дејство колективних уговора
Голубовић: Применом уговора до бољитка за све у бранши
Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије и Унија послодаваца Србије
закључили су у фебруару ове године…
… Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање
естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству за наредне три године почев од
22.02.2018. године и то је још један у низу доказа да овај синдикат који делује још од 1990.
године, брине о свом чланству и да је један од ретких који успева да се избори за колективне
уговоре, који нису само мртво слово на папиру, каже за Данас Драгиша Голубовић, председник
овог синдиката.
Он прецизира да је први колективни уговор потписан још 1997. године и да су касније
побољшавали уговоре и стално унапређивали положај и статус, како овог синдиката тако и
њихових чланова, а проширено дејство последњег колективног уговора је веома битно јер се на
основу њега уноси ред у ову специфичну делатност, у области опорезивања и других давања
држави и драстично се смањује сива зона деловања у делатности.
Према том уговору послодавци из делатности угоститељства су обавезни да закључују типски
уговор о извођачком раду (делу) са уметничким извођачима (који је објављен уз наведени ПКУ
и на сајту Синдиката и СЕМУС-а). Истовремено самостални уметници и извођачи су позвани да
се обрате репрезентативном удружењу (Савез естрадно-музичких уметника Србије) ради
добијања јавне исправе – уверења по Закону о култури, објашњава Голубовић
– Само репрезентативни Синдикат потписник наведеног уговора, у складу са чланом 199. став
3. Закона о раду и сходно члану 2. наведеног ПКУ, издаје потврде о статусу уметника и
извођача који су запослени, пољопривредници, предузетници, пензионери, студенти и друга
лица, која се ангажују по уговорима са послодавцем за естрадно-музичке програме у
угоститељству.
На овај начин се у складу са законским прописима легално врши ангажовање уметника и
извођача народне забавне, џез и рок музике на читавој територији Републике Србије, каже
председник Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије.
– Овакво деловање у корист чланова, делатности па и државе већ се примећује по томе што се у
пореске и касе ПИО улива много више средстава, а податак да имамо више од 5.000 чланова у
области, где су углавном само појединци довољно говори о квалитету нашег рада, којег су
препознали у последње време Министарство културе и и Унија послодаваца, Са
Министарством смо имали једно време велики проблем, јер је претходни министар тврдио да
ми њима „не припадамо― па нису ни хтели са нама да преговарају, што је апсурдно, јер је све
време претходно, а ево и сада наш партнер за преговоре било Министарство културе, истиче
Голубовић и додаје да синдикат којем је на челу непрестано обавештавамо музичаре и вокалне
извођаче да један број удружења и појединаца одговорних лица у удружењима, већ дуже време
незаконито издаје јавне исправе (уверења и потврде) о статусу музичара и вокалних извођача и
на тај начин чине кривична дела и кршења других законских прописа. Због тога су Савез
естрадно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача
Србије поднели бројне кривичне пријаве, јер се таквим махинацијама мора стати на пут, јер
проширено дејство колективног уговора онда нема сврху.
Синдикални контролори и казне
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– Због неодговорних појединаца и неких назови удружења, који лове у мутном
зарад ситне материјалне користе, често нам се обраћају наши чланови и
представници из хотелијерства и угоститељства, али смо то већ добрано сузбили, и
уз помоћ наших контролора који имају право да позову надлежне инспекције и
проверавају да ли код реализатора догађаја постоји колективни уговор, да ли су
јавне исправе, уверења и потврде, легални и да ли се неким фалсификатима
угрожавају делатност и наши чланови, па и држава због избегавања плаћања оног
што се мора и што је добро за све учеснике, каже Голубовић и подсећа да су казне
за кршење ових прописа огромне, од 50.000 динара за појединце до два милиона
динара за правно лице.

Чабаркапа: Неопходан колективни уговор за новинаре
Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа изајавила је за ТВ Н1, поводом
Међународног празника рада, да слободних медија нема без слободних новинара.
1Пише: Данас Онлине / Н102. маја 2018. 10.32
Фото: www.мц.рс
Указала је на изузетно тежак економски положај новинара, истичући да је запосленима у
медијима неопходан грански колективни уговор.
Чабаркапа је подсетила да велики број новинара у Србији ради без уговора, са малим платама,
због чега немају никакву сигурност. У таквим условима, послодавац може сваког момента да
вас отпусти ако му се не допадне ваш текст, упозорила је она.
―Важно је ко је директор, ко уредник, ко власник медија, и шта се од вас очекује. Знамо шта је
професионално новинарство, али често смо суочени са очекивањима послодавца, и то је
аутоцензура. Новинар зна шта не сме – ако то уради, добиће отказ‖, објаснила је председница
Синдиката новинара Србије.
Зато је Синдикат новинара Србије упутио проглас у којем од државе траже да се покрене
социјални дијалог како би се до краја године дошло до гранског колективног уговора за
новинаре и запослене у медијима.
Чабаркапа објашњава да се од државе захтева да се у року од четири месеца формира
послодавачка организација, како би се у септембру започели разговори синдиката и власника
медија. Уколико ти разговори до краја године не резултирају гранским колективним уговором,
синдикати ће затражити да се оствари проширено дејство колективних уговора, односно да се
колективни уговори који већ постоје у појединим великим медијима, попут РТС-а или
―Вечерњих новости‖, узму као основа за доношење гранског.
Председница Синдиката новинара Србије уверена је да би се ти захтеви далеко лакше
остварили када би било колегијалне солидарности. Медијска удружења се, како каже, боре за
места у комисијама и радним групама, а да су се истом енергијом борили за радничка права
новинара, данас би медијска слика у Србији, уверена је, била много боља.
―Нема солидарности, а тамо где нема солидарности, свако гледа свој интерес. У условима
страха, корупције и сиромаштва, нема слободе новинарства (…) Свака власт хоће да
контролише медије. Хоће ли успети зависи од нас. Овде успева‖, констатовала је Чабаркапа и
указала на пример Данске где су сви новинари у једном синдикату, и где држава не сме ништа
лоше да уради, јер би одмах све медијске раднике имала на улицама.
Она је, међутим, констатовала да појединим члановима Медијске коалиције не одговара
грански колективни уговор, јер у својим медијима не могу да испуне стандарде које би тај
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документ прописивао. ―Ако се потпишу стандарди за целу земљу и не испоштују их, они ће
пропасти. Таоци смо њихове жеље да они постоје‖, тврди Чабаркапа.
Да ли је оправдан страх оружара од приватизације војне индустрије и хоће ли се синдикалци
изборити против тога

Нова побуна радника „Заставе оружја“

Синдикат и радници Заставе оружје, без икакве дилеме, највеће бунџије у историји српског
радништва, који су, примерице, у лето и рану јесен сада већ подалеке 1996. на крагујевачким
улицама и трговима демонстритрали пуна три месеца, трасирајући тако пут потоњим
грађанским протестима по градовима широм Србије, што је био почетак пада Милошевићевог
режима, поново су се побунили.
9Пише: Зоран Радовановић02. маја 2018. 08.00
Овога пута протестују због приватизације домаће војне индустрије, предвиђене још увек
Нацртом закона о производњи и промету наоружања и војне опреме који ће се пред
посланицима у Скупштини Србије наћи на текућем заседању републичког Парламента, и који
ће, с обзиром на то да га је преложило Министарство одбране већ ускоро постати закон, којим
је, поред осталог, предвиђена продаја до 49 одсто капитала иностраним и домаћим
инвеститорима најзначајнијих домаћих фабрика наменске производње: Заставе оружја, Прве
искре из Барича, Крушика из Ваљева, Првог партизана из Ужице, Милана Благојевића из
Лучана и Слободе из Чачка, које чине групацију Одбрамбена индустрија Србија (ОИС).
Побуњени крагујевачки оружари захтевају да Застава оружје, најстарије индустријско
предузеће у Србији и на Балкану, које обележава 165 година постојања и рада, буде изузета из
приватизације домаће војне индустрије, због тога што је, како тврде, фабрика од стратешког
значаја за безбедност земље.
Председник Синдиката у Застави оружју Драга Илић истиче да оружарима нико не гарантује да
држава, након продаје 49 одсто капитала фабрика ОИС, неће већ у догледно време да донесе
нови закон којим ће иностраним и(ли) домаћим инвеститорима бити омогућено да постану
њихови већински власници, као што ће то већ сада бити могуће са осталим предузећима
домаће наменске производње. Нацртом Закона предвиђено је да инвеститори могу да постану
већински власници свих војних фабрика (Прве петолетке – Наменска, на пример) изван
групације Одбрамбене индустрије Србије.
Оружари су, према његовим речима, посебно забринути због чињенице да је учешће у
приватизацији војне индустрије, поред до пред крај прошле године ексклузивно помињаних
иностраних инвеститора, финалном верзијом Нацрта закона омогућено и домаћим правним и
физичким лицима. Синдикат и запослени у Застави оружју сматрају да се омогућавањем и
домаћим инвеститорима да учествују у приватизацији предузећа ОИС и осталих фирми
наменске производње отвара простор „за улазак прљавог капитала― у војну индустрију.
Понајвише, с тим у вези страхују да ће у случају да домаћи тајкуни буду актери промене
власничке структуре у војним фабрикама, доћи до масовног отпуштања радника, као што је то
у претходних 15 година био случај у остатку српске привреде.
И директор Заставе оружја Милојко Брзаковић каже да је разуме забринутост радника, које
плаше небројени случајеви лоших приватизација, али да у овом случају држава извесно остаје
власник 51 одсто акција и гарантује за бонитет купаца преосталих 49 посто капитала војних
фабрика, тако да ће од њихове приватизације, према његовом мишљењу, користи бити и за
запослене.
Оружари, међутим истичу и да је неприхватљиво, шта више и незаконито најављено
подржављење преосталог друштвеног капитала у предузећима ОИС. Недопустиво је и штетно,
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додају, даље одлагање конверзије фискалних дугова фабрика војне индустрије, који све
озбиљније обезвређују рад оружара и угрожавају пословање предузећа ОИС која више од 90
одсто производње извозе на тржишта широм света.
– До скора сам веровао да је приватизација један од начина за постизање финансијске
консолидације и техничко – технолошке модернизације војне индустрије, чиме би се
обезбедила њена још већа конкурентност на иностраним тржиштима. Сада не мислим тако.
Напротив, сматрам да се у приватизацију војне индустрије улази под притисцима са стране,
којих је и раније било. Бојим се, отуда, да приватизација, уколико је наметнута, може за
последицу да има драстично смањење капацитета војне индустрије. Сматрам да ни држава ни
запослени у фабрикама наменске производње неће имати користи уколико та предузећа купе
не само домаћи тајкуни, него ни инострани инвеститори, каже за наш листи бивши директор
Заставе оружје Драгољуб Грујовић, који слови за једног од најбољих домаћих познавалаца
војне индустрије.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу Југослав Ристић, који је раније
био синдикални вођа Заставиних оружара, каже да је Предлог закона о производњи и промету
наоружања и војне опреме „комбинација ретроградног, немогућег и насиља―.
– Приватизација војне индустрије је готово неостварива на начин који то прописује нови закон.
Наиме, уколико држава жели да гради приватну војну индустрију, онда њен утицај мора да
буде знатно мањи. Јер, тешко је замислити да ће нека озбиљна инострана компанија, или
инвеститор да пристане да буде мањински власник у неком домаћој војној фабрици, и да му, уз
то, рад надзоришу Министарство одбране и Војно безбедносна агенција (ВБА), како је то,
такође, предвиђено новим законским решењима. Да ли би Џенерал дајнамикс (највећа светска
оружарска компанија, која је својевремено помиљана као потенцијални стратешки партнер
Заставе, или Берета, на пример, пристали да под таквим условима учествују у приватизацији
српске војне индустрије, пита (се) Ристић.
Нонсенс и правно насиље
Законом предвиђена конверзија друштвеног капитала у фабрикама наменске
производње, и то без сагласности њених власника, према његовим речима,
представља насиље. Истовремено, законом је предвиђено и да производњом
наоружања и војне опреме могу да се баве и високошколске установе и институти,
што је, сматра Ристић – нонсенс.
Веће плате и бољи услови рада
Поред захтева за изузеће Заставе оружја из најављене приватизације војне
индустрије, крагујевачки оружари већ дуже траже да буду изузети из уредбе Владе
Србије о смањењу зарада запосленима у јавном сектору за десет одсто, као и боље
услове рада у фабрици. Подсећају с тим у вези да је министар одбране Александар
Вулин синдикалцима војне индустрије својевремено обећао да ће српски оружари
из уредбе Владе о смањењу зарада од десет одсто да буду изузети од 1. марта. Два
месеца доцније, радницима у војној индустрији плате су и даље умањене за оних
десет посто. Министар Вулин се, наравно, не оглашава.

