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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:481479-Radna-grupa-o-Zakonu-o-radu-Daleko-oddogovora

Радна група о Закону о раду: Далеко од договора
Ј. Ж. С.
На дневном реду Радне групе за измене Закона о раду представници Владе, синдиката и
послодаваца поново су само „усаглашавали ставове“
НА дневном реду Радне групе за измене Закона о раду представници Владе, синдиката и
послодаваца поново су само „усаглашавали ставове“. Како тврди Зоран Михајловић, из Савеза
самосталних синдиката Србије, померили су се са мртве тачке, али и даље су далеко од
конкретног договора. Главна тема састанка била је обрачунавање минималне зараде и казнене
одредбе за отказ радницима.
- Остали смо при ставу да се откази радницима могу дефинисати Пословником о раду и да нема
потреба да се тиме бави закон - каже Михајловић. - Минимална цена рада по сату требало би да
буде 130 динара и да се утврђује једном годишње и то у октобру. Најправедније је да то буде
бруто зарада, односно уплаћени порези и доприноси и да износи најмање 70 одсто од
минималне потрошачке корпе.
Синдикати су поновили да не желе да разговарају о проширеном дејству колективног уговора,
јер се противе његовом укидању, док послодавци не подржавају овај захтев.
На ранијим састанцима Радне групе представници радника су тражили да рад на одређено
време, у свим фирмама које имају континуитет у раду, мора да буде ограничен на 20 одсто од
укупног броја запослених. Што се тиче отпремнина синдикалци су сагласни да оне треба да
буду исплаћиване за године стажа проведене код последњег послодавца, али траже да то не
буде трећина од основне зараде, већ трећина од његове просечне плате.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:481373-Strajk-upozorenja-zdravstvenih-radnika-10marta

Штрајк упозорења здравствених радника 10.
марта
Тањуг
Грански синдикат здравства и социјалне заштите "Независност" најавио је данас да ће у
понедељак 10. марта у свим здравственим установама бити одржан једночасовни штрајк
упозорења
БЕОГРАД - Грански синдикат здравства и социјалне заштите "Независност" најавио је данас да
ће у понедељак 10. марта у свим здравственим установама бити одржан једночасовни штрајк
упозорења од 12 до 13 сати.
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Председник тог синдиката Зоран Илић каже да здравствени радници траже укидање
солидарног пореза, али и да се преиспита одлука забране запошљавања у здравственим
установама у наредне две године.
"Ми смо од почетка упозоравали владу и министарства здравља и финансија да ће уредба о
опорезивању зарада у јавним службама и забрана запошљавања узроковати поремећај у
здравственом систему", рекао је Илић.
Он је додао да је тај синдикат покренуо поступак оцене уставности солидарног пореза и
затражио да се опорезивање укине до доношења одлуке Уставног суда.
Илић каже да ће штрајк упозорења бити организован у 134 здравствене установе где тај
синдикат има чланство, као и да ће у њему учествовати 20.000 чланова тог синдиката.
Од наредне недеље, како каже, почеће преговоре са министарством здравља о овим, али и
другим питањима која муче запослене у здравству.
Уколико се не постигне договор он није искључио могућност радикализације протеста после
избора када, како каже, буду знали са ким могу да преговарају.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/447910/Sindikati-Minimalac-vezati-za-potrosacku-korpu

Синдикати: Минималац везати за
потрошачку корпу
Тањуг
Радна група за израду закона о раду коју чине представници владе, синдиката и послодаваца,
на данашњем састанку поново је расправљала о минималној заради, где су синдикати
предлагали да минималац не сме ићи испод 70 одсто просечне потрошачке корпе.

Минимална зарада у Србији износи 115 динара по сату, а 70 одсто потрошачке корпе би
значило да минималац треба да буде око 130 динара по сату, рекао је Тањугу секретар већа
Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић.
- Расправљали смо о томе да се минимална зарада утврђује једном годишње, и то у октобру, кад
се прави план буџета. Кад се утврде параметри како ће се рачунати минималац, Социоекономски савет да треба да донесе одлуку о томе у наредних 15 дана. Ако то не уради,
минималац ће се утврдити на следећој седници владе - рекао је Михајловић.
Како каже, на данашњем састанку било је речи и о проширеном дејству колективних уговора.
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- Ми смо инситирали да проширено дејство остане, а послодавци којима то не одговара могу да
траже изузеће од надлежног министра - тврди Михајловић.
Он је прецизирао да би код нас требало да остане проширено дејство колективних уговора, јер у нашим
послодавачким организацијама има око 10 одсто послодаваца, док у земљама у којима проширено
дејство не постоји, удружења послодаваца окупљају 60 до 70 одсто послодаваца
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/447573/Sramota-Diplomci-bez-posla-placaju-lecenje

