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За два месеца у јавном сектору запослено 3.000
људи
Тањуг
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да је у последња два месеца
прошле године у јавном сектору на неодређено запослено око 3.000 људи
БЕОГРАД - Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да је у последња два месеца
прошле године у јавном сектору на неодређено запослено око 3.000 људи.
Крстић је подсетио да је крајем новембра саопштио да је на крају октобра у јавном сектору
запослено 740.000 људи, а да је прошле недеље изнео податак да је тај број око 780.000.
"Ту се не говори о запошљавању 40.000 људи, него о њиховом откривању, и биће их још", рекао
је Крстић и додао да ће тај број премаштити 800.000.
"Све спекулације да је запослено 40.000 људи, све рачунице које са тим имају везе и било какве
друге спекулације око тога колико је људи запослено, од ког периода до ког периода нису
ништа друго него спекулације, а за неке мислим да су чак и спинови", рекао је Крстић
новинарима.
Према његовим речима, радна места на којима је запослено тих 3.000 људи, "нису нужно нова,
већ су постојала по систематизацији, па су попуњена", рекао је Крстић.
Он је додао да то није више од уобичајеног и да тај прилив постоји и претходних година, због
чега је уведено ограничавање запошљавања у јавном сектору.
Он је рекао да у Србији има око 10.000 институција, а у преко 1.000 њих је било запошљавања
по мало.
"Ми тај прилив имамо и претходних година и то је разлог због кога смо увели ограничавање
запошљавања у јавном сектору и конституисали комисију која ће се тиме бавити", објаснио је
Крстић.
Како је додао, претходних година се нико није усудио да изађе у јавност са подацима колико
људи ради у јавном сектору.
Крстић је рекао да ће комисија, која је формирана, радити тако да се замени један у пет, од
оних који оду из јавног сектора у пензију или по неком другом основу.
"То значи да ћемо одобравати око 300 радних места месечно", рекао је Крстић.
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Јагодина: За посао код Италијана конкурисало
више од хиљаду људи
Г. Ј.
Преко хиљаду незапослених у уторак се пријавило за рад у италијанским
компанијама Група Тури и Аунде, које ће у фебруару и марту започети производњу
у Јагодини
ЈАГОДИНА - Преко хиљаду незапослених у уторак се пријавило за рад у италијанским
компанијама Група Тури и Аунде, које ће у фебруару и марту започети производњу у Јагодини.
Они су попуњавали пријаве за посао у те две фабрике које ће у почетку производње упослити
око 400 радника, касније до 700. Група Тури производи кухиње, а Аунде седишта за
аутомобиле, док су обе инвстиције вредне 10 милиона евра.
- Очекујем да до краја године у Јагодини ради шест фабрика страних инвеститора и да ће сви
који траже посао успети да се запосле. У фебруару и марту производњу почињу Аунде и Група
Тури, Вибак завршава изградњу погона у септембру, Норд картон у августу, а у јуну се отвара
Виво шопинг центар. Сугран сам да ће, пред ових, још три, четири нове фабрике страних
инвеститора бити отворене у Јагодини, јер Јагодина даје бесплатну локацију и комуналије са
инфраструктуром до плацева, а обавеза инвеститора је да изгради фарику и запосли раднике
из Јагодине. Тражимо да 98 одсто буде са територије Јагодине - наводи председник Скупштине
града Драган Марковић Палма.
Обраћајући се назапосленима он је додао да чланство у странкама није услов за
добијање посла, већ је потребно да се заинтересовани јаве на конкурс и донесу дипломе. Прва
страна инвестиција у Јагодини - погон Андреа конфекциони, који производи цираде за
аутомобилску индустрију,запошљава 520 радника, а због повећаног обима посла Италијани
најављују да планирају проширење хале изапошљавање још 250 радника.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475542-Stulic-Radulovic-iscrpljivao-privredu