Првомајски протести широм света, хапшења у Турској
Полиција у Истанбулу ухапсила више од десет демонстраната, на маршу у центру Москве
окупило се 130.000 људи.
Широм света се данас, поводом Међународног празника рада, одржали су се протестни
скупови и маршеви уз захтеве владама да се посвете питањима радника, али су у неким
земљама власти ограничиле протестне активности што је понегде, као у Турској, резултовало
хапшењима.
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Полиција у Истанбулу ухапсила је више од десет демонстраната који су кренули у марш ка
главном градском тргу Таксим, пркосећи забрани, преноси АП.
Турска је из сигурносних разлога забранила приступ овом тргу у сврхе обележавања Првог
маја, па су путеви који воде ка тргу блокирани, а полиција је дозволила само малим групама
представника синдиката да положе венце на тамошњи споменик.
Међутим, група од око 25 људи, узвикујући „Без забране Таксима Првог маја―, покушала је да
силом дође до трга, али их је опколила полиција.
Трг Таксим има симболичку вредност за раднички покрет у тој земљи, будући да је 1977. године
34 људи убијено на том тргу током обележавања Првог маја, када су на окупљене испаљени
хици са оближњих зграда.
Синдикати у Турској позвали су на обележавање празника рада скуповима у зонама са
владиним институцијама у Истанбулу и Анкари.
На маршу у Москви 130.000 људи
На маршу у центру Москве поводом празника рада данас се окупило приближно 130.000 људи,
јавља Тасс позивајући се на руско Министарство унутрашњих послова.
У центру руске престонице одржале су се демонстрације поводом празника рада које су
организовали представници московског Савеза синдиката. Полиција, заједно са Националном
гардом и патролама добровољаца, осигуравала је улице, наводи руска агенција.
Демонстранти су узвикивали традиционалне слогане, попут „Мир, рад, мај―, „За мир и
стабилност―, „Запослите омладину― и „Брините о пензионерима―. Градоначелник Москве
Сергеј Собјанин предводио је марш синдиката на Црвеном тргу, обећавши да ће учинити све у
циљу побољшања животног стандарда грађана. На демонстрацијама су учествовали и
посланици руске државне Думе и московске Градске Думе, напомиње Тасс.
У Санкт Петербургу, другом по величини граду у Русији, званичним првомајским
демонстрацијама придружили су се и Руси незадовољни покушајима Кремља да ограниче
слободу интернета, наводе агенције.
Неколико стотина људи се, пркосећи киши, прикључило колони која је марширала кроз Санкт
Петербург, у знак протеста против владине забране популарне апликације за размјену порука
Телеграм, додаје АП, уз напомену да се и у Москви јуче окупило око 10.000 људи због
блокирања те апликације.
Хиљаде радника на улицама Маниле
И у Манили је данас хиљаде филипинских радника и активиста марширало поводом празника
рада, а у знак протеста због, како наводе, неиспуњених предизборних обећања председника
Родрига Дутертеа да ће ставити тачку на краткорочне уговоре о запошљавању.
На протестном скупу насиља није било, али је комплекс председничке палате био под јаким
осигурањем.
Новинарима је првобитно било забрањено да му се приближе када су демонстранти запалили
Дутертеов портрет с натписом „Краљ лажова―, неколико стотина метара од комплекса, преноси
Реутерс.
Приближно 8.000 полицајаца и војника распоређено је било данас због протестног марша у
Манили, а полиција је проценила да је у маршу учествовало 10.000 људи, машући заставама и
носећи траспаренте.
Протести су данас одржани и у другим великим градовима на Филипинима, где су радничке
групе тражиле веће плате и боље услове рада за себе, али и за милионе мигрантских радника у
другим земљама.
У центру Сеула окупило се хиљаде чланова радничких синдиката тражећи повећање
минималне зараде и додељивање статуса регуларно запослених свим нерегуларно
ангажованим радницима, као и равноправан третман. Полиција је процијенила да се тамо
окупило приближно 10.000 људи.
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Демонстранти траже и да влада обустави реструктурирање аутомобилске и бродске индустрије
и реформише велике конгломерате.
Поводом Првог маја, и у Индонезији се приближно 10.000 радника из разних сектора окупило
данас у близини председничке палате у Џакарти како би изнело своје захтеве, тражећи да им
влада повећа плате и престане да запошљава стране раднике.
У Камбоџи се, у Пном Пену, такође окупило око 2.000 радника на скупу који је организовала
синдикална коалиција.
Демонстранти су планирали марш до Националне скупштине како би позвали посланике да им
помогну у решавању питања везаних за рад, али их је полиција у томе спречила.
Премијер Камбоџе Хун Сен проводи дан са око 5.000 радника у одјевној индустрији надомак
престонице, а радницима је захалио најавивши да ће свако од њих добити помоћ од 50.000
риела, што је 12,50 долара.
Влада Шри Ланке је за 7. мај одложила је скупове поводом Првог маја због прослава у оквиру
будистичког фестивала Весак, који траје до сутра.
Влада је саопштила да је одлуку донела након захтева водећих будистичких монаха, који су
иначе у тој земљи веома утицајни. Влада је позвала политичке партије и радничке синдикате
да Првог маја не организују скупове, али су неки најавили да ће игнорисати директиву владе и
ипак обележити празник рада.
Политичке партије и синдикати Шри Ланке обично Први мај обежелавају живописним
парадама и великим скуповима како би показали своју политичку и организациону снагу.
Извор: Ал Јазеера Балканс

Филиповић: Радник мора да се избори за оно што хоће
Појам радник мора опасно да се редефинише, као што комплетна левица мора да се
редефинише.
Оно што фали је једна системска револуција у том неком поновном дефинисању шта је данас
левица и како може да се супротстави нарастајућем популизму, оценио је редитељ Стеван
Филиповић гостујући на Н1 у Новом дану.
Говорећи о изјави председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића да
„радник мора да се избори за оно што хоће―, редитељ Стеван Филиповић каже да та изјава
звучи демагошки, као што и звучи већина изјава.
„Појам радник 2018. године мора опасно да се редефинише, као што комплетна левица мора да
се редефинише. Оно што фали је једна системска револуција, у том неком поновном
дефинисању шта је данас левица и како може да се супротстави нарастајућем популизму. То
мора да буде доста широк покрет, да укључи и интелектуалце. То је важно, мислим да нешто
може да се изроди, немамо политичку алтернативу популизму. Док се то не уради на неком
системском нивоу, док не видимо ко је радник, дотле ће овакве изјаве бити чиста демагогија―,
каже за Н1 Филиповић.
Истиче да је положај радника језив. Како каже, живимо у неком времену неолибералног
капитализма, дивљег запада.
„Неке основне потребе и права, за која су се људи изборили пре више од 100 година, људи
одједном немају у Србији, а немају снаге да кажу да је то проблем. Страх је последица
политичког система у ком живимо, у таквом систему је страх једна од главних метода
манипулације, главних метода владања. Плаше се људи да се помере мало лево или мало
десно―, каже он на телевизији Н1.
Изјаву Зорана Стојиљковића, да „поједини министри имају своје синдикате―, без јасног
прецизирања који министри и које синдикате, Филиповић оцењује као балансирање између
аутоцензуре и тога да можда не може да се докаже.
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„Садашња власт је врло лепо, да не кажем чудовишно, успоставила механизме ућуткивања и
контроле и терања људи у аутоцензуру―, каже Филиповић.
„1. мај сведен на кркање на Кошутњаку―
Коментаришући обележавање Међународног празника рада у Србији, Филиповић каже да је
сведен на „кркање на Кошутњаку―.
„Немам ништа против кркања, против природе, али то нема пуно везе са Празником рада. Иста
ствар се дешава као са Даном жена. Празници где се обележавају неке тековине за које су се
људи борили су се свели на цвеће и бомбоњере у случају 8. марта, а на кркање на Кошутњаку
данас―, оцењује он.
Коментаришући изјаву глумице Секе Саблић „Жутило само тражи – Покажи још―, гост Н1 каже
да можемо на причамо о ширем нивоу, али и о локалном.
„На глобалном нивоу јесте жутило, јесте свеопште, и тражи још. На локалном нивоу имамо
већи проблем што је то жутило једна од основних полуга власти. Вучићу је жута штампа оно
што су Милошевићу биле тајне службе. Генерисање хаоса кроз измишљене афере, лажи,
вулгарности, гадости, са свих страна које праве тај осећај беспомоћности и онда ни не изађеш
на улицу да тражиш своја права, а то би био нормалан дијалог између грађана и државе, и то на
корист државе. Овде то не постоји―, каже он, додајући да је забрињавајуће што је жута штампа
инструмент власти.
Каже да су код нас деведесете биле „тектонски поремећај―.
„После смо имали покушај извлачења, па сад имамо људе из деведесетих, који користе
идентична средства из деведесетих да би владали―, каже Филиповић.
Каже да се не може уперити прстом у једну особу, као и да заједничка одговорност није нешто о
чему је лоше причати.
„Ако кажемо да су Курир и Информер новине, шта се онда дешава са професијом. То нису
новине, то је посебно изопачен инструмент власти, људи који раде ту нису новинари―, каже он.
На коментар да људи то читају каже да би људи гледали и порно филмове кад би се емитовали
у прајм-тајму, те да гледаност и читаност није параметар како правимо државу.
Говорећи о поверенику Родољубу Шабићу, каже да је његово мишљење да добро обавља тај
посао.
„Сазнали смо да постоји та институција, да постоји адреса на коју можете да се обратите ако
имате неки проблем и то је добро―, каже Филиповић.
Говорећи о утицају цркве у Србији, каже да је проблем што СПЦ учествује као политичка
институција.
„Црква би у секуларном друштву могла да има неку функцију као британска краљица. Црква се
меша у све у шта не би смела да се меша. Јел то нека државна религија, како се то дефинише,
пошто грађана Србије има разних, нисмо сви православци и под кровом те институције―. каже
за Н1 Стеван Филиповић.
О питању Косова каже да је то питање које треба да решава држава, а црква може да да своје
саветодавно мишљење, а да црква може да учествује када се говори о питању културног наслеђа
на Косову, а то су две ствари.
„Ту фину линију не видим да пуно људи у СПЦ разуме―, сматра редитељ Стеван Филиповић.
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Синдикати не желе празна обећања, већ бољи положај радника
Представници Уједињеног гранског синдиката „Независност‖ и Савеза самостланих синдиката
Србије поручили су данас, са протеста у центру Београда поводом 1. маја - Међународног
празника рада, да не желе празна обећања већ побољшање положаја радника у Србији.
Скуп под називом „Да плате устану, а млади остану‖ почео је у подне на Тргу Николе Пашића,
где су челници синдиката одржали говоре, а потом се кренуло у протестну шетњу централним
градским улицама до зграде Владе Србије.
Скупу на Тргу Николе Пашића, а потом и протестној шетњи до Владе Србије је ; присуствовао
министар за рад Зоран Ђорђевић, којег су поједини радници и представници организације
„Леви самит Србије‖ извиждали и добацивали му: „Колика ти је плата Ђорђевићу‖, „Лопове,
лопове‖, „Пелене, пелене‖...
Портал радија Слободна Европа објавио је да су две особе током протестне шетње приведене,
због вербалног напада на министра. Они су, иначе, током шетње прилазили министру и
добацивали му. Поред Ђорђевића протесту је присуствовао и председник Уније послодаваца
Србије Милош Ненезић.
Председник Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је окупљенима да се
и после 132 године од протеста у Чикагу када... у Србији људи и даље боре за осмочасовно
радно време, плаћање прековременог рада и боље услове рада.
Он је казао да су примања далеко нижа од оних у земљама у Европи, да фирме у Србији сваке
године бележе раст и све већи профит али да радници који су томе допринели не виде део тог
новца.
„Морамо се борити за боље услове, веће плате да млади могу да остају у Србији. У последњих
десет година 300.000 младих је напустило ову земљу. Од деведесетих година отишло је преко
милион јер нису имали где да раде или нису били довољно плаћени‖, рекао је Орбовић.
Он се осврнуо и на смањење пензија и негодовао што још нису укинути казнени поени за
превремени одлазак у пензију, истичући да је неопходна промена Закона о пензијском
осигурању.
Председник Уједињеног гранског сидниката „Независност‖ Зоран Стојиљковић рекао је да је
Србији потребно десет година сталног раста од четири до шест одсто да би достигли ниво плата
неопходан за нормалан и достојанствен живот.
Говорећи о најавам председнице Владе Србије Ане Брнабић да ће бити повећање плата и
пензија, рекао да она није рекла за колико и оценио да је то „онај манир будите добри па ћемо
вам дати‖. Он је казао да не желе лажна обећања већ достојаствен рад од ког се може живети и
да Србија буде земља демократије и владавине права.
„Нећемо обећања, хоћемо доказе и аргументе кроз дијалог и договор. Нећемо више да губимо‖,
рекао је Стојиљковић и додао да је „народ бесан‖, да се „будни‖ и да „ничија није горела до
зоре‖.
Синдикалци су данас затражили квалитетнија и безбеднија нова радна места, заустављање
нетранспарентне распродаје ресурса, повећање зарада, независност судства, борбу против
корупције, приступ јавним информацијама, независне медије и измену Закона о пензијском и
инвалидском осигурању.
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Осим представника синдиката, у колони су ношене и заставе Иницијативе „Не да(ви)мо
Београд‖, ЛГБТ организација и Нове комунистичке партије Југославије. Скуп се завршио око 14
часова испред зграде Владе Србије до које су учесници скупа дошли уз пратњу министра, који
је био на челу колоне и звуке песме „Пада Влада‖.
Удружени синдикати Србије „Слога‖ ове године није учествовао у организовацији протеста,
нити је чланове и симпатизере позивао да учествују у, како су навели, протесту
„репрезентативних, продржавних синдиката‖. Полицијски синдикат Србије и Војни синдикат
Србије такође се нису придружили данашњем скупу. (Бета)
Ђорђевић: Дошао сам на протест да пружим подршку
Министар за рад Србије Зоран Ђорђевић изјавио је да је на протест у Београду две синдикалне
организације дошао да би их подржао и послао поруку да ће Влада радити напорно како би
грађанима било боље.
Ђорђевић је одговарајући на добацивање представника „Левог самита Србије‖ и неколико
радника и негодовања због његовог присуства рекао да види да су то млади људи за време чијег
детињства после 2000. године је урађена лоша трансформација предузећа.
„Мислим да је одговорност ове владе да проба да измени све оно што је урађено од 2000. до
2012. године и да радимо на повећању плата и да нам млади остану и имамо што више деце‖,
рекао је Ђорђевић новинарима. (Бета)
Прекршајне пријаве против двоје приведених
Полиција је привела две особе због ремећења јавног реда и мира на скупу синдиката у Београду
и они су одмах после обављеног разговора пуштени кући, речено је агенцији Бета у МУП-у.
Против једне особе, по налогу судије за прекршаје, биће поднета прекршајна пријава због
паљења пиротехничких средстава, док ће против обојице бити поднета прекршајна пријава
због сумње да су прекршили члан 9 Закона о јавном реду и миру.
Иницијатива Не да(ви)мо Београд саопштила је раније данас да су један њихов активиста и
један активиста „Чувара ватре‖, Милош Ињац и Марко Радосављевић, приведени на
првомајском протесту синдиката због „вербалног напада‖ на министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, који је присуствовао протесту. (Бета)
Ђорђевић: Захтеви синдиката су оправдани
Минимални процес рада по новом закону биће утврђен колективним уговором или у неким
случајевима по закону, док је то до сада радио послодавац, каже министар Зоран Ђорђевић
среда, 02.05.2018. у 10:04
Министар Ђорђевић на протесту синдиката у Београду (Фото Бета)
Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката „да плате устану, да млади остану‖, а
пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на првомајском скупу и
подржим то, јер то желимо и у Влади, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић.
Захтеви синдиката су оправдани и увек може боље, треба да буду веће плате, да се крећу са
могућностима државе, рекао је Ђорђевић гостујући на РТС-у.
„Добро је да када постоји нека транспарентност и када и они виде у каквом је положају држава
била, шта се сада дешава, како и на који начин се ми опходимо према држави. Виде да се ми не
задужујемо да бисмо нешто исплаћивали, већ из неких реалних прихода и да то на неки
транспарентан начин желимо да поделимо, како за повећање плата, пензија, али и са друге
стране да улажемо у нашу земљу‖, казао је Ђорђевић.
Он је додао да се дуго година није улагало у Србију, а да је неопходна нова инфраструктура
како би се привукли страни инвеститори.
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Упитан када се може очекивати повећање плата и пензија, Ђорђевић је одговорио да се плате и
пензије могу повећавати када се уради пресек и види се на чему је Србија, односно колико има
прихода и како се он може расподелити.
„Тај дијалог треба да буде током целе године, да у тренутку када се то дешава не буде неких
несугласица, већ да би могли врло брзо да то решимо. Најбитније је да земља и у следећу
годину уђе врло брзо са новим буџетом и да знамо како и на који начин да идемо даље‖, рекао
је министар, додајући да се ове године такав метод показао веома ефикасним, јер је брзо
успостављен договор и подигнута цена рада.
Што се тиче Закона о штрајку, минимални процес рада ће по новом закону бити утврђен по
колективном уговору или у неким случајевима по закону, док је то до сада радио послодавац,
наводи Ђорђевић.
„Знаће се минимални обим рада који треба да буде утврђен, да не би давали машти на вољу, да
послодавци од случаја до случаја регулишу сами колики је минимални обим рада‖, рекао је
Ђорђевић.
Истиче да је до краја године планирано још доста закона, који за сврху имају да побољшању
пословање, положај радника и обезбеде „чистију ситуацију‖ када је у питању оданост државапослодавац и држава-синдикати.
У израду Закона о штрајку били су укључени пословни партнери, и синдикати и послодавци.
Како каже, одлучио се за јавну расправу и нада се да ће до краја године закон бити усвојен, али
да ће на крају равне расправе поново сести са синдикатима и послодавцима како би
разговарали.
По питању Закона о сезонским пословима, Ђорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација.
„Пошто се овде ради о сезонским радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана
администрација би довела до тога да би се више бавили администрацијом него сезонским
радом. Жеља је била да послодавац не може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан
је да обавести сезонског радника о његовим правима која не смеју да буду угрожена више од
онога што закон дозвољава. Могу да буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има
право да после тога тражи написмено‖, рекао је Ђорђевић. (Танјуг)

