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Синдикати за проширено дејство колективних
уговора
Два репрезентативна синдиката најавила су да ће разговарати с премијером Србије
Александром Вучићем о спорним одредбама у Закону о раду које се тичу проширеног
дејства колективног уговора.
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је за агенцијуБета и
да те одредбе "немају везе са правима синдикалних активиста и лидера".
Вучић је јуче, гостујући на ТВ Прва, изјавио да се једина значајна несугласица између
синдиката и послодаваца код закона о раду тиче проширеног дејства колективног уговора, а
пре свега сегмент који се односи на права синдиканих активиста и лидера.
"Колективни уговор нема везе са синдикатима, а Вучић је добио погрешне информације",
рекао је Михајловић агенцији Бета.
Како је Михајловић објаснио, захтев синдиката је да у новом закону о раду колективни уговор
има проширено дејство, како би важио за целу грану, као што је грађевинарство, хемијска
индустрија.
Истакао је да се проширено дејство тражи јер се тренутно колективни уговори односе на
чланице Уније послодаваца, што је према његовим речима пет одсто послодаваца.
Према Михајловићевим речима, послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора.
"Без колективних уговора нећемо имати социјални мир, већ штрајк радника, како онда да
доведемо стране инвеститоре", запитао је Михајловић.
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Синдикати: Вучић није добро информисан о Закону о
раду
БЕОГРАД
Представници два репрезентативна синдиката најавили су да ће данас поподне
разговарати с премијером Србије Александром Вучићем о спорним одредбама у Закону о
раду које се тичу проширеног дејства колективног уговора.
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић рекао је за агенцију
Бета да Вучић "није најупућенији у то на шта се односе колективни уговори", напомињући да те
одредбе "немају везе са правима синдикалних активиста и лидера".
Вучић је јуче, гостујући на ТВ Прва, изјавио да се једина значајна несугласица између
синдиката и послодаваца код закона о раду тиче проширеног дејства колективног уговора, а
пре свега сегмент који се односи на права синдиканих активиста и лидера.
"Колективни уговор нема везе са синдикатима, а Вучић је добио погрешне информације", казао
је Михајовић агенцији Бета.
Како је Михајловић објаснио, захтев синдиката је да у новом закону о раду колективни уговор
има проширено дејство, како би важио за целу грану, као што је грађевинарство, хемијска
индустрија.
Он је истакао да се проширено дејство тражи јер се тренутно колективни уговори односе на
чланице Уније послодаваца, што је према његовим речима пет одсто послодаваца.
Према Михајловићевим речима, послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора.
"Без колективних уговора нећемо имати социјални мир, већ штрајк радника, како онда да
доведемо стране инвеститоре", запитао је Михајловић.
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СССС: Вучић није најупућенији
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Представници два репрезентативна синдиката најавили су да ће поподне
разговарати с премијером Србије Александром Вучићем о спорним одредбама у Закону о
раду.
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић рекао је за агенцију
Бета да Вучић "није најупућенији у то на шта се односе колективни уговори", напомињући да те
одредбе "немају везе са правима синдикалних активиста и лидера".
Вучић је јуче, гостујући на ТВ Прва, изјавио да се једина значајна несугласица између
синдиката и послодаваца код закона о раду тиче проширеног дејства колективног уговора, а
пре свега сегмент који се односи на права синдиканих активиста и лидера.
"Колективни уговор нема везе са синдикатима, а Вучић је добио погрешне
информације", казао је Михајовић агенцији Бета.
Како је Михајловић објаснио, захтев синдиката је да у новом закону о раду колективни уговор
има проширено дејство, како би важио за целу грану, као што је грађевинарство, хемијска
индустрија.
Он је истакао да се проширено дејство тражи јер се тренутно колективни уговори односе на
чланице Уније послодаваца, што је према његовим речима пет одсто послодаваца.
Према Михајловићевим речима, послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора.
"Без колективних уговора нећемо имати социјални мир, већ штрајк радника, како онда да
доведемо стране инвеститоре", запитао је Михајловић.
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Штрајк глађу у Стандард Костолцу
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Запослени у Стандард Костолцу, које пружа угоститељске услуге за
Термоелектране и копове Костолац, започеће вечерас штрајк глађу.
Како је објавио синдикат Стандард Независност, радници су се на тај корак одлучили због
неисплаћених чак 36 зарада и нерегулисаног радног стажа и неоверених здравствених
књижица.
Штрајк глађу ће почети у 19 часова у организацији тог и синдиката ЕПС Стандард.
У штрајку ће учествовати део запослених, а у зависности од реакције надлежних и одговорних
број учесника ће се повећавати иза дана у дан до потпуне обуставе рада, наведено је у
саопштењу.
Главни повереник Стандард Независности Перица Рајковић рекао је Тањугу да ће штрајк глађу
бити организован у хотелу Костолац и да је циљ штрајка да се неко од представника владе
заинтересује за решавање њихових проблема.
У саставу предузећа Стандард Костолац, које је у надлежности Агенције за приватизацију, су и
ресторани Дунавски драгуљ, Виминацијум и Путник.
Рајковић је казао да је та фирма издвојена из система Електропривреде Србије 2004. године и
да је тренутно запослен 151 радник на неодређено и 15 на одређено време.
Према његовим речима, Стандард Костолац је 90 одсто у власништву државе, а 10 одсто је
друштвени капитал односно припада Стандарду.
Рајковић је истакао да ТЕ КО Костолац има обавезу да одржава ликвидним Стандард до
окончања поступка приватизације или реструктурирања кроз пословне уговоре, упошљавање и
коришћење капацитета Стандарда.
Он је казао да су радници имали неке разговоре са представницима владе пре петнаестак дана
и да ће штрајк глађу трајати све док се не направи помак у решавању нагомиланих проглема
тог предузећа.
Радници немају оверене здравствене књижице већ годину и по дана, додао је Рајковић.
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Он је казао да је један од захтева радника и смена актуелног руководства Стандард Костолца,
јер се показало да није способно да помогне предузећу.
Према речима Рајковића, Стандард има веома неповољан уговор са ТЕ КО Костолац, чији
запослени не морају да користе услуге Стандарда, а који мора да обезбеди 1.500 оброка
дневно.
"Тако да ми никад не можемо да наплатимо у потпуности свој рад", нагласио је Рајковић.
Он је подсетио да су радници Стандарда од краја фебруара ове године организовали протестне
шетње у Костолцу.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474019/Solidarni-porez-ostaje

