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Нема протеста, синдикати одустали
ИЗВОР: Б92
Београд -- Иако су дуго били најављивани, протеста синдикалаца ипак неће бити.
Ову одлуку је после вишечасовних разговора донело веће Савеза самосталних
синдиката.
Протести се, кажу у синдикату, одлажу, јер су цене животних намирница због којих су и
планирали протест - пале.
За сада од вруће синдикалне јесени нема ништа. Једино је сигурна хладна зима. У Савезу
самосталних синдиката дуго се већало, али је на крају ипак пала одлука да протеста не буде.,
"Протест у овом моменту, овога тренутка није баш сврсисходан из разлога што су
наши захтеви око поскупљења, око цена, око скока свих енергената - девалвирани", каже
Драган Зарубица, потпредседник СССС
"Знате како, некад треба донети праву одлуку, можда нешто не треба урадити што сматрате да
није добро. Можда смо ми пре месец дана проценили да треба да урадимо протест који би био
добро организован, и ми у то не сумњамо да би био добро организован, али морате слушати и
неке сигнале са стране, па и неке анкете са грађанима", каже Зарубица. У Уједињеним
гранским синдикатима Независност сматрају да је ситуација исувише озбиљна да би
могла да се реши протестима.
"Не може се изаћи пола сата на улицу и викати 'Уа, доле' без обзира ко је Уа, а ко је доле.
Него изаћи и тражити решење, односно тражити такву политичку вољу која гарантује неко
решење, или почетак процеса који доводи до решења, јер многе ствари су се толико
нагомилале, не може ни Дачић, ни председник Николић, ни било ко на овом свету да у једном
дану реши ове проблеме, али могу да почну", каже Бранислав Чанак, председник УГС
"Независност".
Грчки и шпански сценарио укључио је људе из скоро свих слојева друштва - и запослене и оне
без посла, и студенте. Питање је, међутим, ко би, осим синдикалаца у Србији данас изашао на
улице.
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Премијер Ивица Дачић изјавио је да ће врло брзо бити усвојен акт којим ће практично бити
измењен Закон о утврдјивању максималних зарада у јавном сектору. Синдикати су раније
упозорили да тај Закон највише погађа оне са најнижим примањима уз замерку да је усвојен
без консултација са синдикатима и расправе о његовом садржају на Социјално-економском
савету.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=24&nav_category=12&nav_id=654537

Синдикат: Променити закон о платама
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд/Ниш -- Чланови синдиката запослених у јавним комуналним
предузећима траже да се Закон о утрђивању максималне зараде повуче или
измени јер погађа најугроженије раднике
Они су се окупили данас у Београду и осталим градовима Србије, наводећи да би примена овог
закона довела до умањења плата наведених категорија запослених и до 40 одсто, а многима би
већ октобарска зарада била смањена на 18.443,96 динара, што је мање од гарантоване
минималне зараде.
Синдикати су најавили да ће, уколико Влада не прихвати њихове сугестије, од 1. новембра
кренути са даљим корацима - најпре обуставом рада на један сат, а потом генералним
штрајком.
Дачић: Променићемо закон
Председник владе Ивица Дачић каже да ће врло брзо бити усвојен акт којим ће практично бити
измењен Закон о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, саопштила је прес служба
Владе Србије.
Како је наведено, Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом тог закона и у најкраћем
року пронаћи ће решења да заштити раднике
с ниским примањима и да они не буду оштећени.
Председник гранског синдиката комуналаца "Независност" Милан Симић казао је
новинарима да синдикати немају ништа против ограничења максималних зарада, али имају
против тога што оно погађа најугроженију радничку класу - спремачице, курире, кафе
куварице, возаче...
Он је подсетио да је у јавним комуналним предузећима у Србији запослено више од 50.000
људи.
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Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и грански синдикат
"Независност" исту врсту окупљања организовали су данас у 15 градова у Србији, напоменуо је
Симић.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
Милан Грујић оценио је да је поменути закон "дискриминаторски" и "донет је тајно, ван
Социјално-економског савета и утврђене процедуре". Према његовим речима, посебно
забрињава то што су суспендовани основни закони који регулишу радне односе - Закон о раду и
колективни уговор.
Грујић тврди да је закон "лош, јер је промашио тему и циљ", јер "никог из комуналног сектора
тај закон не додирује у највишим зарадама, зато удара по џепу беде и наставља се социјална
агонија". "Знамо да је Србија у великом проблему, да је огроман буџетски дефицит, али то
може да се реши на један фини, уређени и систематски начин", рекао је Грујић.
На протест укомуналних радника у Нишу речено је да би применом овог закона, који је ступио
на снагу 29. септембра ове године, плата чистачица, спремачица, курира, кафе куварица,
возача, портира, административних радника била умањена и за 40 одсто, па би неки из ових
категорија добијали плате мање од законом гарантованих.
Комуналци траже да ове категорије радника буду изузете од примене закона, а уколико тај
захтев не буде усвојен, синдикати ће организовати обуставе рада и простесте. Синдикати
сматрају оправданим, како се наводи у саопштењу, ограничење највиших зарада у јавном
сектору, али не и умањење зарада најугроженијим категоријама запослених.