На Црвеном тргу 130.000 људи на маршу поводом Празника рада
Демонстранти узвикују традиционалне слогане, попут „Мир, рад, мај‖, „За мир и стабилност‖,
„Запослите омладину‖ и „Брините о пензионерима‖
уторак, 01.05.2018. у 11:59
МОСКВА - На маршу у центру Москве поводом празника рада данас се окупило око 130.000
људи, јавља Тас с позивајући се на руско Министарство унутрашњих послова.
У центру престонице одржавају се демонстрације поводом празника рада које су организовали
представници московског Савеза синдиката.
Полиција, заједно са Националном гардом и патролама добровољаца, осигурава безбедност,
наводи руска агенција.
Демонстранти узвикују традиционалне слогане, попут „Мир, рад, мај‖, „За мир и стабилност‖,
„Запослите омладину‖ и „Брините о пензионерима‖.
Градоначелник Москве Сергеј Собјанин предводио је марш синдиката на Црвеном тргу,
обећавши да ће учинити све у циљу побољшања животног стандарда грађана.
На демонстрацијама су учествовали и посланици руске Државне Думе и московске Градске
Думе, напомиње Тас с.
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Московски Савез синдиката саопштио је да је око 120.000 људи марширало од Црвеног трга
главним улицама престонице, у знак обележавања празника рада, преноси АП.
У Санкт Петербургу, другом по величини граду у Русији, званичним првомајским
демонстрацијама придружили су се и Руси незадовољни покушајима Кремља да ограниче
слободу интернета, наводи америчка агенција.
Неколико стотина људи се, пркосећи киши, прикључило колони која је марширала кроз Санкт
Петербург, у знак протеста против владине забране популарне апликације за размену порука
Телеграм, додаје АП, уз напомену да

"Да плате устану, да млади остану" - то је и политика владе
Београд -- Министар за рад, запошљаваје и социјална питања Зоран Ђорђевић каже да су
оправдани захтеви радника незадовољних материјалним положајем, јер увек може боље.
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ
По питању Закона о сезонским пословима, Ђорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација. "Пошто се овде ради о сезонским
радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана администрација би довела до тога
да би се више бавили администрацијом него сезонским радом. Жеља је била да послодавац не
може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан је да обавести сезонског радника о
његовим правима која не смеју да буду угрожена више од онога што закон дозвољава. Могу да
буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има право да после тога тражи
написмено", рекао је Ђорђевић.
"Захтеви су оправдани јер увек може боље, и увек треба да буде већа плата. Али треба да се
крећу у складу са могућношћу државе. Ипак, радници са друге стране, виде да се ми не
задужујемо. Знају да се плате и пензије могу повећати када направимо пресек и када видимо
стање финансија", казао је Ђорђевић за Радио-телевизију Србије.
Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката "да плате устану, да млади остану", а
пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на првомајском скупу и
подржим то, јер то желимо и у Влади, рекао је Ђорђевић.
Упитан када се може очекивати повећање плата и пензија, Ђорђевић је одговорио да се плате и
пензије могу повећавати када се уради пресек и види се на чему је Србија, односно колико има
прихода и како се он може расподелити.
Према његовим речима, добро је да грађани виде да се држава не задужује и да би нешто
исплаћивала.
"Виде да се ми не задужујемо да би нешто исплаћивали већ из неких реалних прихода и да то
на један транспарентан начин желимо да поделимо, за повећање плата и пензија, а и са друге
стране да улажемо у нашу земљу јер дуго година ништа се није улагало, потребна нам је нова
инфраструктура да бисмо довели нове стране инвеститоре", казао је он.
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Министар је рекао да су сада бољи услови рада и да је много боља брига о радницима, као и да
се сви проблеми могу решити разговором.
Наводећи да министарство на чијем је челу ради на промени многих закона, Ђорђевић је казао
да ће тај посао бити завршен током ове године.
Додао је да је до сада минимални процес рада утврђивао послодавац, а да ће то убудуће бити
регулисано новим колективним уговором. "То ће бити један у низу закона у сврси бољег
пословања и бољег положаја радника. И у изради су укључени и радници и послодавци.
Суштина јесте да кроз јавне расправе, разговор и договор изађемо са новим законом", навео је
Ђорђевић.

"Ако наставимо овако - веће плате и пензије"
Београд -- Премијерка Ана Брнабић каже да ће до краја године плате и пензије бити повећање,
уз услов да се настави садашњи раст привреде.
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Брнабић каже да је тренутни раст привреде довољан за то повећање, а циљ новог аранжмана са
ММФ-ом биће нова радна места и много бржи раст прихода.
У интервјуу за јавни сервис премијерка је навела да је у прва три месеца раст привреде био већи
него што је планирано, те да је 4,5 одсто раста довољно да се померимо са зачеља Европе у том
сегменту.
Брнабић поводом Првог маја каже и да су управо захтеви синдиката веће плате и да млади
остану у земљи уједно и међу најважнијим циљевима Владе
"Што се тиче плата, једино што можемо да урадимо по принципима тржишне економије је да
наставимо да и даље успепшно доводимо стране инвестиције и да олакшамо пословање,
односно правни оквир нашм инвеститорима, пре свега предузетницима у малим и средњим
предузећима", рекла је премијерка.
Борба против одлива мозгова је, истиче, и њен приоритет. Сматра да не одлази више људи него
раније. "Ми паушално причамо о томе колико младих иде у односу на то колико их је ишло
раније. Као Влада можемо да стварамо услове да они остају у Србији", навела је Брнабићева.
У првом кварталу ове године забележен је раст привреде од 4,5 одсто. То значи да више
производимо, да ће бити више радних места, да је пред грађанима боља перспектива, као и
веће плате и пензије, објашњава.
"Све процене су добре. Рекли смо да ако будемо имали суфицит у буџету и ако остане фискална
дисциплина, а имамо шест милијарди суфицита, и ако се настави раст БДП-а, имаћемо услове
за повећање плата и пензија. И једно и друго расте боље него што смо планирали", рекла је
Брнабићева.
На питање да ли се зна када ће доћи до повећања и колико ће бити, премијерка је рекла да не
жели да спекулише.
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"Ако све буде ишло добро, до краја године биће раст плата и пензије. Раст од БДП-а од 4,5 одсто
је највећи у последњих десет година. Планирали смо раст о 3,9 одсто, ово је много, много
боље", примећује.
Наводи и да је потрошња за два одсто боља од планиране, а да је раст од 4,5 одсто довољан и да
се померимо са зачеља у региону када је реч о БДП-у.
"Довољан је, али нема опуштања, планирали смо огромна јавна улагања и инвестиције, 128
милијарди динара. Пре смо имали проблем са извршењем, а ове године је у складу са
планирањем", рекла је премијерка.
Каже да су неки боље, а други неодговорније спроводили планове.
"Ми на Савету за раст БДП-а то усклађујемо. Потрошња је за два одсто боља од планираног,
нама капиталне инвестиције иду добро, грађевина је са 25 одсто то јако повукла,
пољопривреда, рударство, енергетика су добри, одлична је индустрија и прерадивачка
индустрија", навела је председница Владе.
Лоша страна је што спољнотрговински дефицит расте, али је добро што расте због увоза
машина и услуга грађевинске индустрије.
"То показује да они страни инвеститори које смо довели увозе машине и ми се надамо да ће се
то избалансирати извозом добара и услуга", објаснила је премијерка.
Средином маја, делегација ММФ-а долази у Србију, а премијерка каже да очекује потписивање
новог аранжмана, који ће се сада, објашњава, више базирати на расту привреде, "а ми као
циљеве аранжмана имамо нова радна места и много бржи раст прихода", закључила је
премијерка.