Штулић: Радуловић исцрпљивао привреду
Тањуг
Економиста Александар Штулић оценио је да је управо министар привреде Саша
Радуловић оптерећивао предузећа непотребним захтевима
Економиста Александар Штулић оценио је у уторак, реагујући на образложење сад већ бившег
министра привреде Саше Радуловића да је кабинет првог потпредседника владе кочио
реформе, да је управо Радуловић оптерећивао предузећа непотребним захтевима, уз потпуно
одсуство дијалога не само са синдикатима и радницима, него и привредним субјектима.
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Штулић је, у изјави за Тањуг, истакао да је Закон о раду "задња карика" у ланцу где је
Министарво привреде требало да се укључује, јер је то тема Министарства рада, па потом свих
осталих.
Сстулић сматра да је израда личних карти предузећа беспотребно исцрпљивала привреду, јер
су подаци из њих били доступни јавности и могли су да се обезбеде без икаквог губљења
времена.
"Боље би било да се тај временски период искористио на нешто корисније, на неке пројекте,
конкретне послове или набављање обртног капитала за предузећа", навео је Штулић.
Према његовим речима, Закон о приватизацији је такође много спорнији него сви остали
закони који су изазивали пажњу, јер је рок од годину дана за приватизацију 400 предузећа у
овим условима нереалан.
Штулић сматра да је министар много више времена требало да посвети организацији рада
разних државних агенција.
Радуловић их је критиковао, покушавајући да направи од агенција хибриде и нешто што оне
нису, казао је Штулић наводећи да због његовог недолажења Фонд за развој није радио, као и
да је покушао да изврши пренамену Агенције за осигурање и финансирање извоза (АОФИ).
Он је додао да агенције треба да буду подршка привреди, уз бољи мониторинг та систем већ
постоји само га треба дословно спроводирти и примењивати.
Штулић је казао да је још један од проблема решавање приватизације кроз сарадњу са Вентуре
фондовима, јер наше тржиште није припремљено за то.
"То је неки вид лаички речено приватно-јавног партнерства, где би неко направио договор са
државом да поједини приватни фондови буду мањински улагачи, а да они сутра располажу са
предузећима која су у државном власништву", објаснио је Штулић.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475504-Sindikati-Zeleznica-Srbije-traze-smenuSimonovica

Синдикати Железница Србије тразе смену
Симоновића
Тањуг
Синдикати радника Железнице Србије најавили протесте испред зграде седишта
тог предузећа у Београду, са захтевом да генерални директор Драгољуб Симоновић
поднесе оставку.
КРАЉЕВО - Три репрезентативна синдиката радника Железнице Србије, данас су најавили да
ће протестовати испред зграде седишта тог предузећа у Београду, са захтевом да генерални
директор Драгољуб Симоновић поднесе оставку.
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Они су, на састанку у Краљеву, најавили да ће се тај велики протест радника српских
железница одржати 6. фебруара, са само једним захтевом - смена директора Симоновића.
Председник Синдиката извршних служби Жзелезница Србије Небојша Никић изјавио је да се
смена тражи из више разлога, али да је основни разлог катастрофално стање у српским
железницама.
"Прошлу годину смо завршили са губитком од 15 милијарди динара, а што је најгоре, фирма би
могла у јуну ове године да остане без 7.000 радника", каже Никић.
Он је додао да се директор Симоновић понаша према предузећу као да је његова својина,
непоштујући одлуке и не консултујући синдикате.
Председник Синдиката железничара Србије Мирко Лазић рекао је да последњих 14 месеци, од
када је генерални директор преузео вођење фирме, у њој не постоји никакав социјални дијалог.
"Симоновић није желео да усвоји колективни уговор како би се дефинисала права радника.
Многа запошљавања се врше мимо тог нашег колективног уговора који су синдикати
прогласили важећим, и то угрожава остале запослене, јер се плате смањују", рекао је Лазић у
Краљеву.
Према његовим речима, субвенције су смањене, и део новца намењен за одржавање, одлази на
плате.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:475532-Sindikat-EPS-najavio-strajk