ДРЖАВА НЕ ОВЕРАВА КЊИЖИЦЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ СВРШЕНИМ СТУДЕНТИМА

Срамота: Дипломци без посла плаћају
лечење
Исидора Крањчевић
Закон о здравственом осигурању дискриминише већину оних који факултет заврше у року.
Сви они који живе у породици чији је месечни приход по члану домаћинства мањи од 19.000
динара имају право на осигурање
Јер свршени студенти који заврше на бироу губе право на бесплатно лечење. Једини изузетак
су они који живе у породици чији је месечни приход по члану домаћинства мањи до 19.000
динара.
Сви остали су у обавези, да ако желе да имају здравствено осигурање, квартално плаћају 12.000
динара доприноса. И тек тада имате право да се разболите, што се државе тиче. А од чега ћете
да плаћате када сте незапослени, то их се не тиче.
Ко има право на лечење?

Према члану 22 закона, право на здравствено осигурање имају сви који се лече од ХИВ
инфекције, малигних болести, мултипле склерозе...
Нажалост, А. Ј.(24) из Београда је болест, и то мултипла склероза, стигла по пријављивању на
Биро за незапослене, одмах по завршетку студија. Тада се суочила са чињеницом да нема
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плаћено осигурање, јер родитељи, срећом или не, имају пензију нешто већу од 30.000 динара,
па не испуњава услов да јој држава односно РФЗО плаћа здравствено осигурање.
- Осим што нас је ова дијагноза потпуно затекла и живот нам наопако окренула, суочили смо се
са чињеницом да смо на испитивања, која су и указала на страшну болест, морали да идемо код
приватника, јер наша ћерка нема плаћено осигурање. Даља дијагностика, међутим, мора да се
обавља у државним здравственим установама, а и тамо ћемо плаћати прегледе док се не утврди
дијагноза, јер за мултиплу склерозу држава преузима обавезе. Сматрали смо да је важно да
заврши факултет и она је у року дошла до дипломе. Да је наставила са студијама, бар би до 26.
године живота имала плаћено осигурање - каже очајна мајка оболеле девојке.
Према подацима НСЗ-а, број незапослених у децембру 2013. године био је 769.546, од чега је
13,65 одсто са вишом или високом стручном спремом, што чини армију од око 105.000 људи.
Колико њих остварује право на здравствено осигурање и како ће А. Ј. из Београда остварити
своје право на лечење, јуче до закључења овог издања нисмо добили у РФЗО.
За ове људе једина опција су приватни лекари код којих је специјалистички преглед најмање
2.000 динара. А за озбиљније претраге и до 100 евра. Неке услуге ове клинике и не пружају, па
пацијенти морају да кроз квартално осигурање те услуге плаћају у државним болницама.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zasto_kaznjavaju_zapisnicarke.1118.html?news_id=277518