Новинарска удружења зову на тишину, седам захтева УНС-а
ИЗВОР: БЕТА

Београд -- Новинарска удружења позвала су новинаре и медије да се на Светски дан слободе
медија 3. маја придруже међународној акцији "Пет минута громогласне тишине".
УНС и НУНС на медије апелују да 3. маја од 11.55х до 12х искључе тон и замраче екране.
Независно удружење новинара Србије и Грански синдикат културе, уметности и медија
"Независност" истичу да је циљ акције надлежне и најширу јавност још једном упозорити ―на
катастрофалан положај новинарске професије, медија и медијских радника у Србији―.
"Колико су слободе медија и јавног изражавања угрожене, а тиме и право грађана на
непристрасно, објективно и фер информисање, показују и све мериторне међународне
организације, укључујући Европску комисију и Репортере без граница, које су у својим
најновијим извештајима упозориле на забрињавајуће назадовање Србије", наводи се у
саопштењу.
НУНС и "Независност" су поводом Дана слободе медија указали да је Србија већ дуго без
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медијске стратегије којом би се трасирао развој медија и створили услови за неометан рад
редакција и новинара.
"Сведоци смо, међутим, да је власт себи дозволила да се утврђивање стратешких праваца
развоја у медијској области одвија без учешћа најзначајнијих новинарских и медијских
удружења, па је потом и тако припремљен документ повукла без озбиљног образложења.
Истовремено, на свим нивоима представници власти најчешће злоупотребљавају новац
намењен за пројектно суфинансирање медија, формирајући нестручне комисије које огромна
средства додељују махом послушницима блиским властима, остављајући тако већину
независних медија без извора прихода", навели су НУНС и "Независност".
Указали су и да су су плате новинара у Србији на самом дну лествице међу свим професијама,
које траже висок ниво знања и интегритета, као и да младе колеге и колегинице у хонорарном
односу најчешће раде волонтерски или за свој рад добијају понижавајуће мале накнаде, без
икаквих других радних и социјалних права.
Позвали су све медијске раднике да се заједно супротставе даљем уништавању професије и да
заједно врате углед новинарству и поверење грађана у њихов рад.
"Наш посао је да их одговорно и непрострасно информишемо. Није посао новинара и медија да
буду портпароли и мегафони политичких и економских моћника, већ да помогу стварање
критичке јавности, која може квалитетно одлучивати само ако добија квалитетне
информације", подсетили су НУНС и "Независност".
Истакли су да је задатак сваке власти, па и актуелне у Србији, да обезбеди услове за слободан
рад новинара и медија, за слободну и фер утакмицу на медијском тржишту, без притисака и
цензуре, злоупотребе јавног новца и јавног простора, клеветања и омаловажавања новинара и
новинарки и медија.
НУНС и "Независност" још једном захтевају од надлежних органа да расветле убиства Даде
Вујасиновић, Славка Ћурувије и Милана Пантића, те да налогодавце и кривце приведу правди.
"Захтевамо и да се расветле напади на остале колегинице и колеге, посебно да се унапреди
заштита новинара и новинарки од све чешћих сајбер-претњи и притисака. Новинари/ке који
раде у страху за сопствени живот, сопствену егзистенцију и опстанак својих породица и медија
не могу бити објективни", наводи се у саопштењу.
Седам захтева Удружења новинара Србије
Удружење новинара Србије објавило је проглас у којем се наводи да ће прошлу годину
новинари памтити не само по инцидентима, физичким и вербалним нападима и претњама чак
и на дан инаугурације председника Србије, него и по блокадама рачуна великим медијским
кућама, штампаријама и драстичним злоупотребама система пројектног суфинансирања.
Додаје се да је у години за нама Пореска управа држала у блокади скоро четири месеца рачуне
компаније "Адриа медиа групе", у оквиру које послује таблоид Курир, због "опасности да
порески обвезник осујети наплату пореза", да су скоро 10 месеци у блокади и рачуни Компаније
Новости и Штампарије Борба због неплаћених пореза, иако у овим компанијама држава има
управљачка и власничка права.
Наводи се и да је "Влада на место државног секретара у Министарству културе и информисања
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поставила Александра Гајовића, који је пропагирао шовинистичке предрасуде према женама,
због чега је УНС изашао из Радне групе за израду медијске стратегије", као и да је Скупштина
Србије одбила предлог УНС-а и НУНС-а да угледни новинар Живојин Ракочевић буде члан
Одбора Агенције за борбу против корупције па је скоро три године упражњено место које
припада новинарима у том антикорупцијском телу.
"У години између два Светска дана слободе медија повећане су злоупотребе у пројектном
суфинансирању медија. На конкурсу у Смедереву, који је само један од драстичних примера, од
20 милиона динара колико је одобрено 14 милиона динара ненаменски је потрошено", наводи
се у прогласу УНС-а и додаје да су лошем положају посебно локалних медија припомогле и
банке, које попут Рајфајзен, Војвођанске, Сосијете женерал и Интеза банаке, одбијају да
кредитирају локалне медије и удружења грађана без обзира на њихову кредитну способност.
УНС због свега тога испоставља седам захтева, од којих је први - да Влада успостави истински
дијалог са медијском заједницом, без фаворизовања било ког њеног дела, како би био
настављен рад на изради Стратегије развоја система јавног информисања до 2023. године
(Медијска стратегија).
Наредни захтев је да Влада у изради Медијске стратегије и њеном спровођењу кроз законе
подржи решења којима подстиче рад медија који поштују професионалне и етичке стандарде и
социјална права новинара и медијских радника, а потом и да у оквиру Медијске стратегије
посебно буде разрађена стратегија за опстанак и развој локалних медија
У четвртом захтеву УНС тражи да Влада прихвати њихове захтев да се изменама медијског
законодавства осигура обавеза локалних самоуправа (осим градова са више од 300.000
становника) да издвајају најмање два одсто буџета за пројектно суфинансирање медијског
садржаја укључујући и информативне програме.
Захтева се и да до промене медијског законодавства Влада, односно Министарство за државну
управу и локалну самоуправу и Министарство културе и информисања, јасно дају на знање
локалним самоуправама да неће толерисати злоупотребе у пројектном суфинансирању медија,
као и да Влада пружи неопходну подршку Комисији за истраживање убистава новинара како
би што пре била подигнута оптужница за убице новинара Милана Пантића и биле расветљене
околности смрти Даде Вујасиновић, а правосуђе ефикасно процесуира ове случајеве.
Последњим захтевом тражи се да Специјално тужилаштво за ратне злочине почне да ради свој
посао и када су у питању судбине више од 40 новинара и медијских радника српских редакција
убијених у грађанском рату у бившој Југославији, током НАТО агресије 1999. године, као и на
Косову и Метохији од 1998. до 2005. године, уместо што годинама, без резултата, по пријави
НУНС-а истражује одговорност новинара осумњичених за припрему и организовање ратних
злочина и геноцида.

Плата им 1.185 ЕУР: Доста је рада за мале паре
Варшава/Праг/Братислава -- Првомајски маршеви, митинзи и прославе у средњој Европи
протичу у знаку захтева да је Пољацима, Чесима и Словацима доста "рада за мале паре".
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Они очекују од својих влада и предузећа да се њихове плате брже приближе западним.
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Традиционални првомајски марш у организацији Општепољског споразума синдиката прошао
је данас Варшавом под паролом "Пољској су потребне веће плате".
Радници и синдикати траже бржи раст зарада од 7,3 одсто, колико је порасла
прошле године просечна пољска плата, на 1.185 евра бруто, колико је износила у
јануару ове године, али и транспарентност и поштовање прописа у исплати
минималних зарада, ове године одређених на 500 евра бруто.
Остали синдикати у Пољској критикују наследницу легендарне пољске Солидарности, првих
независних синдиката у совјетском блоку, да се сувише приближила садашњим властима
странке Право и правда Јарослава Качињског и престала да се одлучно бори за радничка
права.
Крај јефтиног рада затражили су заједно данас чешки и словачки синдикати у словачком граду
Жилина на заједничкој прослави 1. маја у години у којој две земље обележавају 100.
годишњицу настанка заједничке државе - Чехословачке.
"Знам да то није једноставно, али продуктивност словачких радника је врло висока управо у
предузећима иностраних власника. Само уз велики притисак и колективно преговарање
можемо да постигнемо да се наше плате приближавају западним", казао је лидер
Конфедерације савеза синдиката Словачке Јозеф Колар.
Лидер Чешко-моравске конфедерације синдикалних савеза Јозеф Стшедула као главне захтеве
синдиката две земље у којима тесно сарађују и пружају једни другима подршку навео је крај
јефтиног рада, већу минималну зараду и достојанствену старост.
"Наравно ближи се роботизација. У обе земље је то велики проблем. У обе земље ће се
смањивати запосленост и једини пут како да се то заустави јесте скраћење радног времена.
Скраћење 37,5 сати (недељно) није ништа драматично, не тражимо 35 сати. Ништа се не би
десило и нема разлога да се за то смањују плате. Управо супротно, ми видимо простор за
повећање зарада за десетине процената", казао је Стшедула.
"Ваше замерке разумем. Настојаћу да број људи који примају минималну зараду буде што
мањи", обратио се окупљенима данас на чешко-словачкој синдикалној прослави 1. маја
словачки премијер Петер Пелегрини.
Он је подсетио да данас на снагу ступају измене закона из тзв. социјалног пакета, између
осталог и повишице за прековремени, ноћни и рад на празнике, а такође и могућност да се не
плаћајући на то доприносе исплаћују радницима 13. и 14. плате.
Просечна плата у Словачкој достигла је у последње кварталу прошле године 1.041
евро, док је у Чешкој крајем прошле године достигла 1.218 евра и први пут прешла
границу од 30.000 круна.
Минимална зарада у Словачкој од ове године је 480 евра, у Чешкој 478 евра у
прерачуну а у обе земље Закон о раду предвиђа различиту минималну зараду према врсти
послова и колико су компликовани, што важи за запослене у предузећима у којима нема
заштите у виду колективног уговора, а предузећа имају обавезу да ту гарантовану минималну
зараду, већу од обичне минималне која важи само за најједноставније послове без
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квалификација, исплаћују и страним радницима.
Највиша таква гарантована минимална зарада у Чешкој је од ове године по наређењу владе 956
евра бруто.
Чешки и словачки синдикални савези организовали су заједничку прославу Празника рада да
упозоре да проблеми радника у глобализованом свету не познају границе тако да не би не
смела ни синдикална сарадња и узајамна подршка.

Шта предвиђа нови Закон о штрајку
ИЗВОР:РТС
После две деценије, Србија ће добити нови Закон о штрајку. Уочи првомајских празника
саопштено је да је нацрт урађен, а јавна расправа почиње идуће недеље. Убудуће, штрајка не
може бити у Хитној помоћи, Контроли лета и службама безбедности, у свим осталим
случајевима неопходан је минимум процеса рада.
Од 2003. прича се о изменама Закона о штрајку, највећи страхови годинама су били да ће
радници по новом моћи да штрајкују само у кругу фабрике и да ће сносити део материјалне
штете коју трпи послодавац.
Припремила Оливера Петровић Стојанчић
"Превазиђено је, као што је било непристојно очекивати да ће вам неко протестовати у
Звездарској шуми или на Ушћу", каже Зоран Стоиљковић, председник УГС "Независност".
Нацртом је прецизирано да штрајк организује већина запослених или синдикат. Минимум
рада утврђује Колективни уговор, ако њега нема, онда се формира посебна стручна комисија.
Зоран Михајловић, члан радне групе испред СССС каже да је раније било да послодавац
одређује запослене који раде у минимуму процеса рада. Како каже, буде то много већи број
људи него што је потребно за рад, односно да људи који се налазе у штрајкачком одбору
намерно буду стављани у минимум процеса рада.
Послодавци траже да се у случају штрајка и њима дозволи - контрамера. Најчешћа је ситација,
кажу, да штрајкују производни радници, фирма је на губитку и додатно јер плаћа
администрацију.
"Он онда има право на локаут, односно да каже док се не договоримо са производним
радницима, док се не договоримо са запосленима, једноставно фирма ће бити затворена",
каже Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије.
Тај предлог није ушао у Нацрт закона, као ни предлог синдиката да се направи изузетак од тога
да послодавац раднику не плаћа време проведено у штрајку.
"Ми смо тражили да се уведе клаузула - осим ако се штрајк води због неисплаћених зарада,
онда је послодавац у обавези да тада исплати зараду", рекао је Зоран Михајловић.
"Ја мислим да је то врло логично, да је тај захтев синдиката врло основан", рекао је
Атанацковић.
Чињеница је да се код нас бар 95 одсто штрајкова дешава због неисплаћених зарада, шта ће још
покренути јавна расправа, знаће се до краја маја.
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"Радна група ће поново да се састане после тога да имплементира то и ја верујем да ће ово бити
пример, како и на који начин треба донети закон који ће бити у договору са све три стране",
рекао је министар Зоран Ђорђевић.
Међу новим решењима је и институција солидарног штрајка који не сме бити дужи од једног
дана, а могућ је у различитим фирмама истог послодавца.

Ђорђевић: Дијалогом до бољег положаја радника
ИЗВОР:РТС
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Зоран Ђорђевић каже за РТС да
министарство које он води ради на промени многих закона и да ће тај посао бити завршен
током ове године.
Зоран Ђорђевић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да се социјални дијалог води
континуирано, да постоји добра и континуирана социјално-економска конекција државе и
радника, радника и послодаваца.
Гостовање Зорана Ђорђевића у Дневнику РТС-а
Додаје да су радници незадовољни својим материјалним положајем и да су њихови захтеви
оправдани јер, како каже, увек може боље.
"Захтеви су оправдани јер увек може боље и увек треба да буде већа плата, али треба да се
крећу у складу са могућношћу државе. Ипак радници, са друге стране, виде да се ми не
задужујемо. Знају да се плате и пензије могу повећати када направимо пресек и када видимо
стање финансија", наводи Ђорђевић.
Додаје да је добро да грађани виде да се држава не задужује и да би нешто исплаћивала.
"Добро је кад постоји једна транспарентност и када и они виде у каквом положају је држава
била, како сада и шта се сада дешава и како се ми опходимо. Виде да се ми не задужујемо да би
нешто исплаћивали, већ из неких реалних прихода и да то на један транспарентан начин
желимо да поделимо, за повећање плата и пензија, а и са друге стране да улажемо у нашу
земљу јер дуго година ништа се није улагало. Потребна нам је нова инфраструктура да бисмо
довели нове стране инвеститоре", наводи министар.
Наводи да су се неки проблеми у прошлости решавали штрајковима и протестима, а сада
разговором.
У припреми нови закони
Осврћући се на Закона о штрајку, наводи да ће минимални процес рада по новом закону бити
утврђен по колективном уговору или у неким случајевима по закону, док је то до сада радио
послодавац, наводи Ђорђевић.
"Знаће се минимални обим рада који треба да буде утврђен, да не би давали машти на вољу, да
послодавци од случаја до случаја регулишу сами колики је минимални обим рада", рекао је
министар.
Истиче да је до краја године планирано још доста закона који за сврху имају да побољшаљу
пословање, положај радника и обезбеде "чистију ситуацију" када је у питању однос државапослодавац и држава-синдикати.
У израду Закона о штрајку били су укључени пословни партнери – и синдикати и послодавци.
Како каже, одлучио се за јавну расправу и нада се да ће до краја године закон бити усвојен, али
да ће на крају равне расправе поново сести са синдикатима и послодавцима како би
разговарали.
По питању Закона о сезонским пословима, Ђорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација.
"Пошто се овде ради о сезонским радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана
администрација би довела до тога да би се више бавили администрацијом него сезонским
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радом. Жеља је била да послодавац не може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан
је да обавести сезонског радника о његовим правима која не смеју да буду угрожена више од
онога што закон дозвољава. Могу да буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има
право да после тога тражи написмено", закључио је министар.

Први мај у региону - мање протеста, више роштиљања
ИЗВОР:ТАНЈУГ
Међународни празник рада у земљама региона обележава се различито, са мањим и углавном
симболичним протестима синдиката, а са више уранака и роштиљања у природи.
У Хрватској 1. мај се обележава симболичним протестом Савеза самосталних синдиката
Хрватске и Матица хрватских синдиката под слоганом "За реформе, за људе".
Протест хрватских синдиката под слоганом "За реформе, за људе"
Истовремено, у загребачком парку Максимир, градоначелник Милан Бандић је и ове године
организовао поделу грађаним више од 60.000 порција пасуља, док ће на улазу у тај парк
председник најутицајније опозиционе СДП, Давор Бернардић са сарадницима, грађанима
Загреба делити црвене каранфиле.
Босна и Херцеговина и Црна Гора су једине две земље некадашње Југославије у којима неће
бити ни симболичних протеста, већ само славља, што је изазвало многе критике јавности.
Председник Синдиката солидарност из Тузле, Сакиб Копић, у изјави за регионалну Н1 рекао је
да "није време за славље".
"Данас су радници робови, у тај положај су доведени издајом синдикатаи, издали су радничку
класу, приватизовали су синдикат", рекао је Копић.
Грађане Мостара је јутрос у 6.00 сати пробудила традиционална ''Првомајска будница'', која им
је пожелела добро јутро.
А у пригодном тексту "Како је Међународни празник рада постао празник роштиља, пива и
музике", аналитичар Драган Бурсаћ за портал Кликс, између осталог, каже да то што "ми
накарадно схватамо 1. мај, а онда и радничка права, то је проблем који је раднички класу довео
у сферу коначне беде".
Први мај је, нажалост, постао само још један од нерадних дана, прилика за продужени викенд,
одмор и бег од стварности и да ће управо на Међународни дан рада, рад бити једина тема о
којој се неће причати, пише овај портал.
После много година, у Македонији ће 1.мај бити обележен протестом највеће синдикалне
организације ССМ.
Председник тиг диндиката Дарко Димовски каже да "верује у неопходност овог протеста, овог
месеца и овог марша".
Ове године, пишу македонски медији, ново руководство ССМ покушава да уједини највећу
синдикалну организацију у земљи.