Солидарни порез остаје
Г. Булатовић
Солидарни порез остаје на снази све док га не замени нова мера смањивања плата, потврђено
је “Блицу” у Министарству финансија
Како нам је јуче речено у више надлежних министарстава, још се не зна да ли ће од октобра
смањење плата бити у већем проценту од најављених 10 одсто и да ли ће се, уз умањење
зарада, ићи и на смањење пензија. Од јесени се најављују и зараде у јавном сектору по
платним разредима.
Премијер Вучић рекао је прекјуче да се плате и пензије неће смањивати до октобра, иако је
“свестан у каквом су стању јавне финансије”. Нешто слично поручио је из Бечића и министар
финансија Крстић.
Према речима министра привреде проф. Душана Вујовића, Влада ће учинити све да до
смањења пензија не дође.
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- Влада ће учинити све како би минимизирала потребу сечења пензија и плата, тиме што ћемо
у јавним предузећима наћи поља где је могуће уштедети, где је могуће у стотинама милиона
евра остварити позитивне, трајне ефекте на буџет, који ће умањити болне потезе - објашњава
Вујовић.

Разлика у зарадама
Износ зараде
трајно смањење
61.000
83.000
101.000
92.910
133.000

уз солидарни порез

уз

60.800
78.400
92.750

56.010
76.720

116.750

121.710

Нови закон о јавним предузећима биће, како сазнаје “Блиц”, у Скупштини у септембру. Идеја
је да се ове фирме ставе под контролу увођењем стандарда управљања сличног ономе у
приватном сектору. Циљ је да се побољша начин избора менаџмента, контроле надзорних
одбора и пооштри улога Владе у одлучивању у компанијама чији је власник држава.
Како је за “Блиц” најавила потпредседница Владе и министарка државне управе Кори
Удовички, за све који раде за државу у октобру би требао да започне и обрачун зараде по
новим платним разредима.
- Закон о платама који припремамо регулисаће примања за све у јавном сектору. Потребно је
да се систематично регулишу све зараде у јавном сектору тако да држава, с једне стране,
може да конкурише, а да с друге стране, у односу на тржиште, не награди превише
квалитетне људе. Морамо да поредимо иста занимања у различитим деловима јавног сектора,
како у оквиру истог занимања да вреднујемо зараду због разних фактора. То не може
одједном за све - каже Удовички.
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И преминули радник има право на плаћени
одмор
ЕурАцтив.рс
Европски суд правде пресудио је да је у случају смрти радника спречавање исплате плаћеног
годишњег одмора од стране националног законодавства супротно праву Европске уније.
Сваки радник има право на плаћени годишњи одмор од најмање четири недеље и период
одмора не може се заменити исплатом, осим ако се радни однос не завршава, наводи се у
образложењу Суда који се позива на Директиву о радном времену.
Пред Европски суд правде, највиши суд у ЕУ за питања права ЕУ, случај је изнела удовица
једног немачког радника који је био запослен у малопродајном ланцу К+К од 1. августа 1998.
до смрти, 19. новембра 2010. године.
Тај радник био је тешко болестан од 2009. године и није био способан за рад до смрти. До
тада је немачки радник накупио 140,5 дана неискоришћеног годишњег одмора и његова
удовица је од компаније К+К тражила да јој исплате одморе које њен супруг није искористио.
К+К је то одбио.
Европски суд правде навео је да је право на плаћени годишњи одмор посебно важан принцип
социјалног права истичући да појам плаћеног годишњег одмора подразумева да за време
одмора траје право радника на накнаду.
Смрт радника не може ретроактивно да води губитку права на плаћени годишњи одмор. Стога
је Суд пресудио да је неисплаћивање годишњег одмора у случају када је радни однос прекинут