Синдикат ЕПС најавио штрајк
Ј. Ж. Скендерија
Синдикат запослених у „Електропривреди Србије“ донео је одлуку да за десет дана
ступи у генералну обуставу рада. Тврде да током штрајка неће искључивати струју
УКОЛИКО Влада Србије не испуни захтеве Синдиката „Електропривреде Србије“, запослени из
овог предузећа ће ступити у генерални штрајк. Синдикалци ЕПС, којих има готово 45.000, у
уторак су, како налаже њихова законска обавеза 10 дана унапред најавили обуставу рада.
Позив на „помирење“, међутим, стигао је већ у уторак и у петак би синдикални представници
требало да се састану са министрима енергетике и финансија. И поред најављеног генералног
штрајка, они обећавају да грађани неће имати проблема у снабдевању електричном енергијом.
- Ми се боримо да грађани Србије имају струје, јер се наши главни захтеви упућени
надлежнима, управо односе на обезбеђивање неопходних средстава за рад - каже Ђина
Тришовић из Синдиката ЕПС. - Последице може да сноси само друга страна, односно Влада
Србије.
Сукоб између синдиката и Министарства енергетике почео је још почетком јануара, када је
Милан Ђорђевић, председник Синдиката ЕПС-а упутио писмо министарки Зорани Михајловић
у ком истиче „да они нису и не могу бити више ничија прћија, нити полигон за вежбање, јер
запослени у њиховом предузећу обарају све рекорде“.
МИНИСТАРКА ОБЕЋАВА ДОГОВОРМИНИСТАРКА енергетике Зорана Михајловић нагласила
је да ће разговарати са синдикатима ЕПС. Она је одбацила могућност штрајка, односно
могућност да се не постигне договор. - Наравно да ћемо разговарати, ја јесам за партнерство
државе, предузећа и синдиката - рекла је она. - Не видим ни један једини проблем који
синдикат може да кандидује, а да он не може кроз разговор да се реши.(Д. М.)
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Синдикат ЕПС подигао је глас и против планираних измена неколико закона. Упозорили су
најпре на последице појединих одредби Закона о јавним набавкама које директно урушавају
њихово предузеће, тражили да учествују у разговорима о Закону о раду, о изменама и допунама
Закона о буџетском систему, односно забрани запошљавања до 31. децембра 2015. године, а
имали су примедбе и на примену Закона о умањењу зарада запослених у јавном сектору.
- Не могу се на наше предузеће примењивати одредбе закона о умањењу плата када ми пунимо
половину републичког буџета - кажу у синдикату.
Запослени у ЕПС упутили су, између осталог, и захтев Министарству енергетике у ком траже да
им се одобри исплата позајмице у висини од 50.000 динара по запосленом. На решавање овог
захтева министарка Михајловић их је упутила на Колективни уговор, и додала да одлуку о
давању зајма доноси послодавац у складу са расположивим средствима, а не Министарство.
Незадовољни одговором синдикалци ЕПС су га окарактерисали као „пребацивање лопте у туђе
двориште“.
Синдикат ЕПС упутио је писмо и првом потпредседнику Владе Александру Вучићу. У писму су
навели да нису наишли на разумевање ресорних министарстава, која их, између осталог,
окривљују и за рачуне за струју. Због избегавања нежељених последица они су тражили
састанак са њим.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:475505-Krstic-Nemam-utisak-da-Vucicev-kabinetkoci-reforme