Ђорђевић: Захтеви радника оправдани, увек може боље
Знају да се плате и пензије могу повећати када направимо пресек и када видимо
стање финансија, каже министар
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БЕОГРАД - Министар за рад, запошљаваје, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
изјавио је данас да су оправдани захтеви радника у Србији, који су незадовољни матаријалним
положајем, јер увек може боље.
"Захтеви су оправдани јер увек може боље, и увек треба да буде већа плата. Али треба да се
крећу у складу са могућношћу државе. Ипак, радници са друге стране, виде да се ми не
задужујемо. Знају да се плате и пензије могу повећати када направимо пресек и када видимо
стање финансија", казао је Ђорђевић.
ИНТЕРВЈУ НЕДЕЉЕ ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ: Радници се највише жале на мале плате
Према његовим речима, добро је да грађани виде да се држава не задужује и да би нешто
исплаћивала. "Виде да се ми не задужујемо да би нешто исплаћивали већ из неких реалних
прихода и да то на један транспарентан начин желимо да поделимо, за повећање плата и
пензија, а и са друге стране да улажемо у нашу земљу јер дуго година ништа се није улагало,
потребна нам је нова инфраструктура да бисмо довели нове стране инвеститоре", казао је он.
Министар је рекао да су сада бољи услови рада и да је много боља брига о радницима, као и да
се сви проблеми могу решити разговором. Наводећи да министарство на чијем је челу ради на
промени многих закона, Ђорђевић је казао да ће тај посао бити завршен током ове године.
Додао је да је до сада минимални процес рада утврђивао послодавац, а да ће то убудуће бити
регулисано новим колективним уговором.
"То ће бити један у низу закона у сврси бољег пословања и бољег положаја радника. И у изради
су укључени и радници и послодавци. Суштина јесте да кроз јавне расправе, разговор и договор
изађемо са новим законом", навео је Ђорђевић.

Министар Ђорђевић: На истој смо линији са синдикатима
Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката "да плате устану, да млади остану", а
пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на првомајском скупу и
подржим то, јер то желимо и у Влади, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић.
Захтеви синдиката су оправдани и увек може боље, треба да буду веће плате, да се крећу са
могућностима државе, рекао је Ђорђевић гостујући на РТС-у.
"Добро је да када постоји нека транспарентност и када и они виде у каквом је положају држава
била, шта се сада дешава, како и на који начин се ми опходимо према држави. Виде да се ми не
задужујемо да бисмо нешто исплаћивали, већ из неких реалних прихода и да то на неки
транспарентан начин желимо да поделимо, како за повећање плата, пензија, али и са друге
стране да улажемо у нашу земљу", казао је Ђорђевић.
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Он је додао да се дуго година није улагало у Србију, а да је неопходна нова инфраструктура
како би се привукли страни инвеститори.
Упитан када се може очекивати повећање плата и пензија, Ђорђевић је одговорио да се плате и
пензије могу повећавати када се уради пресек и види се на чему је Србија, односно колико има
прихода и како се он може расподелити.
"Тај дијалог треба да буде током целе године, да у тренутку када се то дешава не буде неких
несугласица, већ да би могли врло брзо да то решимо. Најбитније је да земља и у следећу
годину уђе врло брзо са новим буџетом и да знамо како и на који начин да идемо даље", рекао
је министар, додајући да се ове године такав метод показао веома ефикасним, јер је брзо
успостављен договор и подигнута цена рада.
Што се тиче Закона о штрајку, минимални процес рада ће по новом закону бити утврђен по
колективном уговору или у неким случајевима по закону, док је то до сада радио послодавац,
наводи Ђорђевић.
"Знаће се минимални обим рада који треба да буде утврђен, да не би давали машти на вољу, да
послодавци од случаја до случаја регулишу сами колики је минимални обим рада", рекао је
Ђорђевић.
Истиче да је до краја године планирано још доста закона, који за сврху имају да побољшају
пословање, положај радника и обезбеде "чистију ситуацију" када је у питању однос државапослодавац и држава-синдикати.
У израду Закона о штрајку били су укључени пословни партнери, и синдикати и послодавци.
Како каже, одлучио се за јавну расправу и нада се да ће до краја године закон бити усвојен, али
да ће на крају равне расправе поново сести са синдикатима и послодавцима како би
разговарали.
По питању Закона о сезонским пословима, Ђорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација.
"Пошто се овде ради о сезонским радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана
администрација би довела до тога да би се више бавили администрацијом него сезонским
радом. Жеља је била да послодавац не може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан
је да обавести сезонског радника о његовим правима која не смеју да буду угрожена више од
онога што закон дозвољава. Могу да буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има
право да после тога тражи написмено", рекао је Ђорђевић.

Првомајски протести широм света
Широм света се, поводом празника рада, одржавају протестни скупови и маршеви уз захтеве
владама да се посвете питањима радника, али су у неким земљама власти ограничиле
протестне активности што је понегде, као што је Турска, резултирало хапшењима.
Полиција у Истанбулу ухапсила је више од десетак демонстраната који су кренули у марш ка
главном градском тргу Таксим, пркосећи забрани, преноси АП.
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Турска је, из безбедносних разлога, забранила приступ овом тргу у сврхе обележавања 1. маја,
па су путеви који воде ка тргу блокирани, а полиција је дозволила само малим групама
представника синдиката да положе венце на тамошњи споменик.
Међутим, група од око 25 људи, узвикујући „Без забране Таксима 1. маја―, покушала је да силом
дође до трга, али их је опколила полиција.
Трг Таксим има симболичку вредност за раднички покрет у тој земљи, имајућу у виду да је
1977. године 34 људи убијено на том тргу током обележавања 1. маја, када су на окупљене
испаљени хици са оближње зграда, подсећа америчка агенција.
Иначе, синдикати у Турској позвали су на обележавање празника рада скуповима у зонама са
владиним институцијама у Истанбулу и Анкари.
И у Манили је данас хиљаде филипинских радника и активиста марширало поводом празника
рада, а у знак протеста због, како наводе, неиспуњених предизборних обећања председника
Родрига Дутертеа да ће ставити тачку на краткорочне уговоре о запошљавању.
На протестном скупу насиља није било, али је комплекс председничке палате био под јаким
обезбеђењем.
Новинарима је првобитно било забрањено да му се приближе када су демонстранти запалили
Дутертеов портрет с натписом „Краљ лажова―, неколико стотина метара од комплекса, преноси
Ројтерс.
Око 8.000 полицајаца и војника распоређено је данас због протестног марша у Манили, а
полиција је проценила да је у маршу учествовало 10.000 људи, машући заставама и носећи
траспаренте.
Протести су данас одржани и у другим великим градовима на Филипинима, где су радничке
групе тражиле веће плате и боље услове рада за себе, али и за милионе мигрантских радника у
другим земљама.
Истовремено, у центру Сеула окупило се хиљаде чланова радничких синдиката тражећи
повећање минималне зараде и додељивање статуса регуларно запсолених свим нерегуларно
ангажованим радницима, као и равноправан третман. Полиција је проценила да се тамо
окупило око 10.000 људи.
Демонстранти траже и да влада обустави реструктурирање аутомобилске и бродске индустрије
и реформише велике конгломерате.
Поводом 1. маја, и у Индонезији се око 10.000 радника из разних сектора окупило данас у
близини председничке палате у Џакарти како би изнело своје захтеве, тражећи да им влада
повећа плате и престане да запошљава стране раднике.
У Камбоџи се, у Пном Пену, такође данас окупило око 2.000 радника на скупу који је
организовала синдикална коалиција.
Демонстранти су планирали марш до Националне скупштине како би позвали посланике да им
помогну у решавању питања везаних за рад, али их је полиција у томе спречила.
Иначе, премијер Камбоџе Хун Сун проводи дан са око 5.000 радника у одевној индустрији
надомак престонице, а радницима је захалио најавивши да ће свако од њих добити помоћ од
50.000 риела, што је 12,50 долара.
Истовремено, влада Шри Ланке је за 7. мај одложила скупове и процесије поводом 1. маја због
целонедељних прослава у оквиру будистичког фестивала Весак, који траје до сутра.
Влада је саопштила да је одлуку донела након захтева водећих будистичких монаха, који су
иначе у тој земљи веома утицајни.
Влада је позвала политичке партије и радничке синдикате да 1. маја не организују скупове, али
су неки најавили да ће игнорисати директиву владе и ипак обележити празник рада.
Политичке партије и синдикати Шри Ланке обично 1. мај обележавају живописним парадама и
великим скуповима како би показали своју политичку и организациону снагу.
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Москва: 130.000 људи на маршу поводом Првог маја
На маршу у центру Москве поводом празника рада данас се окупило око 130.000 људи, јавља
Тас с позивајући се на руско Министарство унутрашњих послова.
У центру престонице одржавају се демонстрације поводом празника рада које су организовали
представници московског Савеза синдиката.
Полиција, заједно са Националном гардом и патролама добровољаца, осигурава безбедност,
наводи руска агенција.
Демонстранти узвикују традиционалне слогане, попут „Мир, рад, мај―, „За мир и стабилност―,
„Запослите омладину― и „Брините о пензионерима―.
Градоначелник Москве Сергеј Собјанин предводио је марш синдиката на Црвеном тргу,
обећавши да ће учинити све у циљу побољшања животног стандарда грађана.
На демонстрацијама су учествовали и посланици руске Државне Думе и московске Градске
Думе, напомиње Тас с.
Московски Савез синдиката саопштио је да је око 120.000 људи марширало од Црвеног трга
главним улицама престонице, у знак обележавања празника рада, преноси АП.
У Санкт Петербургу, другом по величини граду у Русији, званичним првомајским
демонстрацијама придружили су се и Руси незадовољни покушајима Кремља да ограниче
слободу интернета, наводи америчка агенција.
Неколико стотина људи се, пркосећи киши, прикључило колони која је марширала кроз Санкт
Петербург, у знак протеста против владине забране популарне апликације за размену порука
Телеграм, додаје АП, уз напомену да се и у Москви јуче окупило око 10.000 људи због
блокирања те апликације.
На хиљаде Грка и Шпанаца протестовало поводом празника рада
На хиљаде Грка протестовало је данас центром Атине у три одвојена скупа поводом празника
рада.
Музеји су били затворени, трајекти су остали у лукама, а јавни саобраћај одвијао се редуковано.
Полиција је саопштила да је најмање 7.000 људи учествовало на првим демонстрацијама у
Атини, које је организовао синдикат комунистичке странке.
Демонстранти су прошли поред парламента, главном авенијом до амбасаде САД.
У Солуну је данас планирано одржавање још четири демонстрација, пренео је АП.
Истовремено, у више од 70 градова широм Шпаније одржани су протести поводом празника
рада на којима је позивано на једнакост полова, веће плате и пензије.
Демонстрације одржане у Мадриду биле су највеће где је на хиљаде окупљених узвикивало
„Време је за победу―.

Ђорђевић: На истој смо линији са синдикатимаТанјуг
Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката „да плате устану, да млади остану―, а
пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на првомајском скупу и
подржим то, јер то желимо и у Влади, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ðорђевић.
Захтеви синдиката су оправдани и увек може боље, треба да буду веће плате, да се крећу са
могућностима државе, рекао је Ðорђевић гостујући на РТС-у.
„Добро је да када постоји нека транспарентност и када и они виде у каквом је положају држава
била, шта се сада дешава, како и на који начин се ми опходимо према држави. Виде да се ми не
задужујемо да бисмо нешто исплаћивали, већ из неких реалних прихода и да то на неки
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транспарентан начин желимо да поделимо, како за повећање плата, пензија, али и са друге
стране да улажемо у нашу земљу―, казао је Ðорђевић.
Он је додао да се дуго година није улагало у Србију, а да је неопходна нова инфраструктура
како би се привукли страни инвеститори.
Упитан када се може очекивати повећање плата и пензија, Ðорђевић је одговорио да се плате и
пензије могу повећавати када се уради пресек и види се на чему је Србија, односно колико има
прихода и како се он може расподелити.
„Тај дијалог треба да буде током целе године, да у тренутку када се то дешава не буде неких
несугласица, већ да би могли врло брзо да то решимо. Најбитније је да земља и у следећу
годину уђе врло брзо са новим буџетом и да знамо како и на који начин да идемо даље―, рекао
је министар, додајући да се ове године такав метод показао веома ефикасним, јер је брзо
успостављен договор и подигнута цена рада.
Што се тиче Закона о штрајку, минимални процес рада ће по новом закону бити утврђен по
колективном уговору или у неким случајевима по закону, док је то до сада радио послодавац,
наводи Ðорђевић.
„Знаће се минимални обим рада који треба да буде утврђен, да не би давали машти на вољу, да
послодавци од случаја до случаја регулишу сами колики је минимални обим рада―, рекао је
Ðорђевић.
Истиче да је до краја године планирано још доста закона, који за сврху имају да побољшаљу
пословање, положај радника и обезбеде „чистију ситуацију― када је у питању одност државапослодавац и држава-синдикати.
У израду Закона о штрајку били су укључени пословни партнери, и синдикати и послодавци.
Како каже, одлучио се за јавну расправу и нада се да ће до краја године закон бити усвојен, али
да ће на крају равне расправе поново сести са синдикатима и послодавцима како би
разговарали.
По питању Закона о сезонским пословима, Ðорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација.
„Пошто се овде ради о сезонским радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана
администрација би довела до тога да би се више бавили администрацијом него сезонским
радом. Жеља је била да послодавац не може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан
је да обавести сезонског радника о његовим правима која не смеју да буду угрожена више од
онога што закон дозвољава. Могу да буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има
право да после тога тражи написмено―, рекао је Ðорђевић.