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ssss-odlozio-najavljeni-protest_349237.html

СССС одложио најављени протест
Извор: Бета
Савез самосталних синдиката Србије (СССС ) саопштио је данас да је одложио
протест и да ће наставити интензивирање социјалног дијалога на свим нивоима, у
циљу решавања тешких економских и социјалних проблема.
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Како се наводи, одлука о одлагању протеста је донета на данашњој седници Већа синдиката, јер
је Влада Србије, након оштрог упозорења и великог притиска тог синдиката предузела мере
чији је резултат пад цена појединих животних намирница, као и заустављање нових
поскупљења роба и услуга.
Додаје се да је од Владе Србије добијено и обећање да ће уз максимално залагање одржати ниво
цена и да ће учинити све како стандард грађана не би био даље урушаван.
"Уколико се претходни, неоправдани раст цена понови, а послодавци самовољно наставе да
увећавају профите на штету грађана подизањем цена или влада одлучи да пуни буџет
искључиво преко леђа најсиромашнијих грађана, СССС неће презати да позове чланство и све
грађане да изразе незадовољство масовним протестима на улицама", наводи се у саопштењу.
Синдикат је нагласио и да очекује да ће Влада Србије по хитном поступку изменити Закон о
утврђивању максималних зарада у јавном сектору, који је, усвојен без претходног разматрања и
мишљења Социјално економског савета, а који највише погађа оне са најнижим примањима,
чије су зараде пале испод законом утврђене минималне зараде.
"СССС ће са великом пажњом, свакодневно, наставити да прати и анализира економску
ситуацију у земљи и све мере власти које су везане за стандард и радна права запослених и на
основу тога, доносити одлуке о наредним активностима", додаје се.
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/sindikati-odlazu-proteste

Синдикати одлажу протесте
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) донео је данас одлуку да одложи најављене
протесте због повећања цена основних животних намирница, саопштено је из овог синдиката
Они наводе да се синдикат у овом тренутку определио за наставак и интензивирање
социјалног дијалога на свим нивоима, у циљу решавања тешких економских и социјалних
проблема.
"Влада Србије је, након оштрог упозорења и великог притиска СССС, као и започетих
припрема за организовање масовних протеста широм Србије, предузела мере чији је резултат
пад цена појединих животних намирница, као и заустављање нових поскупљења роба и
услуга", поручују из СССС.
У саопштењу се даље наводи да је Влада дала обећање да ће уз максимално залагање одржати
ниво цена и да ће учинити све како стандард грађана не би био даље урушаван.
Из овог синдиката поручују да ће поново пожвати чланство и грађане на протесте уколико се
понови неоправдани раст цена, а влада одлучи да пуни буџет искључиво "преко леђа"
најсиромашнијих грађана.
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http://www.pressonline.rs/info/beograd/sindikati-zakon-smanjuje-platu-najugrozenijim-radnicima

Синдикати: Закон смањује плату
најугроженијим радницима
Представници синдиката запослених у јавним комуналним предузећима окупили су се данас у
Београду захтевајући да се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору повуче или
измени, јер како су истакли, погађа најугроженије и најсиромашније раднике у том сектору.