Крстић: Немам утисак да Вучићев кабинет кочи
реформе
Танјуг
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да нема утисак да је Кабинет
првог потпредседника владе "кочничар реформи", као што је то навео министар
привреде у оставци Саша Радуловић.
БЕОГРАД - Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да нема утисак да је Кабинет
првог потпредседника владе "кочничар реформи", као што је то навео министар привреде у
оставци Саша Радуловић.
Крстић је новинарима рекао да је, на предлог првог потпредседника владе, и он постављен на
функцију министра финансија, као и Радуловић.
"Ми смо прошли кроз процес усаглашавања мера које су објављене у октобру и многих других
ствари, као што су закони о стечају, приватизацији, раду", рекао је он и додао да ти разговори
нису били лаки.
Крстић је навео и да није тајна да је Радуловић имао другачији план везано за пореску
реформу.
Он је рекао да је тај план разматран и да га, са његове тачке гледишта, не треба дугорочно
одбацити, али да га у кратком року није могуће усвојити због буџетског дефицита.
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Зоран Михајловић: Ако је неко кочничар,
онда је то Радуловић
Тањуг
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић одбацио је данас
оптужбе бившег министра привреде Саше Рауловића да ј синдикат "инструиран" да се противи
његовим предлозима, и додаје да, ако је неко "кочничар привреде у Србији", онда је то
Радуловић.
Михајловић је подсетио да су синдикати протесте најављивали још пре шест, седам месеци и да
су се озбиљно спремали да покушају да одбране права запослених у Србији, која нису велика.
Он је рекао да СССС није ни од кога инструиран и да из њих не стоји ниједна политичка
партија, већ да су се запослени организовали и исказали незадовољство свиме ониме што је
Радуловић радио и покушавао да уради са привредом Србије.
Раније данас, Радуловић је у образложењу своје оставке на сајту Министарства навео је да је
"главни кочничар свих реформи био и остао кабинет првог потпредседника".
За протесте синдиката због најављених измена и допуна Закона о раду, Радуловић је написао
да је "више него јасно да усиљени синдикални протести мале групе синдикалних и партијских
активиста не могу бити разлог за неусвајање закона, већ само изговор и параван за прикривање
недостатка политичке воље и жеља за одржавање блата у коме као друштво пропадамо."
Михајловић је рекао да су такве изјаве у стилу "екс министра Радуловића", који се од када је
постављен на ту функцију, представља "као реформатор свега и свачега", а сада, када је видео
да не може да спроведе своје идеје - "налази кривце у неким другим људима и организацијама".
- Његове реформе отприлике нису могле да схвате ни његове колеге у влади, а на крају је
изазвао велики револт запослених и чињеницом да је и оно што није његов ресор, као Закон о
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раду који не предлаже Министарство привреде, већ Министарство рада, узео себи за вољу да и
ту направи неке реформе - рекао је Михајловић.
- Он (Радуловић) је направио кочницу и ако је неко кочничар привреде Србије то је господин
Радуловић, јер је умртвио читаву привреду од септембра, како је дошао на чело Министарства
привреде и апсолутно ништа се није решавало и сигурно ће постојати огроман пад производње
за овај период који је био на челу Министарства - сматра Михајловић.
Према Михајловићевим речима, боље је што је "такав човек" отишао са чела Министарства
привреде, а реформе које је Радуловић желео "нигде нико није покушавао да спроведе, а Србија
сигурно није ништа другачија од осталих земаља".
Михајловић сматра и да су Србији неопходне неке реформе, али да је за њих потребан
консензус свих страна и запослених и да се оне не могу спроводити преко леђа запослених.
- Ако је нешто потребно, онда сви пођеднако морамо да поднесемо тај терет и ако мислимо да
идемо напред мора да постоји један договор између страна и да кажемо то је тај период, после
тог периода ће се живети боље. Али овде нисмо видели никакве реформе, овде су биле само
сече и покушаји да се и оно мало привреде угаси, да се оно запослених које имамо отерају с
посла... и нормално да смо морали да се побунимо и организујемо против таквих реформатора
- закључио је Михајловић.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/438258/Sindikat-lekara-zakazao-strajk-u-Domu-zdravlja-u-Leskovcu

Синдикат лекара заказао штрајк у Дому
здравља у Лесковцу
Бета
Чланови Извршног одбора синдиката лекара и фармацеута Србије најавили су за 7. фебруар
протест дела запослених у Дому здравља у Лесковцу због неисплаћених зарада.
Председник Одбора Синдиката лекара и фармацеута лесковачког Дома здравља, лекар Јован
Костић рекао је Бети да је одлука о протесту донета данас и да је о овом потезу руководство
обавештоно пре неколико дана.
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- Директор Славиша Божић није реаговао на ово наше упозорење већ је главна сестра од нас
затражила да јој пошаљемо спискове са учесницима штрајка - рекао је Костић.
У лесковачком Дому здравља запослено је близу хиљаду медицинара, а Синдикат лекара и
фармацеута броји 220 чланова.
Костић је рекао да у тој здравственој установи влада велико незадовољство и да очекује да се
штрајку прикључити чланови још три синдикалне организације.
- Поштоваћемо минимум процеса рада - рекао је Костић.
Први део зарада јануарских плата касне две недеље због блокаде рачуна Дома здравља за око
46 милиона динара. Блокада је стара више од годину дана, али су плате запосленима
исплаћивање са других рачуна.
До блокаде рачуна ове здравствене установе дошло је због извршних судских решења за
исплату рада стоматолозима.
Директор Дома здравља Славиша Божић, који је дужност преузео пре годину дана, није се
данас јављао на телефонске позиве.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/438198/Gradjani-najvise-rade-u-preradjivackoj-industriji