Ђорђевић: На истој смо линији са синдикатима
Танјуг
Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката "да плате устану, да млади
остану", а пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на
првомајском скупу и подржим то, рекао је министар Зоран Ђорђевић
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Политика Владе Србије слаже се са паролом синдиката "да плате устану, да млади остану", а
пошто смо на истој линији било је најнормалније да се појавим на првомајском скупу и
подржим то, јер то желимо и у Влади, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић.
Захтеви синдиката су оправдани и увек може боље, треба да буду веће плате, да се крећу са
могућностима државе, рекао је Ђорђевић гостујући на РТС-у.
"Добро је да када постоји нека транспарентност и када и они виде у каквом је положају држава
била, шта се сада дешава, како и на који начин се ми опходимо према држави. Виде да се ми не
задужујемо да бисмо нешто исплаћивали, већ из неких реалних прихода и да то на неки
транспарентан начин желимо да поделимо, како за повећање плата, пензија, али и са друге
стране да улажемо у нашу земљу", казао је Ђорђевић.
Он је додао да се дуго година није улагало у Србију, а да је неопходна нова инфраструктура
како би се привукли страни инвеститори.
Упитан када се може очекивати повећање плата и пензија, Ђорђевић је одговорио да се плате и
пензије могу повећавати када се уради пресек и види се на чему је Србија, односно колико има
прихода и како се он може расподелити.
"Тај дијалог треба да буде током целе године, да у тренутку када се то дешава не буде неких
несугласица, већ да би могли врло брзо да то решимо. Најбитније је да земља и у следећу
годину уђе врло брзо са новим буџетом и да знамо како и на који начин да идемо даље", рекао
је министар, додајући да се ове године такав метод показао веома ефикасним, јер је брзо
успостављен договор и подигнута цена рада.
Што се тиче Закона о штрајку, минимални процес рада ће по новом закону бити утврђен по
колективном уговору или у неким случајевима по закону, док је то до сада радио послодавац,
наводи Ђорђевић.
"Знаће се минимални обим рада који треба да буде утврђен, да не би давали машти на вољу, да
послодавци од случаја до случаја регулишу сами колики је минимални обим рада", рекао је
Ђорђевић.
Истиче да је до краја године планирано још доста закона, који за сврху имају да побољшаљу
пословање, положај радника и обезбеде "чистију ситуацију" када је у питању одност државапослодавац и држава-синдикати.
У израду Закона о штрајку били су укључени пословни партнери, и синдикати и послодавци.
Како каже, одлучио се за јавну расправу и нада се да ће до краја године закон бити усвојен, али
да ће на крају равне расправе поново сести са синдикатима и послодавцима како би
разговарали.
По питању Закона о сезонским пословима, Ђорђевић наводи да је главна критика да је у
сезонске послове укључена превелика администрација.
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"Пошто се овде ради о сезонским радницима, од којих неки раде и само један дан, претерана
администрација би довела до тога да би се више бавили администрацијом него сезонским
радом. Жеља је била да послодавац не може да иде преко онога што му закон дозвољава, дужан
је да обавести сезонског радника о његовим правима која не смеју да буду угрожена више од
онога што закон дозвољава. Могу да буду мања, што је усмени договор, а сезонски радник има
право да после тога тражи написмено", рекао је Ђорђевић.

Пет преживелих "петолетки"
Софија Бабовић
Фабрике наследнице некадашњег гиганта српске индустрије. У Александровцу
запослени купили фабрику, у Трстенику је – закупили
ГОТОВО 200 километара превалила је у непуна три дана екипа "Новости" обилазећи пет
преживелих фабрика некадашње "Прве петолетке", у Трстенику и у Александровцу, где данас
ради око 2.500 људи. Колико би тај пут потрајао да смо се вратили у осамдесете године 20.
века, када је под кровом послератног индустријског поноса СФРЈ радило 16.000 душа, у десетак
општина и у више од 15 привредних целина?
Историјат фабричких хала које и данас изазивају поштовање недавно је освануо у монографији
Станка Бзенића "Прва петолетка - привредно чудо на небу, копну и водама света", на више од
800 страница. Последња поглавња бележе крај благостања, али су неке "Петолеткине" фабрике
наследнице успеле да преживе и економске санкције деведесетих, и поступак реструктурирања,
формирање холдинга са седам зависних и три осамостаљена друштва и њихов одлазак у стечај.
Трстеничани и Жупљани нису дали да се баш свака машина угаси, страхујући да би се тако
угасиле и њихове општине.
ВЛАСНИЦИ
АЛЕКСАНДРОВЧАНИ су своју "Петолетку" успели и да купе.
- Имамо 500 запослених, од чега 384 у конзорцијуму - говори за "Новости" Александар
Старинац, директор ППТ "Арматуре", чији су радници 2016. фабрику осамостаљену од велике
"Петолетке" пре деценију, пазарили за скоро 420.000 евра, а са свим другим трошковима
укупно издвојили близу 900.000 евра. - Прошлогодишњи обим посла је износио око 7,7
милиона евра, а ове године планирамо око осам милиона евра реализације. Располажемо свим
потребним сертификатима о управљању квалитетом, екологији, безбедности на раду, на чему
смо радили протеклих 20 година.
Предузимљиви Жупљани су од 18. јануара ове године и легитимни власници фирме, јер је
истекао тзв. период контроле приватизације. За то време нису смели да отуђују имовину, да
отпуштају раднике, смањују им плате, а морали су да измирују све обавезе према радницима и
држави. У том захтевном послу су успели. Још четири године отплаћиваће фабрику у којој
раде. Поручују да нема ништа лепше него да си свој газда.
ЗАКУПЦИ
СУДБИНИ комшија из Александровца нада се и око 847 радника у Трстенику. Ту су пре две
године, по одласку у стечај, радници, њих 677, са по 500 евра улога, основали ново предузеће
ППТ "Петолетка ДОО". Производњу су покренули у пет целина ("Хидраулика", "Цилиндри",
"Сервоуправљачи", "Индустријска пнеуматика", "Кочна техника"), а закупили четири друштва
(ремонт, исхрана, промет, обезбеђење).
Радници у ППТ "Заптивке"
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- Осам милиона смо реализовали у 2016. години, а 12 милиона евра прошле године - напомиње
за "Новости" Љубисав Панић, директор ППТ "Петолетка ДОО". - Далеко је то од пола милиона
долара, колика је била реализација 1989, као и запошљавања од по хиљаду радника у години,
али мислим да смо на добром путу. Тренутно чекамо да стечајни управници којима уредно
измирујемо закуп распишу позиве за продају ових друштава. Планирамо да се пријавимо за
куповину једне целине - ППТ "Хидраулика" у стечају.
Панић наводи да свим силама покушавају да изнађу средства како би дошли до своје имовине
и тиме конкурисали и за дугорочније уговоре који им се нуде. Раде за руско и белоруско
тржиште, производе хидрауличке и пнеуматске уређаје за транспорт возила, за камионе,
аутобусе, и пољопривредне и грађевинске машине.
ППТ "Заптивке" су са свега 130 радника најмања наследница "Прве петолетке", која у
континуитету ради од 1964. године. Највећи број радника имали су 1989, њих око 650.
Запослени данас раде на истим, француским машинама.
- Конзорцијум од 104 радника је са оснивачким капиталом од 1.400 евра закупио погоне
некадашњих "Заптивки" и ту смо наставили да радимо, извозимо више од 60 посто производа,
измирујемо све обавезе - каже за "Новости" Душан Стевановић, директор ППТ "Заптивке". - За
будућност су пресудна даља улагања, а највећа нам је жеља да нас купи партнер из ове области,
са тржиштем и намером да инвестира. У случају да се нико не јави на јавни позив који
очекујемо до краја године, покушаћемо да као конзорцијум учествујемо у тој куповини.
Директорка "Наменске" Анђелка Атанасковић
ДРЖАВНИ
ППТ "Наменска" је на челу имала бројне директоре, али ће се њен спасилац постати једна дама,
Анђелка Атанасковић. Данас радници "Наменске" развијају минобацачки програм, са
"Југоимпортом" извозе ручни бацач граната, као и ракетни противтенковски бацач, реализују
око 20 пројеката са својим партнерима, пре свега са Војском Србије.
- Када сам 2012. постала директор, имали смо дуговања према свим добављалима, посмртнине
радницима нису исплаћиване од 2008, око 50 милиона динара дуговало се за струју, рачун је
био у блокади више од 20 милиона динара... - присећа се, за "Новости", директорка Анђелка
Атанасковић. - У то време, било је и штрајкова у неким градовима, а ја сам рекла радницима:
"Верујте ми, нико нама неће помоћи, ако сами себи не помогнемо". Тада сам донела одлуку да
сама потражим посао за нас, а то је раније у предузећу попут нашег, радила држава.
Тако су почела да се отварају једна по једна врата, а онда је и држава почела да примећује
препород у јединој фабрици за све врсте производа за хидрауличне и пнеуматске уређаје у
војној индустрији, која данас извози 90 посто производа, упошљава 650 радника са просечном
платом од око 48.000 динара, сопственим улагањима, од преко два милиона евра, подршком
државе од 3,5 милиона евра и недавно отвореном новом халом, где је 20 година прокишњавало
постројење некадашњег ваздухопловства.
Љубисав Панић,директор ППТ Петолетка ДОО
МАЛИ-ВЕЛИКИ
ПРЕДУЗЕЋЕ за технолошко-металуршку обраду ППТ ТМО процењено је као предузеће од
изузетне важности за одбрану земље и због позитивног пословања избегло је ликвидацију.
Крајем осамдесетих упошљавало је око 500 радника. Саговорници "Новости" у овој
"Петолеткиној" наследници, где тренутно ради 180 људи, кажу да су доста дуго обављали само
услужне делатности за друге "Петолеткине" фабрике, али да су процветали када је нађено
екстерно тржиште.
- Први велики купац 2003. била је железара "Ју-Ес стил" из Смедерева. Врло брзо смо почели
да се ширимо, тако да нисмо осетили одлазак тог америчког инвеститора седам година касније
33

- каже за "Новости" Часлав Кљајић, директор ППТ ТМО. - Прошлу годину смо завршили са око
милион евра извоза, реализацијом од око 2,7 милиона, а наши су производи у бившим ЈУрепубликама и у околним земљама.

Пензионери у ЕУ: Много рада и одрицања, мало уживања

А. Миката
Европским пензионерима живот није "мед и млеко", како се у нашој земљи
обично мисли. Процењује се да ће до 2050. године планету настањивати чак две
милијарде сениора
ПЕНЗИОНЕРИ у Европској унији имају редовне и релативно добре пензије, активни су и све
више користе интернет, али не путују као што се мисли, сваки трећи је усамљен, а сваки шести
живи на ивици беде.
Недавно је објављен податак да сваки пети потрошен евро долази из новчаника пензионера не
говори о њиховом богатству, него о чињеници да 20 одсто становништва Европске уније чине сениори. Пензионера је у Европи све више, а пошто се животни и радни век невероватно
повећао, мењају се и навике људи. Наиме, пензионери су најбрже растућа популација на
планети и процењује се да ће 2050. године бити две милијарде сениора.
Због великих социјалних промена многе земље осмишљавају нову стратегију за будућност, а
најновији подаци Еуростата најсликовитије показују да данашњи пензионери, осим физички,
нимало не личе на своје родитеље. За почетак, све већи број пензионера сурфује интернетом,
па је на мрежи најмање једном недељено 45 одсто њих. Нову генерацију пензионера с правом
можемо назвати "сребрни сурфери". Ситуација није лоша ни у Србији, јер према подацима
Републичког завода за статистику из 2016. године, 92 одсто људи у Србији има мобилни
телефон, а 85 одсто користи рачунар и 72 одсто има свој персонални рачунар. Истина, 65 одсто
њих има приступ интернету и користе га за читање новина, куповину и друштвене мреже, а
подаци се буквално сваке недеље мењају набоље.
Да ни европски пензионери нису оно што су некада били, најбоље говори податак да су
приморани да раде дуже (и они који то не желе) и да је уврежено мишљење да много путују погрешно. Наиме, 4,8 милиона ЕУ старијих од 65 година и даље ради, а највећи проценат је на
крајњем северу и југу континента. Истраживање је показало и да су мобилнији и да су
спремнији да се селе, али и да у позним годинама науче нове вештине. У просеку, последњих
година је са 14 одсто запослених пензионера број скочио на 20 одсто. У Британији, Шведској и
Летонији 16 одсто пензионера није престало да ради када су испунили услов за пензију, а у
Естонији чак 26 одсто пензионера свакодневно ујутру иде на посао. Занимљиво је да у
Португалији ради шест одсто пензионера старијих од 75 година, али реч је о породичном
бизнису везаном за пољопривреду и туризам.
Пошто сваки шести европски пензионер живи на ивици беде, логично је што највише раде
најсиромашнији пензионери (пољопривредници, рибари и радници) јер су принуђени на то.
Они раде три пута више од осталих.
Међутим, последњих година активним пензионерима су се придружили некадашњи менаџери
и професори, који настављају да раде после пензионисања, иако имају веће пензије од прве
групе. Таквих је сада 20 одсто више него пре. Европски пензионери су усамљени, јер сваки
трећи живи сам, у старачком домаћинству, немају редовне контакте са децом и препуштени су
бризи других.
Европски пензионери се од српских највише разликују по томе што када напусте посао то не
значи и да престају да буду активни, јер се пензионери у ЕУ веома често одлучују да
волонтирају и помажу другима.
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Српски пензионери су обично чували унуке, али с мањим наталитетом и све каснијим рађањем
деце, наши сениори не знају шта ће са собом. Седокоси Европљани знају да вишак времена не
могу да "потроше" на своју децу, па се припремају за одлазак у пензију. Тренд припреме за
пензију је "букнуо" од 2012. године, а то значи да жене и мушкарци од 55 године полако
смањују број радних сати и окрећу се хобију. Истина, ово раде највише Холанђани, чак 20 одсто
њих, а најмање је таквих Кипрана, Грка, Шпанаца и Италијана - само три одсто.
СТАТИСТИКА
19% је старијих од 65 у ЕУ
32% пензионера живе сами
45% користи интернет бар једном недељно
жене у просеку проведу 21, а мушкарци 18 година у пензији