Они тврде да би примена овог закона довела до умањења плата наведених категорија
запослених и до 40 одсто, а многима би већ октобарска зарада била смањена на 18.443,96
динара, што је мање од гарантоване минималне зараде.
Утицај ограничења зарада у јавним комуналним предузећима на републички буџет, како
истичу синдикалци, донеће симболичну уштеду 10 до 25 милиона динара, а "штета је огромна".
Синдикати су најавили да ће уколико Влада не прихвати њихове сугестије, од 1. новембра
кренути са даљим корацима - најпре штрајком упозорења од сат времена, а потом генералним
штрајком.
Председник гранског синдиката комуналаца "Независност" Милан Симић казао је новинарима
да синдикати немају ништа против ограничења максималних зарада, али имају против тога
што он погађа најугроженију радничку класу - спремачице, курире, кафе куварице, возаче...
Он је подсетио да је у јавним комуналним предузећима у Србији запослено 53.000 људи,
додајући да су синдикати Влади Србије и надлеженом министарству упутили допис и сада
чекају реакцију до петка.
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и грански синдикат
"Независност" исту врсту окупљања организовали су данас у Београду и још 15 градова у
Србији, напоменуо је Симић.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Милан Грујић
оценио је да је поменути закон "дискриминаторски" и " донет је тајно, ван Социјалноекономског савета и утврђене процедуре".
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Према његовим речима, посебно забрињава то што су суспендовани основни закони који
регулишу радне односе - Закон о раду и колективни уговор.
Грујић тврди да је закон "лош, јер је промашио тему и циљ", јер "никог из комуналног сектора
тај закон не додирује у највишим зарадама, зато удара по џепу беде и наставља се социјална
агонија".
"Знамо да је Србија у великом проблему, да је огроман буџетски дефицит, али то може да се
реши на један фини, уређени и систематски начин", рекао је Грујић.

С МЕДИЈА
http://www.smedia.rs/vesti/vest/101649/

Савез самосталних синдиката Србије:
Нећемо да протестујемо!
Савез самосталних синдиката Србије донео одлуку да одложи протесте због
повећања цена основних животних намирница и определио се за наставак и
интензивирање социјалног дијалога на свим нивоима.
Савез самосталних синдиката Србије који је раније најавио да ће одржати протестни скуп
испред Владе Србије због силних поскупљења и све тежег положаја радника у Србији, донео је
данас одлуку да одложи најављенепротесте, саопштено је из овог синдиката.
Синдикат је раније најавио да ће одржати протестни скуп испред Владе Србије због силних
поскупљења и све тежег положаја радника у Србији
Они наводе да се синдикат у овом тренутку определио за наставак и интензивирање социјалног
дијалога на свим нивоима, у циљу решавања тешких економских и социјалних проблема.
"Влада Србије је, након оштрог упозорења и великог притиска С С С С, као и започетих
припрема за организовање масовних протеста широм Србије, предузела мере чији је резултат
пад цена појединих животних намирница, као и заустављање нових поскупљења роба и
услуга", поручују из С С С С.
У саопштењу је наведено да је Влада дала обећање да ће уз максимално залагање одржати ниво
цена и да ће учинити све како стандард грађана не би био даље урушаван.
Из овог синдиката поручују да ће поново позвати чланство и грађане на протесте уколико се
понови неоправдани раст цена, а влада одлучи да пуни буџет искључиво "преко леђа"
најсиромашнијих грађана.
(Тањуг)
Фото: Гуливер/Тхинкстоцк
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402863-Svaki-peti-posao-ceka-doveka