због смрти радника супротно праву ЕУ - образложио је Суд, пренео је ЕурАцтив.цом.
Иначе, више од половине Европљана (53%) оценило је у недавном специјалном истраживању
Европске комисије Еуробарометар услове рада као добре.
Истовремено говото 60% испитаника упозорава на погоршање услова рада у последњих пет
година, 27% сматра да су услови рада исти као пре а 12% да су се поправили.
Услови рада обухватају више фактора - радно време, организацију рада, безбедност на раду,
односе са послодавцем.
Извор: ЕурАцтив.рс
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Висока ризичност тржишта кочи инвестиције у
Србији
Танјуг
Недовољно развијена инфраструктура и лоше законодавство, као и недостатак ликвидности и
нетранспарентност тржишта, спречавају озбиљнији долазак страних инвеститора у Србију,
оцењено је на међународној конференцији о тржишту некретнина југоисточне Европе - "СЕЕ
Пропертy Бусинес Форум".
Једно од најперспективнијих тржишта у региону, које тек почиње да се буди, потенцијалним
инвеститорима нуди велике могућности за улагање, али уз које истовремено, због изражене
корупције и лошег законодавства, иде и огроман ризик, наводе Мађарска Портфолио групација
и Краљевски институт овлашћених проценитеља (РИЦС) у извештају са ове медјународне
конференције, недавно одржане у Београду.
На конференцији, која је окупила 150 стручњака из свих земаља југоисточне Европе, истакнуто
је да се улагачи посебно интересују за регион Београда, где постоји велика потражња за
савременим канцеларијским просторима, као и малопродајним објектима. "Број пословних и
малопродајних објеката по глави становника значајно је мањи у односу на остале земље
Централне и Источне Европе, те не чуди чињеница да су у Србији цене изнајмљивања
пословних објеката највише у региону - наводи се у заједничком саопштењу Портфолио групе
и РИЦС .
Ово, како се додаје, представља одличну полазну основу за инвеститоре који су вољни да
додју у Србију, медјутим, недостаци правног и регулаторног система их у томе спречавају.
Потешкоће које имају приликом припреме и планирања пројеката и непредвидивост тржишта,
представљају највећи проблем за стране инвеститоре.
Члан Краљевског института овлашћених проценитеља из Велике Британије (РИЦС), Никола
Сенеси, истакао је да се институционални инвеститори више интересују за краткорочне
инвестиције ниског ризика, а да је у Србији ситуација управо обратна.
Због тога је домаће тржиште интересантније опортунистички настројеним инвеститорима који
гледају лаку зараду. Страни инвеститори који су били присутни на тржишту пре кризе више
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нису овде, а уколико и јесу, углавном су у потрази за стечајном имовином.
Директор Ерсте Груп Иморент за Србију, Клаус Грагабер, пришао је теми са аспекта
институционални инвеститора.
- Ми у суштини разматрамо четири фактора приликом процењивања да ли нека инвестиција
има шансе за успех: пажљиво се разматрају подаци о инвеститору, локација, као и проток
новца, јер је висина рате пре реализације врло битан фактор у том погледу. На крају се
разматра пропорција сопственог капитала за коју су очекивања у регион релативно висока.
Придруживање ЕУ за Србију представља кључ успеха који би обезбедио фундаментално
поверење - навео је Грагабер.
Рудолф Ридл, такодје члан РИЦС-а, верује да би, премда су услови инвестирања и излаза са
тржишта подједнако важни, ваљало да се инвеститори усредсреде на локално тржиште, јер је
то гаранција одрживог развоја. Он се сложио да је придруживање ЕУ од виталног значаја за
Србију.
- Уважавање свих захтева ЕУ чини тржиште транспарентнијим и медјународним улагачима ће
сасвим

сигурно

обезбедити

позитиван

исход

развојног

пројекта

-

рекао

је

Ридл.