Да нам живи, живи роб!
Танјуг

Традиционални првомајски уранци широм Србије, били су резервисани само за
бројне државне административце и армију незапослених која и не зна шта слави,
док је радничкој класи, чији је 1. мај празник, то био уобичајени радни дан.
Узалудно трошење енергије: Синдикални протест у Београду
Били су отворени не само кафићи и ресторани, већ и тржни центри, продавнице, пиљаре,
пекаре, хипермаркети, бутици... Протеста је било, традиционално у центру српске престонице,
али су они ове године поделили раднике. На улице су изашли Савез самосталних синдиката
Србије и УГС Независност које власт признаје као репрезентативне, док је већина позвала
раднике да не штрајкују.
Један од њих, Полицијски синдикат Србије одлучио да не буде део обележавања Међународног
дана рада, јер како кажу, не желе да буду део шараде синдикалних централа на републичком
нивоу које ништа не раде за права радника, већ одобравају сваку одлуку Владе Србије на штету
запослених.
Маркс и Лењин на Славији
Социјалисти Ивице Дачића, доследни окупљањима код споменика Димитрију Туцовићу на
Славији и ове године су се поклонили његовим сенима, али у Алеји великана, где је премештен.
На Славији која је у поправкама радова, је било 20-ак активиста Нове комунистичке партије
Југославије који су носили су партијске и заставе СФР Југославије, транспарент "Марксизам Лењинизам, рушимо капитализам" и певали левичарске песме.
Да радништво нема разлога за прославу, сматра и Војни синдикат Србије, јер према њиховим
речима, "не постоји држава у којој су радници више обесправљени и где је идеја синдикализма
доведена до бесмисла, полтронства, слепог подржавања сваке власти зарад сопствених
интереса".
- Радници немају разлога за прославу, а камоли обележавање празника са актуелним
државним синдикатима. Останите са породицом и немојте бити део естрадно фолклорног
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обележавања празника смишљеног у главама соцреалистички васпитаних синдикалаца саопштио је војни синдикат.
А то обележевање под паролом "Да плате устану, а млади остану" Самостални и синдикат
Независност су на Тргу Николе Пашића желели "да скрену пажњу власти да радници заслужују
бољи стандард и да је важно да се предузму мере како млади не би масовно одлазили из
Србије".
Лидер УГС Независности Зоран Стојиљковић чији су чланови изашли на протесте, поручио је
да, уз ретке изузетке, запосленима, пензионерима и незапосленима, нема шта да се честита за
Празник рада.
Оне који не протестују, већ роштиљају, он види као апатичне и преварене.
Без Курте и Мурте
Лидер Независности Зоран Стојиљковић каже да у Србији постоји брак из рачуна тајкуна и
политичких елита, а порука синдиката је "да сјашу".
- Нека сјашу и Курта и Мурта и да ово није за јахање и да ничија није горела до зоре - поручио
је.
- Последње три деценије су вишеструко варани и преварени, ишли су за вођама који су их
попут Домановићевих вођа заводили и остало је оно исто као код Домановића "мртво море" сликовито је приметио Стојиљковић, чији синдикат, неке синдикалне вође оптужује за
шуровање с влашћу.
Њега и остале челнике синдиката председница Асоцијације слободних и независних синдиката
Ранка Савић, позвала је на договор зараде јаче борбе за права радника.
- Шта постижемо шетњама? Одржаће се пар говора, тиме се ништа неће постићи, зато позивам
синдикате да се договоримо, организујемо, направимо стратегију и коначно нешто постигнемо
- рекла је она.
Ђорђевић: И ми хоћемо исто што и ви
Протесту "државних" синдиката се придружио и министар за рад Зоран Ђорђевић, објаснивши
да је ту, јер се "захтеви синдикалаца поклапају са залагањима власти".
- За исто се залажу Влада Србије и министарство које водим - казао је Ђорђевић и приметио да
је циљ послодаваца профит, али и да нема профита ако радници нису задовољни.
Министар је током протеста имао и акцију поделе брошуре радницима како се борити против
сиве економије и пријавити послодавце код којих запослени раде на црно.
- Сви су на неки начин радници и живот може бити окрутан, да си један дан с једне стране
послодавац, а други с друге радник - рекао је медијима.
Синдикат Слога је саопштио да не учествује у синдикалним протестима јер неће да буде део
амортизације оправданог радничког незадовољства и дугогодишњег декора и режиране
представе обележавања 1. маја.
- Решење проблема пониженог радништва је у демонстрацијама и штрајковима против свих
који безочно газе радна права и људско достојанство и власти која у континуитету већ деценију
креира раднички и социјални погром у виду ниске цене рада и претварања Србије у тржиште
европске најјефтиније радне снаге - поручују из Слоге.
Саборност за достојан живот
Војни синдикат је саопштио да не пристаје на непоштовање и обесправљеност радника.
- Никада у историји српског синдикализма није било зрелијег тренутка за саборност свих
искрених покрета, синдиката, удружења, за уједињавање око заједничке идеје и права на живот
и рад. Само груписањем свих снага и оних који протеклих 30 година нису изгубили образ пред
радницима, можемо да свој положај поправимо - навели су они.
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Првомајски протести у САД - критика Трампове политике
У неколико градова САД одржани су првомајски протести, мада много мањи него
прошле године, на којима је имиграциона политика америчког председника
Доналда Трампа осуђена као напад на раднике неких од најмање плаćених
послова.
Највеćе окупљање било је у Лос Анђелесу, где су "бучни, али мирољубиви― учесници протеста
марширали градом носеćи пароле "Моć синдиката― и "Овако изгледа демократија―, преноси
Ројтерс.
У Њујорку, неколико стотина активиста марширало је од Бродвеја до Волстрита, док је
полиција у Сијетлу ухапсила мушкарца оптуженог да је бацао камење током протеста.
Учесници протеста су критиковали политику Трампове администрације и реторике која је
непријатељска према расним и етничким мањинама, женама и члановима геј, бисексуалне
и трансродне заједнице.
Многи су протестовали и због одлуке администрације да оконча привремени заштитни статус
хиљада имиграната из неколико земаља погођених сукобима, укључујуćи Никарагву, Хаити, Ел
Салвадор, Судан и Непал.

Косовски синдикати поручили: Стоп притисцима на раднике
Извор: Танјуг
У организацији Уније независних синдиката Косова (УНСК) данас је у Приштини
организован протест радника под мотом "Владо доста - поштујте законе".
То је најмасовнији протест који су синдикалци организовали до сада у циљу поштовања права
радника.
На челу колоне налазиле су се две маскиране особе које су у рукама држале паролу "Стоп
притисцима на раднике".
Председник УНСК Авни Ајдини је рекао да се радници плаше да захтевају остваривање својих
права и поменуо неке примере непоштовања закона од послодаваца.
"Ви знате да су примера ради радници КЕДС-а (приватизоване електродистрибуције) тотално
дискриминисани. Долази неко, купује компанију и понаша се како хоће са нашим радницима.
Такође, и након што су добили право на суду, послодавац се не придржава услова. Где је наша
влада да предузме мере?", запитао се Ајдини.
И други говорници на протесту су захтевали поштовање законских одредби које се односе на
права радника и подвукли неопходност поштовања закона о раду, заштита на послу и
здраствено осигурање.
Протест је мирно завршен.
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Војни синдикат: Лажна обећања о јефтиним становима
Аутор текста:ФоНет

Војни синдикат Србије упозорио је на лажна обећања која политичари дају о
изградњи јефтиних станова за припаднике служби безбедности, истичући да је
последњи случај када се то најављивало за март.
"Не постоји тема о којој се више причало, громогласно најављивало и (зло)употребљвало у
изопаченом политичком маркетингу, него што је то изградња јевтиних станова за припаднике
службе безбедности", указује војни синдикат у саопштењу.
Синдикат подсећа да је у најавама политичара у Србији изграђено 17.400 станова за
припаднике Војске Србије, МУП и безбедносних служби, по цени од 500 евра по квадрату, а да
је стварна ситуација "да годинама касније, ни ашов у земљу није забоден, а камоли изграђен и
један стан".
Последњи термин за почетак изградње, бар према најави министарке грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуру иза јануара, био је март. Децидирано министарка Зорана
Михајловић је изјавила у јануару: "Припремили смо локације на којима могу да се граде
станови већ од марта, у шест градова". Михајловић је након друге седнице Комисије за
припрему предлога програма изградње станова за припаднике снага безбедности рекла да је
"засад одређена једна локација у Београду, а станови ће се такође градити и у Врању, Нишу,
Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду".
"Не знамо да ли та Комисија за припрему предлога зна да је сезона грађевинских радова
поодавно почела? Знају ли поједини министри, политичари и њихови сатрапи да се играју са
угледом институције којој народ највише верује, представљајући народу паралажу са
изградњом "јевтиних станова―- који су све само то нису", указује Војни синдикат.
Тај синдикат упозорава да су, као и до сада, свега што су се у последњих 30 година дохватили
српски политичари, а без укључивања представника репрезентативних синдиката у
реализацију пројекта-обесмисли су и злоупотребили.
"Отуда са пуним правом очекујемо да се кроз овај "програм изградње" по ко зна који пут
промовише корупција, пљачка са локацијама за изградњу, бесомучна пропаганда која већ
годинама траје и на крају-најбруталнија злоупотреба приликом евентуалне њихове доделе",
наводи се у саопштењу.
Већ слутимо да би први у реду за кључеве стајали сви полтрони, каријеристи, климоглавци и
корупционаши из Генералштаба и Министарства одбране, као и осталих служби безбедности
јер је најновији стамбени правилник у ВС тако направљен, наравно опет иза леђа
репрезентативног синдиката, наглашава Војни синдикат.

Чабаркапа: Са оваквим статусом новинара нема слободе медија
Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа изајавила је у Новом
дану ТВ Н1, поводом Међународног празника рада, да слободних медија нема без
слободних новинара. Указала је на изузетно тежак економски положај новинара,
истичући да је запосленима у медијима неопходан грански колективни уговор.
Чабаркапа је подсетила да велики број новинара у Србији ради без уговора, са малим платама,
због чега немају никакву сигурност. У таквим условима, послодавац може сваког момента да
вас отпусти ако му се не допадне ваш текст, упозорила је она.
―Важно је ко је директор, ко уредник, ко власник медија, и шта се од вас очекује. Знамо шта је
професионално новинарство, али често смо суочени са очекивањима послодавца, и то је
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аутоцензура. Новинар зна шта не сме - ако то уради, добиће отказ‖, објаснила је председница
Синдиката новинара Србије.
Зато је Синдикат новинара Србије упутио проглас у којем од државе траже да се покрене
социјални дијалог како би се до краја године дошло до гранског колективног уговора за
новинаре и запослене у медијима.
Чабаркапа објашњава да се од државе захтева да се у року од четири месеца формира
послодавачка организација, како би се у септембру започели разговори синдиката и власника
медија. Уколико ти разговори до краја године не резултирају гранским колективним уговором,
синдикати ће затражити да се оствари проширено дејство колективних уговора, односно да се
колективни уговори који већ постоје у појединим великим медијима, попут РТС-а или
―Вечерњих новости‖, узму као основа за доношење гранског.
Председница Синдиката новинара Србије уверена је да би се ти захтеви далеко лакше
остварили када би било колегијалне солидарности. Медијска удружења се, како каже, боре за
места у комисијама и радним групама, а да су се истом енергијом борили за радничка права
новинара, данас би медијска слика у Србији, уверена је, била много боља.
―Нема солидарности, а тамо где нема солидарности, свако гледа свој интерес. У условима
страха, корупције и сиромаштва, нема слободе новинарства (…) Свака власт хоће да
контролише медије. Хоће ли успети зависи од нас. Овде успева‖, констатовала је Чабаркапа и
указала на пример Данске где су сви новинари у једном синдикату, и где држава не сме ништа
лоше да уради, јер би одмах све медијске раднике имала на улицама.
Она је, међутим, констатовала да појединим члановима Медијске коалиције не одговара
грански колективни уговор, јер у својим медијима не могу да испуне стандарде које би тај
документ прописивао. ―Ако се потпишу стандарди за целу земљу и не испоштују их, они ће
пропасти. Таоци смо њихове жеље да они постоје‖, тврди Чабаркапа.
Медијска удружења су практично власт
Чабаркапа је у Новом дану изнела и оштре критике на рачун чланица Медијске коалиције
(УНС, НУНС, НДНВ, Локал прес и АНЕМ). Каже да је управо Медијска коалиција својевремено
инсистирала да држава изаће из медија, иако је медијска студија коју је финансирала ЕУ,
предвиђала 10 до 15 регионалних и локалних сервиса у Србији.
На крају су локалне медије купили локални тајкуни, и то државним парама које су им доделиле
комисиије, што је на крају довело до свега онога на шта је Синдикат новинара упозоравао –
тајкунизације, таблоидизације и затварања синдиката у тим медијима, истакла је Чабаркапа.
Упитала је и да ли је нормално да се повуче медијска стратегија, а да нико не зна шта је
написано, оцењујући да су медијска удружења све време опструисала доношење тог документа.
Тврди да УНС само жели да добије место државног секретара у Министарству културе, док
НУНС-у, како каже, не одговара да се промене тренутне околност, јер су они писали претходну
медијскуи стратегију.
Твди и да су медијска удружења у Србији практично власт и подсећа да је потпредседник
НУНС-а био помоћник министра у Влади Војислава Коштунице, да је Саша Мирковић из
АНЕМ-а био државни секретар у време када је Иван Тасовац водио Министарство културе, као
и да је на то место, после њега, дошао Нино Брајовић из УНС-а.
―Они схватају медије као свој плен. Направили су велику штету инсистирањем изласка државе
из медија, мислили су да ће се смањити број медија, да ће они бити у комисијама и делити
паре. Све је то трговина‖, тврди Чабаркапа.
Зато јој је, како каже, драго што Синдикату није дозвољено да има своје представнике у радним
групама које одлучују о суфинансирању медијског садржаја, како не би учествовали “у
овом циркусу”.
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Синдикат је, додаје Чабаркапа, од почетка упозоравао да ће пројектно финансирање
легализовати корупцију, јер су сви данас научили да пишу пројекте, и свако ће себи блиским
медијима додељивати новац.