Сваки пети посао чека довека
Б. СТЈЕЉА
Списак оних који предуго чекају запослење стално расте, а перспектива је још
гора. Послу се дуже од две године нада 445.737, а 2008. их је било упола мање
Ходници на бироу све су крцатији, а време чекања на први посао све је дуже. Тако у последњем
извештају Владе РС о стању социјалне укључености становништва пише да је 2008. стопа
дугорочне незапослености била ”само” 9,5 одсто, док је данас она достигла рекордних 20,4! То
значи да је пре четири године скоро сваки десети радно способни становник Србије на посао
чекао најмање годину дана, а данас се у оваквој позицији налази сваки пети.
Према подацима из овог, другог по реду Владиног извештаја о социјалној укључености,
негативни трендови на тржишту рада никако се не стишавају. Напротив, у 2008. години послу
се дуже од 12 месеци надало 310.374, док то данас чини њих чак 590.475! Ништа боље није ни
онима који након две године проведене на бироу нису пронашли посао. Таквих је 2008. било
235.231, а у 2012. чак 445.737!
- Највећи проблем са запошљавањем у Србији је лоша квалификациона структура оних који
траже посао - оценио је стање на тржишту рада Дејан Јовановић, директор Националне службе
за запошљавање. - То значи да чак 250.000 незапослених нема никаквих стручних
квалификација. Тачније, око 80.000 нема завршену ни основну школу, а око 170.000 нема
диплому средње школе и самим тим никакав занат у рукама. Зато је најважније да се они
образују, али и да се још више пажње посвети активним мерама за запошљавање.
СВАКИ РЕКОРД ДУПЛИПрема последњим анализама Републичког завода за статистику, стопа
укупне незапослености је такође достигла свој историјски рекорд јер је у априлу износила 25,5
одсто. У пролеће 2008. године ова је стопа била 13,3 одсто.
Да Влада нема намеру да ову идеју спроведе у дело, види се по новцу који је наменила за
запошљавање.
- И у 2013. години ћемо за активне мере добити 3,4 милијарде динара, односно исто колико смо
имали и у овој години - потврдио је Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике. - Ми смо тражили више новца јер сматрамо да је ова сума
недовољна, али су могућности републичког буџета ограничене и зато нам није одобрен износ
који смо предложили.
А предложено је скоро дупло више. Са шест милијарди динара, колико су у Министарству рада
очекивали, планирано је упошљавање око 50.000 кандидата са бироа, док ће са овим
ресурсима до посла у 2013. доћи највише њих 30.000.
ЦЕО ГРАД ЕКОНОМИСТА БЕЗ НАДЕ
У Националној служби за запошљавање кажу да се на бироу могу наћи и профили који одавно
нису тражени, а нека се занимања не ”производе” дуже од деценије! Тако у овом часу посао
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чека око 700 културолошких техничара и исто толико инокореспондената, али и 4.000
дактилографа, 20.000 економских техничара.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402867-Komunalci-traze-cist-minimalac

Комуналци траже чист минималац
В. Н.
Протест синдиката запослених у комуналним предузећима одржан у Београду.
Закон о максималним зарадама у јавном сектору погађа најугроженије раднике у
том сектору
ПРЕДСТАВНИЦИ синдиката запослених у јавним комуналним предузећима окупили су се у
среду у Београду, захтевајући да се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
повуче или измени, јер како су истакли, погађа најугроженије и најсиромашније раднике у том
сектору.
Они тврде да би примена овог закона довела до умањења плата наведених категорија
запослених и до 40 одсто, а многима би већ октобарска зарада била смањена на 18.443,96
динара, што је мање од гарантоване минималне зараде.
Синдикати су најавили да ће уколико Влада не прихвати њихове сугестије, од 1. новембра
направити даље кораке - најпре обуставом рада од сат времена, а потом генералним штрајком.
Председник гранског синдиката комуналаца ”Независност” Милан Симић рекао је да
синдикати немају ништа против ограничења максималних зарада, али имају против тога што
он погађа најугроженију радничку класу - спремачице, курире, кафе-куварице, возаче... Он је
подсетио да је у јавним комуналним предузећима у Србији запослено више од 50.000 људи.
Премијер Ивица Дачић изјавио је да Влада разматра захтеве синдиката и да ће у најкраћем
року пронаћи решење којим ће се заштитити радници са ниским примањима. Он је рекао да
радници неће бити оштећени.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_utorka_u_novoj_agrobanci_stecaj.4.html?news_id=249825