- Не ради се овде само о придруживању ЕУ, већ и о адаптирању законског и регулаторног
оквира за индустрију уопште, а све то како би тржиште било безбедније и транспарентније закључио је Никола Сенеси, наводи се у саопштењу.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kinezi_ili_stecaj_fabrike.4.html?news_id=283590

Синдикат Заставе камиона затражио помоћ државног врха

Кинези или стечај фабрике
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Синдикат Заставе камиони јавно се јуче обратио председнику Србије Томиславу
Николићу, премијеру Александру Вучићу и министру привреде Душану Вујовићу и затражио
помоћ за спасавање ове седам и по деценија старе крагујевачке фабрике, која би, уколико
добије подршку државе, ускоро требало да потпише уговор о пословно-техничкој сарадњи са
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кинеском компанијом ЈАК. Синдикати тврде да уколико држава не помогне у том послу,
предузећу прети стечај и ликвидација.
Синдикална организација крагујевачких „камионџија“ позвала је државни врх да се изјасни да
ли стоји иза недавно потписаног Меморандума о разумевању са ЈАК-ом. Ако пак из
спољнополитичких разлога сарадња са Кинезима није могућа, синдикалци од Министарства
привреде траже да тој фабрици нађу новог, европског партнера.
- Услед вишемесечног прекида производње, нередовних и понижавајуће ниских плата,
принуђени смо да посегнемо за најрадикалнијим видовима синдикалне борбе, како бисмо
скренули пажњу одговорнима у Србији на неиздрживо стање у којем се већ дуже налазе
запослени у нашој фабрици - наглашава се у обраћању Синдиката Заставе камиони државном
врху и јавности. Напомињу да су „камионџије“ у тешкој ситуацији јер се не поштује протокол
својевремено потписан између Владе и репрезентативног синдиката, као и зато што се
представници фабрике још нису сусрели са новим министром Вујовићем.
Синдикати су затражили да држава одмах реагује, а кажу да ће „уколико реакција надлежних
опет изостане, биће принуђени да позову не само своје чланство већ и све остале гладне,
преварене и на маргину живота гурнуте раднике Крагујевца да заштиту својих права потраже
на улици“.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svako-peto-preduzece-u-blokadi-zbog-dugova

Свако пето предузеће у блокади због дугова
У Србији је сваком петом предузећу и сваком десетом предузетнику рачун у блокади, а у
Привредној комори Србије поручују да би тај проблем било боље решавати кроз
медијације него кроз скупе судске процесе.
Директорка Центра за услуге и посредовање у ПКС-у Нермина Љубовић изјавила је да мере
које су до сада предузимане да би се превазишао проблем задужених предузећа нису дале
очекиване резултате и зато је, каже, дошло до покушаја да се проблеми реше медијацијом.
Презентујући размере проблема презадужених фирми, она се позвала на податке НБС-а по
којима је на крају априла у блокади било 49.750 предузећа, чији је укупан дуг износио 253,1
милијарде динара, и то без камата.
– Медијација у великом броју случајева омогућава налажење прихватљивог решења, и то уз
велике уштеде, будући да растерећује пословање од вођења дуготрајних судских поступака у
којима ни исход није известан – рекла је Нермина Љубовић наа конференцији „Дан
медијације”.
Доношењем Закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава 2011,
како наводи, отворена су врата да се ПКС бави медијацијом.
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– У протекле три године развили смо добро уређен систем и формирали своју листу
компетентних посредника – казала је она.
Љубовић је прецизирала да се за годину и по дана за медијацију у ПКС пријавило 26 фирми,
али се 10 касно пријавило и нису могле да уђу у процедуру. Према њеним речима, од 16
фирми у којима је вођен поступак, у пет поступак и даље траје, у три је прекинут, док је у
осам фирми поступак успешно окончан.
Директорка Центра за услуге и посредовање је као позитиван пример навела Италију, где се
свих 105 привредних комора бави медијацијом.
– У Италији је успешност медијације била 52 одсто, а просечно трајање поступка 56 дана.
Процењена уштеда за привреду је у тој земљи износила 123 милиона евра – казала је Нермина
Љубовић.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-gladju-u-kostolcu