Грађани највише раде у прерађивачкој
индустрији
М.К.
Сваки шести грађанин ради у прерађивачкој индустији, док је сваки осми запослен у сектору
пољопривреде, шумарству и рибарству, показали су последњи подаци Републичког завода за
статистику (РЗС).
Трећи на листи сектора у којем има највише посла јесте трговина на велико и мало, те
поправка моторних возила и мотоцикала - 14,7 одсто, показали су резултати пописа из 2011.
године
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РЗС је приликом пописа рачунао запослене који имају потписан уговор о раду, али и
послодавце, предузетнике, или уметнике, оне који раде на основу уговора о делу...
Према њиховом истраживању, мушкарци и жене нису једнако заступљени у свим секторима.
Мушкарци су, рецимо, далеко заступљенији у грађевинарству – чак 87,7 одсто, у рударству их
има 83,6 одсто, а саобраћају и складиштењу - 80,9 осто.
Више жена него мушкараца има у секторима као што су здравствена и социјална заштита - 77,1
одсто или образовање - 70,8 одсто. У домаћинставима које производе робу и услуге за
сопствене потребе, готово сви запослени су жене - 96,6 одсто.
Подаци су прикупљани за сва радом активна лица стара 15 и више година.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zakon-uzbunio-uzbunjivace.sr.html

Закон узбунио узбуњиваче
Неспоразум избио због састава и финансирања радних група

Министарство правде приредило радну верзију Нацрта закона о заштити узбуњивача (Фото Д.
Јевремовић)
Радна група Министарства правде и државне управе завршила је израду радне верзије Нацрта
закона о заштити узбуњивача и документ се од децембра налази у јавној расправи. Међутим,
повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић сматра да је верзија коју је
пролетос израдила његова канцеларија, квалитетнија од садашње, јер предвиђа већу заштиту
за оне који у својим срединама указују на случајеве корупције. Незванично, међутим, може се
сазнати да је неспоразум избио због састава и финансирања радних група.
Владимир Радомировић, главни уредник портала „Пиштаљка”, каже да је у радној групи коју је
оформило Министарство правде било и двоје узбуњивача – Биљана Мраовић, судија из Шапца,
и Слободан Маринковић, полицијски инспектор из Београда.
– У радној групи, осим двоје узбуњивача и мене, као борца за права узбуњивача, били су још и
судије, тужиоци, представници Привредне коморе Србије, синдиката, а радну групу је све
време саветовао познати амерички стручњак Том Дивајн. Укључио се и Савет Европе, који је
ангажовао двојицу европских стручњака да анализирају нацрт и дају коментаре, а овај закон се
помиње и у скрининзима ЕУ – каже Радомировић.
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Јавна расправа ће трајати до 31. јануара и у њој ће да учествују и други стручњаци, укључујући
и чланове Међународне мреже за узбуњивање. Када се оконча јавна расправа, радна група ће
размотрити све коментаре и предложити коначну верзију нацрта који иде у даљу процедуру.
– Повереник за информације од јавног значаја направио је у мају прошле године један модел
закона о узбуњивачима, који је послужио радној групи као полазна основа. Међутим, сматрам
да тај модел није био добар, јер је давао противуставна овлашћења заштитнику грађана, није
пружао довољну заштиту запосленима у приватном сектору и претио је узбуњивачима
затворским казнама, што је скандалозно – напомиње Радомировић.
Повереник Родољуб Шабић није желео да коментарише радну верзију нацрта коју је
представило министарство, али је у свом блогу на Б 92 записао да је модел закона који је
прошле године понудио на усвајање био коначни резултат пројекта који је реализовао уз
подршку Велике Британије и Холандије, а који је трајао више месеци. Шабић објашњава да је
глобална мрежа „Транспаренси интернешенел” затражила да им његов модел у целости стави
на располагање, како би га нудили земљама које немају закон о узбуњивачима, али да се
министарство одлучило да ради другачију верзију закона.
„Сматра се да најшири, најкомплетнији концепти заштите узбуњивача (најдоследније
спроведени у САД) подразумевају некаква ’три стуба’: 1) награду за узбуњиваче, 2) што оштрију
претњу онима који угрожавају узбуњивача, 3) заштиту узбуњивача у ужем смислу.
Модел који је направила радна група формирана у оквиру ’мог’пројекта подразумевао је сва
’три стуба’”, пише Шабић и напомиње да модел радне групе Министарства правде не предвиђа
никакву награду за узбуњиваче, нити кривичну одговорност за одмазду према њима.
„Избори ће, знамо, бити одржани средином марта. Рачунајући на време потребно за
утврђивање резултата, евентуалне жалбе и тужбе, то јест евентуална понављања избора на
неким местима, тешко је веровати да је конституисање новог парламента могуће пре почетка
или пре средине априла”, поручује Шабић.
Мирјана Михајловић, саветник министра правде и државне управе и заменик председника
радне групе за израду закона о заштити узбуњивача, каже за „Политику” да је Шабићев модел
представљао основу за израду нацрта закона и да је он на тај начин дао велики допринос.
Закон, како објашњава, на јединствен начин треба да регулише питање заштите узбуњиваче.
– Ми смо водећи у региону, с обзиром на то да ниједна земља у окружењу нема овакав закон.
Значајна разлика у односу на претходно стање, јесте то што нацрт закона предвиђа заштиту
узбуњивача не само у јавном већ и у приватном сектору, а коначну заштиту узбуњивачима дају
судови, с тим што постоји привремена и трајна заштита. Привремена значи да суд одлаже
дејство правног акта, то јест замрзне ситуацију која је постојала пре него што је узбуњивач
добио, на пример, отказ уговора о раду због узбуњивања. Трајна заштита представља коначну
одлуку суда – каже Михајловићева.
Према њеним речима, избори неће угрозити динамику доношења закона.
– С обзиром на то да иду избори, ми ћемо све време примати коментаре и експертизе
заинтересоване стручне јавности, све док се не стекну услови да закон буде упућен у даљу
процедуру. То практично значи да избори ни на који начин неће успорити доношење закона, а
ми ћемо све време радити на његовом побољшавању – објашњава Михајловићева.
Б. Билбија
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_suspendovala_ovlascenja_poslovodstva.4.html?news_id=275262