Закон о преузимању имовине и депозита одређених банака ради очувања стабилности
финансијског система Србије

Од уторка у Новој Агробанци стечај
АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ
Београд - Предлог закона о преузимању имовине и депозита одређених банака ради очувања
стабилности финансијског система Србије је последица огромних пропуста државних органа у
претходном периоду, пре свега Народне банке Србије и Министарства финансија, рекао јуче
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министар финансија Млађан Динкић образлажући закон пред посланицима у Скупштини
Србије. Он је објаснио и да је овај закон изнуђени корак да би се спасли депозити грађана,
привреде, малих и средњих предузећа.
„Желимо да донесемо овај закон и осигуране и неосигуране депозите пренесемо у
заинтересовану банку, а то је Поштанска штедионица. Уколико закон буде усвојен у петак, за
суботу је планирана седница Владе Србије на којој би био потврђен уговор о преносу свих
депозита Нове Агробанке, односно 250 милиона осигураних и више 150 милиона евра
неосигураних депозита, навео је Динкић, прецизирајући да ће Поштанска штедионица бити
обезбеђена одговарајућим средствима за осигурање, да ће од понедељка сви повериоци Нове
Агробанке моћи да преузму своје депозите у Поштанској штедионици, а да ће од уторка у Новој
Агробанци бити покренут стечај.
Он је нагласио да ће бити уложено 250 милиона евра у готовини из Агенције за осигурање
депозита, 85 милиона евра од обвезница које је емитовала прошла Влада, као и 65 милиона
евра наплативих кредита.
Образлажући предложени закон министар финансија истакао је да је његов циљ „спасавање
онога што се може спасити“. Динкић је појаснио и да је већ претрпљен губитак од 600 милиона
евра, али је и подсетио на извештај НБС о контроли Агробанке из 2011. године, када је утврђено
да ова банка има капитал од свега шест уместо 150 милиона евра, колико је потребно за
пословање, а да је друга контрола показала да банка чак и нема позитиван капитал, већ мањак
од 300 милиона евра.
Динкић је оценио и да је Министарство финансија у прошлом сазиву требало да донесе овакав
закон о којем се сада говори, али да је уместо тога направљена нова банка за посебне намене, у
коју је убачено 90 милиона евра. Према његовим речима, то је било стање затечено у тренутку
формирања владе Србије.
„У Новој Агробанци има 250 милиона осигураних депозита, а половина доспева на наплату
следеће недеље у такозваној Недељи штедње, што је скоро 125 милиона евра. Агробанка је
прошле године давала изузетно високе камате за штедњу, од шест до седам одсто, а сада Нова
Агробанка не би могла то да исплати, јер има неколико десетина евра ликвидних средстава“,
истакао је Динкић, саветујући грађанима да штеде у сигурним банака, а не онима које дају
високе камате. Према његовим речима, „најгори кредити, необезбеђени, политички
мотивисани кредити“, давани су 2010. и 2011. године, па је банка потпуно уништена за две
године.
За разлику од министра Динкића који у предложеном закону види спасоносно решење,
посланици опозиције истичу да је реч о неуставном и лошем решењу које представља опасан
преседан.
„Закон отвара могућност да се овакве трансакције обављају у будућности. Ово је опасан
преседан који уводи правно насиље и правну несигурност и који не подстиче страна улагања“,
рекао је Зоран Остојић, посланик ЛДП, подвлачећи да посланици ове странке неће гласати за
предложена решења. Критике је изнео и Дејан Михајлов, посланик ДСС, али и Олгица Батић,
посланица Демохришћанске странке Србије, који су оценили да грађане Србије много коштају
експерименти са банкама.
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Бранећи предложени закон, Динкић је рекао да је случај Нове Агробанке изолован случај и да
је закон предложен да би „ублажио велики финансијски скандал и спречило његово ширење на
остатак банкарског система“. Навео је да је предвиђено да 300 радника Нове Агробанке пређе у
Поштанску штедионицу, а да је за око 400 радника предвиђен социјални програм.
И акционари криви за пропаст Агробанке
Министар финансија Млађан Динкић истакао је да приватни акционари старе Агробанке,
који су имали 80 одсто власништва, имају право да покрећу процесе, али, како је рекао,
акционари у свакој земљи у којој се догоди банкрот никада не добијају на суду. Министар је
новинарима у Скупштини Србије рекао да је он затекао ситуацију са Новом Агробанком која
није имала ниједног малог акционара и 100 одсто је у власништву државе. Према његовим
речима, акционари, који су имали 80 одсто власништва, су донекле и сами криви, јер су имали
већину у Скупштини акционара, а нису контролисали Извршни одбор.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:SSSS:-Dijalog-preprotesta&catid=31&Itemid=101