ЛИЧНИ СТАВ

Зашто кажњавају записничарке
АУТОР: СЛАЂАНКА МИЛОШЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА СИНДИКАТА ПРАВОСУЂА СРБИЈЕ
Администрација прима плату на основу Закона о платама државних службеника и
намештеника из 2007. године. Основна плата добија се множењем коефицијента са основицом,
с тим што основицу за обрачун плате одређује Влада Србије Законом о буџету без мишљења
Синдиката. Другим речима, правог социјалног дијалога и нема, а зараде правосудне
администрације су, благо речено, понижавајуће.
Основица за обрачун плата администрације износи 18.906 динара и када је поделите са бројем
месечних сати, добијете цену сата која је нижа од најниже цене радног сата коју утврђује
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Социјално економски савет Србије. Тако, на пример, записничарка-дактилограф у суду или
тужилаштву има коефицијент 1,50 и прима плату у износу од 28.359 динара. Осим плате,
администрација у правосуђу прима и стимулацију у износу од 4.000 динара. Плате службеника
у општинама, градовима, полицији... драстично су веће од плата правосудне администрације.
Остаје нејасно на основу којих критеријума се службеници са истом стручном спремом
различито вреднују и због чега су запослени у правосуђу дискриминисани у односу на друге
запослене који примају плату из буџета.
А шта то ради 4.000 записничара, дактилографкиња у правосуђу? То су жене, деле се по брзини
и тачности куцања на класе, а њихов посао је врло тежак и пореди се са рударским. Оне су
изложене непрекидном шуму јер раде са слушалицама које доводе до слабљења слуха,
дуготрајном седењу које може узроковати различита искривљења и болести кичме, сталном
гледању у екран што може довести до слабљења вида. За обављање дактилографског посла у
правосуђу важна је спретност руку, добар вид, нормалан слух, способност запажања,
посвећеност, емоционална стабилност, истрајност, савесност и педантност у раду. Потребно је
знање правописа и граматике, као и добро познавање правних термина. Записничарке,
истовремено док слушају, морају брзо и тачно да куцају како би записале све што каже тужилац
или судија, окривљени или оштећени, сведок или адвокат. Иако им је прописано радно време у
преподневној смени, правосудни записничари, у зависности од обима посла и рокова, остају да
раде и после радног времена и дежурају са судијама и тужиоцима. На неким радним местима
имају прописане и норме.
Добре дактилографкиње у правосуђу немогуће је просто заменити због тога што је брзина
куцања у српском правосуђу све важнија и јер су оне оспособљене да одговорно и ефикасно
поступају у судско-тужилачким предметима, на основу непосредног увида, обављајући при
томе и веома поверљиве послове. У ери компјутеризације баш су дактилографи малобројни,
али су преживели јер су успели да се прилагоде, закораче у свет компјутера и прихвате изазов.
Држава није платила ниједан динар како би их обучила за рад на компјутеру. Обучавали су се
кроз рад и постали врсни оператери. У српском правосуђу неопходно је убрзање свих процеса
како би се обезбедила његова ефикасност, а унос текста у компјутер може одузети много
времена уколико то ради неко приучен и неискусан у куцању. Због тога и инсистирамо да се
људи који раде годинама на одређено време, јер су обучени, и задрже. Пресуда или оптужница
завршена је само онда када се откуца и када је носилац правосудне функције потпише и преда
на експедицију. Без обзира на свакодневне критике - записничарке, као и сви правосуђу, раде
изнад просека а зараде су им испод просека. Правосуђе није споро и неажурно због
администрације, јер она ради искључиво по налогу носилаца правосудних функција. Рад
администрације не доводи ни до застаревања, тако да остаје нејасно због чега је кажњавају?!

6

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=06&nav_id=820423

Минималац везати за просечну корпу
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Радна група за израду закона о раду коју чине представници владе, синдиката и
послодаваца, на данашњем састанку поново је расправљала о минималној заради.
Синдикати су предлагали да минималац не сме ићи испод 70 одсто просечне потрошачке корпе.

Минимална зарада у Србији износи 115 динара по сату, а 70 одсто потрошачке корпе би
значило да минималац треба да буде око 130 динара по сату, рекао је Тањугу секретар већа
Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић.
"Расправљали смо о томе да се минимална зарада утврђује једном годишње, и то у октобру,
кад се прави план буџета. Кад се утврде параметри како ће се рачунати минималац, Социоекономски савет да треба да донесе одлуку о томе у наредних 15 дана. Ако то не уради,
минималац ће се утврдити на следећој седници Владе", рекао је Михајловић.
Како каже, на данашњем састанку било је речи и о проширеном дејству колективних уговора.
"Ми смо инситирали да проширено дејство остане, а послодавци којима то не одговара могу да
траже изузеће од надлежног министра", тврди Михајловић.
Он је прецизирао да би код нас требало да остане проширено дејство колективних уговора, јер
у нашим послодавачким организацијама има око 10 одсто послодаваца, док у земљама у којима
проширено дејство не постоји, удружења послодаваца окупљају 60 до 70 одсто послодаваца.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/osnovan-sindikat-penzionera-novog-sada_467622.html

Основан синдикат пензионера Новог Сада
НОВИ САД
Удружење синдиката пензионера за Нови Сад одржало је данас оснивачку скупштину, на којој
је присуствовало више од 50 чланова, а за председника је изабран Љубомир Кнежевић,
саопштено је из Савеза самосталних синдиката Новог Сада.
Како се у саопштењу са седнице наводи, синдикат је основан због "поражавајућих података о
животу пензионера у Новом Саду", где од 65.000 пензионисаних око 25.000 живи са пензијом
мањом од 22.000 динара.
Новоосновани Синдикат пензионера броји око 9.500 људи а задаци ће му бити да се у оквиру
реформе пензионог и инвалидског система бори да се права пензионера не умањују.
Како се наводи, Синдикат ће се залагати против подизања старосне границе за одлазак у
пензију, као и за побољшање услова живота пензионера, јер садашње лоше стање и немаштина
утиче и "на њихову децу и унуке".
Подршку оснивању пружио је Савезу самосталних синдиката Новог Сада, а седници је
присуствовао и председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић.