Синдикат Заставе Оружја оптужује Министарство одбране и Владу Србије за отежано
пословање тог предузећа

Држава суспендовала овлашћења
пословодства
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Синдикат Застава Оружје саопштио је јуче да та фабрика већ два месеца отежано
послује те да су за то најодговорнији Министарство одбране и Влада Србије. У јучерашњем
обраћању јавности наводи се да је Надзорни одбор Заставе Оружја у септембру суспендовао
овлашћења пословодства фабрике, а да и сам Надзорни одбор, од 29. новембра, кад је, вољом
надлежних државних институција и функционера, разрешено двоје од укупно пет чланова тог
органа, функционише противно Статуту предузећа и, самим тиме, доноси нелегалне одлуке.
- Такви потези Министарства одбране у предузећу стварају конфузну атмосферу, која
свакодневно негативно утиче на организацију производње и укупног рада у фабрици.
Последице су видљиве у сваком организационом делу фабрике, а одржавање таквог стања
доводи до све озбиљније дестабилизације предузећа - наводи се у јучерашњем саопштењу
Синдиката Заставе Оружја, уз напомену да то предузеће у минуле две године није посетио
ниједан државни званичник, упркос чињеници да се ради о фабрици која је проглашена за
стратешку.
Председник Синдиката у Застави Оружју Драган Илић за наш лист појашњава да су овлашћења
пословодства те фабрике суспендована јер оно не може самостално да плаћа рачуне предузећа
веће од милион динара, да нема права да води кадровску политику фирме којом руководи,
односно да не може да запошљава нове раднике.
- Из фабрике је отишло око 4.000 радника, а на њихова места нису дошли млади радници, тако
да је производни процес све угроженији. Истовремено, Надзорни одбор, у којем су сада само
представници државе, формирао је комисију, која арбитрира по фабрици и одлучује о свему и
свачему, а да за то ниједним прописом или актом није овлашћена - истиче Илић.
Заборављене Вучићеве инвестиције
Први потпредседник Владе Александар Вучић је прошле године, у време кад је био и
министар одбране, најављивао да ће у осавремењивање фабрика домаће одбрамбене
индустрије, у 2013, да буде уложено 73 милиона евра. Насупрот тим обећањима, држава
прошле године у Заставу Оружје и остале домаће војне фабрике није инвестирала ни један
једини евро, тврди Драган Илић.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=28&nav_id=805393