Штрајк глађу у Костолцу
Запослени у „Стандарду Костолац“, који пружа угоститељске услуге за Термоелектране и
копове „Костолац“, најавили су штрајк глађу. Како је објавио синдикат, радници су се на
тај корак одлучили због неисплаћених чак 36 зарада
и нерегулисаног радног стажа и неоверених здравствених књижица.
Економија - Наслови
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mnogo-zena-bez-stalnog-posla

Много жена без сталног посла
По подацима Светске банке, у Србији више од 70 одсто припадница лепшег пола које раде
нема уговор о сталном запослењу, преносе медији. У Удружењу пословних жена Србије
наглашавају да су, иако се стално говори
о борби против беле куге, ретки послодавци који су спремни да запосле младу жену на
неодређено време, из страха да ће она одмах отићи на трудничко боловање.
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-nece-biti-manje

Пензије неће бити мање
Ако је судити по изјавама надлежних министара и челника Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, смањења пензија до краја године неће бити и поред
најава да се зарад уштеде оне морају умањити десетак и више процената.
Подсетимо, председник Фискалног савета Србије Павле Петровић ових је дана поновио да се
мора ићи на смањење пензија да би се, и поред ребаланса буџета, закрпила буџетска рупа,
али су надлежни министри поручили да нема резања пензија већ да ће се уштеде наћи на
другим странама.
Тако министар финансија Лазар Крстић из Бечића најављује да ће ребаланс државног буџета
бити извршен 25. јула, али да ће пензије остати као што је планирано, уз напомену да ће
ребаланс донети минималан утицај на пензије. Није министар Крстић појаснио шта би тај
минималан утицај значио, али се претпоставља да је то октобарско повећање од једног
процента, колико је законски планирано за друго овогодишње усклађивање пензија. И
министар привреде Душан Вујовић изјавио је такође да ће Влада Србије настојати да не
смањује пензије, али да ће, с друге стране, морати да смањи трошкове и повећа ефикасност у
јавним предузећима. Он додаје да се пензије неће дирати да би се минимизовали негативни
социјални ефекти.
– Мој циљ је да минимизирам потребу сечења пензија и плата тиме што ћемо у јавним
предузећима наћи поља где је могуће уштедети, где је могуће у стотинама милиона евра
остварити позитивне ефекте на буџет, и то трајне ефекте, који ће умањити болне потезе –
рекао је Вујовић.
По речима директорке Републичког фонда ПИО Драгане Калиновић, пензионери у Србији могу
бити спокојни јер је новац за редовну исплату пензија обезбеђен финансијским планом Фонда
ПИО.
– Нема разлога за забринутост у вези с пензијама и осталим примањима, јер се она редовно
исплаћују и новац за њих предвиђен је финанијским планом па нема разлога за бојазан да ће
бити било каквих застоја – поручила је Драгана Калиновић.
Дакако, пензионери, а и они који намеравају да то постану, не размишљају само до краја
године већ и шта ће бити наредне 2015. Директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић каже да се
нови предлог закона о пензијском и инвалидском осигурању очекује до краја године, након
чега ће се знати и у којем правцу ће ићи та реформа.
– Једна од мера могла би бити и увођење пенала за превремено пензионисање, будући да тај
институт постоји у системима бивших република СФРЈ, али засад то још није договорено –
навела је она.
Да још ништа конкретно није договоре нити се у овом тренутку зна у ком правцу ће ићи будуће
пензионе реформе, потврдио је и помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Милошевић. Он истиче да је још рано говорити о конкретним
решењима јер се анализирају различите опције. Како објашњава, неопходно је пажљиво
измерити све предлоге, њихове последице и ефекте и тек онда се определити за опцију која
је прихватљива за наше друштво.
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– Један од праваца реформе је управо и прилагођавање система демографским променама,
односно продужавању животног века и старењу становништва, које узрокује повећање броја
пензионера и продужење периода током којег се прима пензија – рекао је Милошевић.
Он није ни потврдио ни демантовао да ће жене од наредне године одлазити у пензију старије
него сада, односно да ће граница за њихово пензионисање бити повећана са 60 на 63 године.
То, пак, значи да је могуће да до промена и не дођа па да жене и од 2015. године одлазе у
пензију са 60 година старости, колико им и сада треба да би добиле први чек.
Но, извесно је – јер је тако према важећем Закону о ПИО – да ће свим женама 2015. године за
одлазак у пензију требати најмање 36 година радног стажа и 54 године живота, пошто им ове
године треба 35 година и осам месеци радног стажа и 53 године и осам месеци живота.
Законом је, наиме, утврђено да се сваке године, до 2023, стаж и године живота за жене
повећавају четири месеца годишње.
Љ. Малешевић
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