Повереница: Синдикати важни у заштити права запослених
Аутор текста:Бета

Најчешћа дискриминација на послу је на основу пола и година старости, а све
чешће због здравственог стања и чланства у синдикалним организацијама,
изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.
Она је за РТС рекла да притужбе о дискриминацији на послу чешће подносе жене, пре свега
због материнства и бриге о члановима породице.
"Притужбе чешће подносе жене, пре свега због материнства и бриге о члановима породице. И
даље је тај терет на жени. Неретке су ситуације да жена након повратка са породиљског буде
враћена на ниже радно место или горе плаћено", указала је повереница за заштиту
равноправности.
Када је реч о младим људима, Јанковић је навела да постоје предрасуде, јер се сматра да немају
довољно воље да раде, да немају искуства.
"А како да стекну то искуство, ако не крену да раде", упитала је повереница.
Старији од 55 година такође имају проблем, јер се сматра да су мање продуктивни, што је
предрасуда, додала је Јанковићева.
Повереница каже да треба разумети страх и оклевање радника да сами пријаве
дискриминацију, јер се плаше да ће изгубити посао, те да су зато синдикати важан чинилац у
заштити права запослених.

Привредници желе ефикасне судове и да унапред знају намете
Танјуг
Иако Србија бележи стални напредак по лакоћи пословања на "Дуинг бизнис" листи Светске
банке и лидер је по привлачењу страних директних инвестиција у региону, привредници
очекују већи ниво правне сигурности, а пре свега предвидивост намета и већу ефикасност
судова.
Стручњаци кажу да правна сигурност и владавина права треба да буде извор конкурентске
предности Србије у привлачењу нових инвестиција, како би се повећао њихов удео у брутодруштвеном производу земље.
Директор Немачко - српске привредне коморе Мартин Кнап је рекао да је правна сигурност
централна тема привреде, не само када је реч о страним инвеститорима већ привреде уопште.
- Правна сигурност је, пре свега, правна сигурност у планирању, на пример, мање се ради о
томе колико ће бити високи порези већ више о томе да ви неколико година унапред знате које
ћете порезе све морати да платите и у којој висини - навео је Кнап.
Према његовим речима, правна сигурност значи и исто опхођење према свима по питању
јавних набавки, да сви имају исте шансе, као и да судски процеси могу да се заврше у неком
размном року.
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Директор Немачко - српске привредне коморе истиче да привредници у анкетама увек правну
сигурност стављају на прво место, као нешто што је њима најважније.
- Једна од најбитнијих ствари је да се побољша рад судова, јер је то нешто што фирме сваке
године истичу као нешто проблематично односно да се убрзају судски процеси. У оквиру
преговора са ЕУ правна сигурност је један од најбитинијих делова, али би пуно значило када би
Србија сама унапредјивала неке ствари, без да чека директне инструкције у оквиру преговора навео је Кнап.
Директор Сектора за аналитику и услуге у Привредној комори Србије Бојан Станић каже да је
једна од главних карактеристика савременог тржишта неизвесност која проистиче, пре свега,
из непредвидивости економског окружења, али и политичког.
- Зато инвеститори све више инсистирају на правној сигурности, а она подразумева правну
предвидивост и транспарентност, уједначену судску праску и то је један од основних принципа
владавине права. Те све ризике није могуће анулирати, али ако постоји правна сигурност онда
се више или мање од њих можемо заштитити - истакао је Станић.
Сви упозоравају на владавину права
Подсећа да се у извештајима агенција за оцену кредитног рејтинга, као и ММФ-а и Евопске
комисије наводи да је неоходно унапредити владавину права у Србији.
Економиста и консултант за страна улагања Милан Ковачевић је рекао да свака инвестиција
почиње са неком градњом и да су се код нас, на пример, побољшали услови за добијање
грађевинске дозволе, али да још има неисугурности.
- Несигурност је, на пример, то што још има доста неуписаног земљишта у књиге и слично.
Оснивање предузећа је побољшано, али још има пуно предужећа која нису пословно способна,
али функционишу. То су она која нису предала никакав извештај АПР-у или она која су
предала извештаје у којим се види да су им обавезе веће од њихове укупне имовине. Све то
значи велику несигурност за све који уђу у било какву трансакцију са њима - рекао је
Ковачевић.
Бирократија, процедуре...
Он каже да је судска пракса код нас доста лоша, дуго траје и да су судски процеси неизвесни,
затим да има пуно процедура и бирократије и да оном ко хоће да инвестира није јасно шта
стварно може и како да добије. Коначно, наводи, има превише процедура и превише су скупе,
имамо око 500 разних даџбина и то све представља несигурност за инвеститоре.
Саветник за инвестиције Махмуд Бушатлија је рекао да постоје две врсте инвеститора:
шпекулативни који долазе на кратко време и улажу новац са идејом да брзо и много више
новца изнесу из земље него што су уложили и њима погодује реалтивно неуређен економски
амбијент, а нарочито део који се односи на закодноавство и правосуђе, као и инвеститори које
можемо назвати институционалним.
У другу групу инвеститора спадају они који долазе да остану и који ће свој профит остварен у
Србији реинвестирати, а неће га изнети из земље, навео је он. Бушатлија сматра да је њима
потребан много уређенији правни оквир, који ће им обезбедити сигурност капитала и
гарантовати имовину и конкурентност.
Упозорио је да имовински судски спорови могу да трају и по 20 и више година, док европске
норме за корпоративне спорове по питању имовине предвиђају правоснажне пресуде највише у
року од две до три године, као и да пресуда мора бити потпуно извршена у року од 60 до 90
дана.
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Македонска влада најавила стимулације за раст плата
Срна
Македонска Влада најавила је данас да ће стимулисати 30 одсто бруто плате запосленима чија
примања не прелазе 300 евра.
Подршка ће обухватити око 15.000 компанија са око 50.000 радника.
Према договору Владе и социјалних партнера, новац ће добијати послодавци након што
исплате увећане плате, да би се спречила злоупотреба.
Македониски премијер Зоран Заев рекао је на данашњем састанку са представницима
синдиката да је циљ ове мере да држава буде посредник, грађани да добију више новца, а
фирме да не пропадају због увећаних трошкова за плате.
Према послодавцима, овом мером решава се њихов проблем услед повећања минималне плате.
Министар рада и социјалне политике Мила Царовска на данашњој конференцији за новинаре
рекла је да је Влада, осим увећања плата, обештетила 5.000 радника чије су фирме у стечају.
- Осим тога, пробни рад који је био утврђен на шест, сада износи четири месеца, а плата
приправника са 40 одсто просечне зараде увећана је на 70 одсто - додала је она.
Македонски медији наводе да је на међународни празник рада - Први мај, Македонија земља
са најнижом просечном платом у региону, која износи око 377 евра.

НЕДЕЉНИК
"Да сјаше и Курта и Мурта": Нема шта да се честита за празник рада, каже
Зоран Стојиљковић
Прошетао бих се, каже Стојиљковић, и поред СПЦ. Шта је СПЦ упутила као поруку о
солидарности и социјалној правди, које су поруке против среброљуба и властољуба дали, где су
поруке о скромности патријарха Павла - пита и каже да би уз подршку цркве било би све много
снажније
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић је изјавио да у Србији министри имају своје
синдикате, наводећи да је то Александар Вулин, а да би се "прави" ојачали и да би их неко
уважавао неопходно је да им се људи прикључе. У Србији постоји брак из рачуна између
тајкуна и политичких елита, а порука синдиката је да сјаши и Курта и Мурта, наводи.
Данас је први, Међународни празник рада који се у Србији прославља већ 114 година. У писму
поводом празника, Зоран Стојиљковић, председник Уједињеног гранског синдиката
Независност, написао је да "уз ретке изузетке, запосленима, као уосталом и пензионерима и
незапосленима у Србији - нема шта да се честита за празник рада".
"Овде је брак из рачуна плутократа и тајкуна и политичких елите... Исти јашу ту и једна од
наших порука је да сјаши и Курта и Мурта и да ово није за јахање и да ничија није горела до
зоре..."
За све оне који су данас, ипак, на роштиљању, а не на протестима (које у Београду организују
два репрезентативна синдиката - УГС Независност и Савез самосталних синдиката Србије СССС), каже да им свакако није добро, али да су постали апатични јер су деценијама варани.
"Последње три деценије су вишеструко варани и преварени, ишли су за вођама који су их попут
(писца Радоја) Домановићевих вођа заводили и остало је оно исто као код Домановића - "мртво
море", каже Стојиљковић за Н1 сликовито објашњавајући апатију називима пишчевих
приповедака.
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Истиче да људи немају ни у кога поверења и да им је доста беде, сиромаштва, одсуства наде и
перспективе за младе, да им је доста савијања кичме, пузања, подилажења, од толерисања
владавине медиокретита и партијског запошљавања.
Људи не верују ни у себе ни у своје окружење, додаје. Говорећи о односу према синдикатима,
пита - како да вам верују кад ни сами нису спремни да нађу излаз у самоорганизовању.
"Ми ћемо данас прошетати поред парламента који стварно не знам шта је пре - циркуска шатра
или марионетско позориште", истиче Стојиљковић, додајући да се синдикат Независност
усагласио о томе са СССС.
Говорећи о синдикатима, каже да постоји непримерена пракса - да су и у прошлости министри
рада били шефови синдиката.
Претходни министар рада (Александар) Вулин има некакав синдикат, каже Стојиљковић. "Не
могу сматрати синдикатима оне који не живе претежно од чланарине и који не доносе одлуке у
својим органима", истиче.

Првомајски протест у Подгорици: Радници не прихватају да пара нема
Унија слободних синдиката Црне Горе (УССЦГ) умјесто традиционалним маршом
улицама Главног града, овогодишњи 1. мај обиљежила је протестним скупом под
слоганом „За веће зараде у Црној Гори“.
Са скупа на Тргу Аргентина код Градског стадиона у Подгорици, предсједник УССЦГ Срђа
Кековић упутио је позив свим радницима да се уједине за повећање зарада кроз повећање
минималне зараде.
Кековић је такође подсјетио и на алармантну статистику када је у питању висина зарада коју
мјесечно приходује највећи број радника у Црној Гори.
Првомајски протест у Подгорици
„Према званичним подацима у 2017. години у Црној Гори је скоро 83 хиљаде радника примало
зараду до 250 евра, док је скоро 32 хиљаде радника примало минималну зараду од 193 евра.
Двије трећине радника прима зараду испод 500 евра. То су катастрофални статистички подаци.
Та примања су далеко од задовољења чак и ревидиране потрошачке корпе, ревидиране
без знања социјалних партнера, која је умањена за 40 артикала и тренутно износи 629 евра,
али и таква потрошачка корпа за ових 80 хиљада радника али и за ове двије трећине који
примају испод просјека је недосањани сан―, казао је Кековић.
Предсједник УССЦГ је такође подсјетио и да се друштво у Црној Гори раслојило „на оне које
чине елитни мултимилионери и оне друге који се боре за голу егзистенцију―, док, како је рекао,
„средњег слоја који чине здравствени и просветни радници и државни службеници више
нема―.
„Такав тренд мора хитно да се заустави. Држава мора да се окрене остварењу уставног концепта
државе социјалне правде, или боље рећи државе концепта благостања, којем су се окренуле
бројне државе Европске уније. Зато УССЦГ позива своје чланство и све раднике Црне Горе
да се уједине у захтјеву за хитно повећање зарада кроз повећање цијене рада и минималне
зараде. У Црној Гори цијена рада ни минимална зарада нијесу повећане од 2011. године, али
свих предходних година драстично су расле цијене комуналија, роба и услуга, а драстично је
опадао стандард запослених―, казао је Кековић.
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Лидер Уније слободних синдиката је поручио и да радници не прихватају објашњење да пара
нема.
„Не прихватамо објашњење да пара нема, пара има само што су у нашој држави најблаже
речено чудни токови новца. Узима се од сиромашних а опрашта богатима, док је терет буџетске
кризе стављен на леђа оних који за њу не сносе никакву одговорност, а то су радници
и грађани―, казао је он.
На лош положај запослених у здравству и образовању указали су и представници тих
синдиката у Црној Гори.
Првомајски протест у Подгорици
„Синдикат здравства неће чекати недочекано, већ ће покренути јасне активности за решавање
питања од егзистенцијалног значаја―, поручио Градимир Рајковић испред Синдиката здравства
Црне Горе.
Слободан Савовић из Синдиката просвјете запитао се од кога они треба да траже повећање
зараде.
„Од Владе која својим тајкунима опрашта милионе евра, чији чланови породице се лијече
по Европи а за нашу дјецу остаје да новац скупљамо преко СМС порука. Од предсједника
и премијера, чија одијела вриједе колико годишње поштено зарађене плате просвјетних
и здравствених радника. Од њих не можемо очекивати повећање зарада, њих само интересују
похвале од њихових инвеститора и газда―, поручио је Савовић.
Из Уније синдиката објаснили су да је данашњи протест организован у складу са кампањом
Европске конфедерације синдиката — „Европа за раст зарада―, док је на самом скупу
присуствовало око 150 синдикалаца, грађана и новинара.
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