Синдикати траже смену Симоновића
ИЗВОР: ТАЊУГ
Ужице -- Представници три репрезентативна синдиката Железница Србије траже
смену генералног директора Драгољуба Симоновића.
Представници синдиката су данас, на састанку са железничарима у Ужицу, изјавили да имају
подршку 13.600 радника - чланова синдиката, за смену Симоновића.
"Претпостављам да ће и остали радници, а у Железницама Србије има укупно 18.200
запослених, подржати наш захтев, због катастрофалног стања у фирми за које је
најодговорнији Симоновић", рекао је Никић.
Према његовим речима, таквим понашањем Симоновића угрожен је економски и социјални
положај свих запослених у Железницама Србије.
"Он се за све пита, он запошљава и отпушта, сам склапа уговоре од којих смо само на
једном о касацији изгубили 65 милиона динара", каже председник Синдиката извршних
служби Железница Србије Небојша Никић.
Председник Уније синдиката Железница Србије Бранислав Петровић додао је, на састанку у
Ужицу, да од када је Симоновић директор тог јавног предузећа, не постоји никакав социјални
дијалог.
"Имамо ситуацију да не можемо да учествујемо ни у једној одлуци везаној за рад фирме. Не
знамо како ће се решити питање евентуалног вишка запослених, реструктурирање
предузећа, каква је политика зарада у овој години", наглашава Петровић.
Он наводи и да су субвенције државе смањене и да део новца за одржавање одлази на плате.
Представници три репрезентативна синдиката Железница Србије најавили су за 6. фебруар
протест испред седишта тог предузећа у Београду, са захтевом да генерални директор Драгољуб
Симоновић поднесе оставку.
Уколико протест не буде дао резултате, организоваће за почетак једночасовни штрајк
упозорења, како би Влади Србије скренули пажњу на оно што ради Симоновић, а што, по
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њиховим речима, урушава Железнице Србије.
Три репрезентативна синдиката радника Железнице Србије су протест 6. фебруара најавили
раније на састанку са железничарима у Краљеву.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=28&nav_id=805509

Требало више привлачити инвестиције
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Економиста Владимир Круљ изјавио је да је Министарство привреде
требало да више ради на привлачењу страних инвестиција од других у Влади
Србије.
Он је указао да је незамислливо донети измене закона о раду без сагласности синдиката.

Замољен да прокоментарише супротне ставове министра финансија Лазара Крстића и бившег
министра привреде Саше Радуловића о изостанку подршке првог потпредседника владе
Александра Вучића за спровођење реформи, Круљ је рекао да не би да коментарише став који
изгледа другачије "док се игра у једном тиму и навија за њега, а када тај тим није задовољан
мојом улогом, онда ја причам лоше о том тиму".
Круљ је нагласио да га више брине питање инвестиција, које је круцијално за
одрживи развој српске економије, оцењујући да је било потпуно нормално да је то
требало да ради Министарство привреде, кроз велики број покушаја, који би били свођени
кроз табеле покушаја, успеха и неуспеха и са тим би се једном изашло пред грађане.
"Није ми баш јасна та врста конотације, где рад других људи у Влади Србије, који су
учинили све да доведу инвестиције...буду на било који начин нападнути", рекао је Круљ.
Уколико би ове године дошло до почетка рада на две инвестиције и то изградње фабрике за
производњу електронских чипова, коју треба да финансира "Мубадала" из Емирата и пројекат
"Београд на води", такође кредитима из Емирата, то би били највећи инвестициони и
инфраструктурни пројекти у последњих неколико деценија, оценио је Круљ.
Круљ, који је саветник консалтинг компаније "Креаб снд Гавеин Андерсон" са седиштем у
Бриселу, нагласио је да је за Француску и Белгију потпуно незамисливо да се радно
законодавство мења без сагласности и без договора са синдикатима.
"Без социјалног договора између државе, пошлодаваца и синдиката немогуће је направити
корениту промену Закона о раду", оценио је Круљ.
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Када је у питању доношење измене закона о стечају и реструктуирању предузећа, Круљ не види
никакав проблем да се амандманима доради поменути закон, приметивши да у Србији већ
неколико деценија постоји одсуство правог договора на релацији држава-послодавцисиндикати.
Ако било која од ових страна буде оштећена у доношењу било ког закона, онда се поставља
питање одрживости таквог закона, указао је Круљ.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=28&nav_id=805435

Да ли Крстић уводи платне разреде?
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- За просвету је лоше што влада и синдикати још нису потписали
Протокол за 2014.годину, упозорено је из Независног синдиката просветних
радника Војводине (НСПРВ).
Како се наводи, Протокол би био каква-таква гаранција да "нека нова влада неће напустити
реформски курс"