СССС: Дијалог пре протеста
Веће Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) усагласило је јуче кључне ставове око
најављених протестних кампања против поскупљења и заштите стандарда радника и грађана и
одлучило да пре протеста покуша решења да нађе кроз дијалог с Владом и послодавцима.
Тражимо разговор са премијером Србије Ивицом Дачићем, хитно сазивање седнице социјалноекономског савета и трипартитни дијалог на свим нивоима како би се зауставио тренд
поскупљења хране, енергената и услуга на тржишту, наводи за Привредни преглед Драган
Зарубица, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије.
Чланови већа јуче нису донели очекивану одлуку о серији протеста и бојкота који су према
најавама требало да започну од 1. новембра у Нишу, а после у свим већим градовима. Таква
одлука је одложена и у сваком тренутку може да се активира, али је приоритетно да се
заједнички размотри веома озбиљна економска и привредна ситуација у земљи, а
синдикалтима образложи предлог буџета за 2013. годину, као и будуће мере Владе, додаје
Зарубица. На седници већа подржани су захтеви и протести гранских синдиката комуналних
делатности, који су јуче почели у земљи, ради укидања Закона о ограничавању максималних
зарада у јавном сектору, чијом применом се зараде смањују и до 40 одсто. Д.С.
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Spremni-da-zavrnuslavine&catid=11&Itemid=122