РАДИО 021
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Novi-Sad-dobio-i-sindikat-penzionera.html

Нови Сад добио и синдикат пензионера
Удружење синдиката пензионера Нови Сад одржало је данас оснивачку скупштину, на којој је
присуствовало више од 50 чланова, а за председника је изабран Љубомир Кнежевић,
саопштено је из Савеза самосталних синдиката Новог Сада.
Како се у саопштењу са седнице наводи, синдикат је основан због "поражавајућих података о
животу пензионера у Новом Саду", где од 65.000 пензионисаних око 25.000 живи са пензијом
мањом од 22.000 динара.
Новоосновани Синдикат пензионера броји око 9.500 људи а задаци ће му бити да се у оквиру
реформе пензионог и инвалидског система бори да се права пензионера не умањују.
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Како се наводи, Синдикат ће се залагати против подизања старосне границе за одлазак у
пензију, као и за побољшање услова живота пензионера, јер садашње лоше стање и немаштина
утиче и "на њихову децу и унуке".
Подршку оснивању пружио је Савезу самосталних синдиката Новог Сада, а седници је
присуствовао и председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић.

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/302890/vatrogasci-zovu-u-pomoc-gori-nam-pod-nogama.html

Ватрогасци зову у помоћ: Гори нам под
ногама!
Број ватрогасаца у земљи је алармантно мали, а возила и опрема коју користе су стари и
непоуздани, упозорио је Синдикат ватрогасаца Србије.
- За интервенције је важна брзина доласка на лице места, а ми имамо возила која су највећим
делом купљена у време бивше СФРЈ, са просеком старости од 25 година - рекао је председник
Синдиката ватрогасаца Србије Душко Нинков, на конференцији за новинаре са темом "Гори
нам под ногама - ватрогасци зову у помоћ".
Истичући да ватрогасци користе возила стара и по 40 година , он је подсетио да је европски
стандард да се она мењају на 10 година, а у неким државама и на пет година.
Нинков је оценио да ситуација није ништа боља ни са опремом, која је дотрајала и не покрива
"широк спектар послова и интервенција" који су у њиховој надлежности и укључује не само
спасавање од пожара, већ и реаговање у свим ситуацијама где су угрожени животи и имовина.
- Немамо довољно чак ни ситне опреме - рекао је он и објаснио да се дешавало да се на
баналној интервенцији од старости распадне млазница и нанесе ватрогасцу повреде.
- Знамо да је криза, али мора да постоји план да се сваке године одваја за набавку возила и
опреме - изјавио је Нинков, наводећи да су ватрогасци дочекали 2013. као годину наде, јер су
Законом о буџету била предвиђена средства да се у наредне три године купи 90 возила и
потребна опрема, али да је ребалансом та ставка избрисана.
Он је додао да су, по основу истог закона, за 2013. била издвојена средства за пријем 500
ватрогасаца, а примљено је само 170 њих, што је апсолутно недовољно ако се узме у обзир да
само ове године 100 њихових колега иде у пензију.
9

- Начин пријема нових ватрогасаца је забрињавајуће лош - оценио је заменик председника
синдиката Дарко Јоцић, наводећи да кандидати не пролазе потребне физичке и психолошке
тестове, па се дешава "да се запосли човек који се плаши висине", има страх од затвореног
простора или је прешао старосну границу која је препоручљива за тако захтеван посао.
Јоцић је приметио да Србија једина у региону "нема реалистични тренинг центар за основну
обуку ватрогасаца" који, кроз симулацију опасних ситуација, оспособљава почетнике за изазове
посла.
Код нас редовна обука траје четири месеца, у центрима у Београду и Панчеву, и више је
теоријска него практична, рекао је он.
Говорећи о начину на који су запослени нови радници, потпредседник синдиката Костадин
Зарић упозорио је на лошу праксу да се примају ватрогасци чије место боравка није ни близу
месту рада. Примера ради, два ватрогасца из општине Крупањ путују у Шабац, а средствима
која се издвајају за путне трошкове могло је да се отвори још једно радно место.
- Укупни путни трошкови на нивоу целе Србије месечно износе милион динара - навео је Зарић
и додао да је тиме нанета и велика штета мобилности ватрогасних јединица, које су и без тога
суочене са недостатком људства.
Синдикат је упозорио да је Србија, са 3.200 ватрогасаца, попунила 60 одсто квоте коју је
прописало Министарство унутрашњих послова. Европским стандардима је предвиђен један
ватрогасац на 1.000 становника.
- Србији је неопходно да донесе и примени Закон о ватрогаству - рекао је потпредседник
синдиката Саша Милојевић, истичући да тим актом треба прецизније регулисати целу ову
област - од минималног броја запослених и степена опрмљености до описа радног места
ватрогасца.
Извор: Тањуг
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