Синдикат се интересује да ли ће министар Лазар Крстић успети да уведе платне разреде у јавни
сектор, односно да запослени који раде исте послове, без обзира у ком су делу сектора, буду
једнако плаћени.
Једино кроз платне разреде види се могућност да се успостави однос зарада запослених од 1:3
кад је реч о основном образовању, односно 1: 5 у универзитетском образовању, рекао је
председник НСПРВ Хаџи Здравко Ковач.
Он тврди да су неки синдикати, тражењем додатних гаранција кроз корекцију коефицијената
за 10 одсто и увећање за одељенско старешинство на седам процената, декларативно били за
платне разреде, а фактички против.
Повећање од 10 одсто не доводи ни у једној варијанти до прокламованог односа плата
спремачице и професора од 1:3, односно 1:5, већ би за успостављање овог односа било потребно
коефицијенте линеарно увећати за око 30 процената, оценио је Ковач у саопштењу.
"Чекајући гаранције, остаћемо без повишице, једино што можемо очекивати је повећање у
два наврата по 0,5 одсто, у априлу и октобру", рекао је Ковач.
Синдикати тврде да је из последњег предлога Протокола за 2014. годину избачена одредба да
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закон о платним разредима буде усвојен до 30. јуна. Уместо тога, како кажу, влада нуди да до
јула буде прецизиран тек предлог тог будућег прописа, што је наишло на негодовање дела
синдиката.

http://www.dnevnik.rs/politika/ko-je-kocnicar-srpske-privrede-radulovica-pobija-struka

Ко је кочничар српске привреде Радуловића побија струка
Министар привреде у оставци Саша Радуловић поново је узбуркао јавност, и то не
само стручну, него и ону радничку, јер је његова оптужба на рачун кабинета првог
потпредседника владе да је главни кочничар свих реформи, изазвала лавину
реакција у којима се као управо Радуловић апострофирта као главна сметња
реформама, а његове оптужбе оцењују као део политичке кампање.
Тако је министар финансија Лазар Крстић, тврдећи да нема утисак да је кабинет
вицепремијера кочничар реформи, изјавио да он мисли управо супротно, да је "Вучић први
који је покренуо тему да се о тим реформама разговара".
Економиста Александар Штулић, с друге стране, тврди да је управо Радуловић оптерећивао
предузећа непотребним захтевима, уз потпуно одсуство дијалога не само са синдикатима и
радницима, него и привредним субјектима, а да се при томе недовољно посветио закону о
раду,да је инсистирањем на личним картама беспотребно исцрпљивао предузећа, те да је од
државних агенција желео да направи неке хибриде.
Ако је неко кочничар, онда је то Радуловић, тврди и потпредседник Савеза самосталних
синдиката Србије Зоран Михајловић, који је данас одбацио оптужбе бившег министра
привреде да је синдикат "инструиран" да се противи његовим предлозима, које, узгред, како је
објаснио, нису могле да разумеју ни његове колеге из владе.
Самостални саветник у Привредној комори Србије Зоран Новаковић уверен је да су оцене које
је бивши министар дао лоше и дневнополитички срачунате, "можда и процене резигнираног
човека", не сумњајући, како је навео, у његове добре намере.
Не желећи да коментарише став који изгледа другачије "док се игра у једном тиму и навија за
њега, а када тај тим није задовољан мојом улогом, онда ја причам лоше о том тиму",
економиста Владимир Круљ изјавио је Танјугу да га више брине питање инвестиција, које је
круцијално за одрживи развој српске економије, оцењујући да је било потпуно нормално да је
то требало да ради Министарство привреде.
"Није ми баш јасна та врста конотације, где други људи у Влади Србије, који су учинили све да
доведу инвестиције...буду на било који начин нападнути", рекао је Круљ.
У образложењу оставке Радуловић је данас појаснио да ниједна од реформи није спроведена,
пакет мера економске стабилизације, на којем су радили Министарство финансија и кабинет
првог потпредседника, потпуно је промашен, буџет за 2014. неодржив је и неозбиљан, а
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садашња економске политике својеврсни је микс свих пропалих политика претходног
министра финансија, уз разна арапска, кинеска, руска, белоруска и друга чуда и
нетранспарентне уговоре.
(Танјуг)
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