Спремни да заврну славине
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и грански синдикат
Независност јуче су организовали протестне скупове у Београду и још 22 града широм Србије
са јединственим захтевом да Влада повуче спорни Закон о утврђивању максималне зараде у
јавном сектору. Немамо ништа против да се највише плате директора ограниче на 165 хиљада,
може и нижи ниво, и да се линеарно зараде умање по пет одсто, али је нелогично да се
најслабије плаћенима одузима и до 40 одсто прихода, истакао је јуче Милан Грујић,
председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности.
У склопу јучерашњег протеста на Тргу Николе Пашића у Београду Грујић је образложио да је
донесени закон дискиминациони, јер је у супротности с Уставом, Законом о раду и
колективним уговорима. Грујић напомиње да је апсурдно да се заштита права на зараду тражи
на улици, а да уколико Влада и пре свега Министарство финансија и привреде не уваже дате
предлоге, следи примена јачих синдикалних кампања. Ово је само почетак. Договорено је да
надлежнима дамо времена за размишљање, а уколико не буде консензуса, већ 1. новембра на
улицама Београда биће и до 20.000 људи на генералном протесту. Ако ни то не прође, крећу
штрајкови који су веома озбиљни и деликатни, јер може да се искључи вода, бојкотује
изношење смећа, заустави градски превоз, додао је. Према анализама овог синдиката, укупна
уштеда у буџету од редукције плата у свих 520 комуналних предузећа у Србији са око 50.000
запослених је око 25 милиона динара. Нећемо дозволити Влади у покушају да опљачкани буџет
пуни на леђима најугроженијих радника, истакао је Спасоје Пејовић, председник београдског
одбора синдиката комуналаца. Он је позвао председника Србије да сторнира закон, сазове
социјално-економски савет и да се размотре измене, како би се заштитили најугроженији. У
супротном, врло брзо ћемо у Србији заврнути славине и неће бити воде за пиће, неће бити
чистих контејнера, стаће грејање, превоз, железница.. Угасићемо струју да буде тотални мрак у
Србији, запретио је Пејовић. Највеће умањење плата, од чак 40 одсто, значило би октобарску
зараду од само 18.500 динара, што је износ нижи од минималца за спремачице, кафе-куварице,
курире, возаче, портире, указују синдикалци. Протест је јуче настављен пред зградом
Министарства за финансије и привреду, од којег се очекује да разреши спор око овог закона
који је јавни сектор подигао на ноге. Протестни скупови су јуче одржани на градским трговима
још 20-ак већих градова: у Новом Саду, Суботици, Краљеву, Обреновцу, Чачку, Пожаревцу,
Лесковцу, Бору, Пироту... @АНТРФИЛЕ: Дачић: Следи измена закона Председник Владе
Србије Ивица Дачић изјавио је јуче да ће врло брзо бити усвојен акт којим ће практично бити
измењен Закон о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, саопштила је прес служба
Владе Србије. Како је наведено, Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом тог закона и
у најкраћем року пронаћи ће решења да заштити раднике са ниским примањима и да они не
буду оштећени. Бета @ЛЕГЕНДА: Закон у супротности с Уставом, поручују синдикалци
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:Radnici-idu-na-generalni%C5%A1trajk&catid=21&Itemid=125

Радници иду на генерални штрајк
Чак 131 од 203 радника „Србијатуриста“ наћи ће се ускоро на евиденцији Националне службе
за запошљавање, пошто су проглашени технолошким вишком. Због ове одлуке послодавца
запослени су већ одржали штрајк упозорења, а за понедељак су најавили генерални штрајк и
окупљање испред хотела „Амбасадор“. Запослени тврде да је руководство фирме намерно
отерало госте из хотела, како би имало оправдање да отпусти највећи део старих радника.
„Руководство Србијатуриста је 15. октобра затворило хотел Партизан у Нишкој Бањи, а потом
22. октобра мотел Наис.
Мотел је имао госте и то из иностранства, али су они малтене избачени из соба и морали су да
траже смештај у другим хотелима у граду. Отказане су ексурзије и све друге манифестације у
Наису и Партизану. Њиховим затварањем Србијатурист је на спао само на хотел Амбасадор у
коме су цене подигнуте толико да гостима не пада на памет ни да у њега уђу. Све је то урађено
да би се стекло оправдање за отупштање радника. На биро се шаљу пре свега кувари, конобари
и собарице, а у фирми остају административни радници“, изјавио је председник синдиката
„Независност“ у „Србијатуристу“ Саша Стефановић и додао да ће, након најновијег отпуштања,
у највећем хотелско-угоститељском предузећу у Нишу остати само четири конобара и четири
кувара. Према његовим речима, запослени се не слажу ни са висином отпремнина које би
требало да добију они који су проглашени технолошким вишком. Каже да се ради о
отпремнинама које јесу прописане законом, али које су мизерне и неупоредиво ниже од оних
које су добили радници „Нитекса“ када су отпуштани с посла.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1198476/Sporazum+o+saradnji+i+socijalnom+dijalogu.ht
ml

Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу
Представници Синдиката српске полиције и министар унутрашњих послова
Ивица Дачић потписали споразум о сарадњи и социјалном дијалогу. Споразум
између осталог подразумева побољшање ефикасности рада МУП-а и
професионализам уз поштовање људских права.
Министар унутрашњих послова и премијер Србије Ивица Дачић потписао је у Београду
Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу са представницима Синдиката српске полиције.
Потписници споразума усагласили су ставове о побољшању ефикасности рада МУП-а,
професионализма уз поштовање људских права, залагања за децентрализацију,
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деполитизацију, декриминализацију и демократизацију, наводи се у саопштењу Синдиката
српске полиције.
Како је наведено, потписници су се сложили да је у будућности потребно обезбеђење бољих
услова рада, заштите на раду, подизање економских, социјалних, правних, здравствених и
других елемената ради побољшања статуса запослених.
Додаје се да се МУП тим споразумом обавезује да ће поштовати зајемчена људска, радничка и
синдикална права и да ће обезбедити равноправан положај функционера, активиста и чланова
Синдиката српске полиције.
Обе стране настојаће да се трошкови МУП-а сведу на минимум, да ће се домаћински односити
према имовини и средствима за рад у циљу рационализације средстава, наводи се у саопштењу.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1198408/Protest+komunalaca+%C5%A1irom+Srbije.html

Протест комуналаца широм Србије
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности и грански синдикат
"Независност" протестовали у Београду и још 15 градова. Они захтевају да се Закон
о утврђивању максималне зараде у јавном сектору повуче или измени, јер, су како
кажу, погађени најугроженији. Влада разматра захтеве синдиката и у најкраћем
року пронаћи ће решење, најавио је премијер Дачић.
Представници синдиката запослених у јавним комуналним предузећима окупили су се у
Београду захтевајући да се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору повуче или
измени, јер како су истакли, погађа најугроженије и најсиромашније раднике у том сектору.
Влада разматра захтеве синдиката
Премијер Ивица Дачић изјавио је да Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом Закона
о утврђивању максималних зарада у јавном сектору и да ће у најкраћем року пронаћи решење
којим ће се заштитити радници са ниским примањима.
Дачић је у писаној изјави медијима навео да је циљ владе да убрзо усвоји акт којим ће Закон
бити измањен.
"Наш циљ је да се заштите радници и Влада ће врло брзо усвојити акт којим ће практично бити
измењен Закон и радници неће бити оштећени", наводи се у писаној изјави Дачића.
Они тврде да би примена овог закона довела до умањења плата наведених категорија
запослених и до 40 одсто, а многима би већ октобарска зарада била смањена на 18.443,96
динара, што је мање од гарантоване минималне зараде.
Утицај ограничења зарада у јавним комуналним предузећима на републички буџет, како
истичу синдикалци, донеће симболичну уштеду 10 до 25 милиона динара, а "штета је огромна".
Синдикати су најавили да ће уколико Влада не прихвати њихове сугестије, од 1. новембра
кренути са даљим корацима - најпре штрајком упозорења од сат времена, а потом генералним
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штрајком.
Председник гранског синдиката комуналаца "Независност" Милан Симић рекао је новинарима
да синдикати немају ништа против ограничења максималних зарада, али имају против тога
што он погађа најугроженију радничку класу - спремачице, курире, кафе куварице, возаче...
Он је подсетио да је у јавним комуналним предузећима у Србији запослено 53.000 људи,
додајући да су синдикати Влади Србије и надлеженом министарству упутили допис и сада
чекају реакцију до петка.
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и грански синдикат
"Независност" исту врсту окупљања организовали су данас у Београду и још 15 градова у
Србији, напоменуо је Симић.

Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Милан Грујић
оценио је да је поменути закон "дискриминаторски" и " донет је тајно, ван Социјалноекономског савета и утврдјене процедуре".
Према његовим речима, посебно забрињава то што су суспендовани основни закони који
регулишу радне односе - Закон о раду и колективни уговор.
Грујић тврди да је закон "лош, јер је промашио тему и циљ", јер "никог из комуналног сектора
тај закон не додирује у највишим зарадама, зато удара по џепу беде и наставља се социјална
агонија".
"Знамо да је Србија у великом проблему, да је огроман буџетски дефицит, али то може да се
реши на један фини, уређени и систематски начин", рекао је Грујић.
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