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"Смањите плате и здравство стаје"
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Синдикати запослених у здравству и социјалној заштити затражили су да се
најављено смањење плата за 10 одсто у јавном сектору не примени на здравство.
Представници ресорног министарства су то, међутим, одбацили као нереалан захтев.
На трибини о мерама владе и положају запослених у овим делатностима, синдикални
представници су истакли да на здравство, због његовог значаја, не може да се гледа
искључиво по тржишном принципу и да су плате великог дела запослених већ ниже од
републичког просека.
Председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" Зоран Илић
рекао је да репрезентативни синдикати у овим делатностима "не прихватају предлог о увођењу
платних разреда јер су ригидни" и везују руке синдикатима, док се "послодавцу, односно
држави даје право да пропишу апсолутно све". Он је додао да се синдикати противе и
умањењу стопе доприноса за здравство са 12,3 на 10,3 одсто јер ће се то директно одразити на
зараде запослених у овој делатности, али и на квалитет здравствене заштите.
"Медицинска сестра сада прима 73 одсто просечне зараде у Србији, а ако се примене
мере владе о смањењу плата од 10 одсто у јавном сектору примаће 65 одсто просека",
изјавио је председник Синдиката здравства и социјалне заштите Србије Зоран Савић, додајући
да запослени у здравству треба да нађу начин "да спрече или ублаже најављене мере владе".
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић рекао је да "здравство има
изузетну потенцијалну снагу" коју треба да искористи у преговорима са владом о свом
положају. "Треба да им ставимо до знања да смо спремни да станемо. То је последња мера и
не желим да се то икада деси", рекао је Цветић.
Предлажући да парола буде "да станемо да не бисмо стали", председник Уједињених гранских
синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је да су најављене измене Закона о раду још
једна битна тема за синдикате, који ће и наредних дана наставити преговоре о спорним
одредбама.
"Образложено је да ће нови закон олакшати отпуштања, а то се већ дешава и пре него
што је усвојен", изјавио је Чанак и навео да ће у Карнексу, који има два репрезентативна
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синдиката, данас 72 радника добити отказ, од тога бар 30 противзаконито, а у Телевизији
Нова, која нема ниједан синдикат, биће отпуштено 200 запослених.
Преговора са послодавцем нема, без обзира на то да ли фирма има синдикат, рекао је он и,
оцењујући да је тиме обесмишљено постојање синдиката, упозорио да му треба вратити улогу
коју је раније имао, ради заштите интереса запослених.
Одговарајући на синдикалне захтеве, државни секретар у Министарству здравља Берислав
Векић рекао је да "сви морамо да будемо свесни да је економска ситуација у земљи
изузетно тешка и да ћемо, нажалост, морати да поделимо само онолико колико
имамо".
Здравство не може да се изузме из најављеног смањење плата за 10 одсто у јавном сектору,
рекао је он и додао да то не би дозволили запослени у осталим делатностима - од образовања
до правосуђа.
Истичући да у здравству има много нерационалности и да министарство предузима мере да то
реши, као једно од горућих питања, Векић је као један од примера навео да је у систему
запослено 25 до 30 одсто немедицинског кадра, што се мора свести на 10 одсто до уласка
земље у Европску унију.
Он је додао да се упоредо ради на реформи здравства, нарочито примарне здравствене
заштите која мора да се растерети, као и на отклањању три кључна извора корупције, а то су
листе чекања, допунски рад и запошљавање без конкурса.
Трибину "Мере Владе Републике Србије и положај запослених у делатности здравства и
социјалне заштите" организовао је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити
Србије, у сарадњи са репрезентативним синдикатима у области здравства и социјалне заштите
на републичком нивоу, а присуствовали су јој представници готово свих надлежних
институција које су позване.
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Ако смање плате - ништа од школе
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Синдикат радника у просвети Србије противи се најављеном смањењу плата за
10 одсто и доношењу новог Закона о раду.
Председник тог синдиката Слободан Брајковић је рекао да ће тај синдикат придружити
колегама у свим видовима синдикални борбе уколико Закон о раду буде усвојен без
сагласности синдиката који преговарају.
Брајковић је на конференцији за новинаре истакао и да нема никаквог оправдања да се
просветним радницима смање плате за 10 одсто јер су ионако мале.
"Уколико смање плате довешће у питање почетак наредне школске године", рекао је он
најавивши да ће о томе ускоро разговрати и са осталим синдикатаима у образовању.
Брајковић је додао и да тај синдикат тражи да буде укључен у израду платних разреда јер у
просвети са седмим степеном стручне спреме запослени прима око 45.000 динара а у другим
делатностима и по 150.000 динара.
Према његовим рцецима, исти однос зарада у просвети и осталим областима који се
финансирају из буџета је и за нижи степен стручне спреме.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=19&nav_id=864384

Радници Стандард Костолца у штрајку
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Запослени у предузећу Стандард Костолац, које пружа угоститељске услуге за
Термоелектране и копове Костолац, започели су јутрос генерални штрајк.
Радници протестују због неисплаћених 36 зарада, нерегулисаног радног стажа и неоверених
здравствених књижица, саопштио синдикат Стандард Независност.

Генерални штрајк је организован од седам часова, у сарадњи са синдикатом ЕПС Стандард.
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"На овакав корак запослени су приморани, јер нико неће да почне да решава поменуте
проблеме",истичу у синдикату напомињући да су раније послали дописе влади и управи ТЕ-КО
Костолац и тражили да свако на свој начин предузму кораке у решавању проблема, у складу са
обавезама.
Запослени ће бити упорни у својим захтевима, наведено је у саопштењу.
Главни повереник Стандард Независности Перица Рајковић је рекао Тањугу да и даље један
део радника штрајкује глађу, који траје од 16. јуна.
"Чудно је да нико не обраћа пажњу на то шта нам се дешава", рекао је Рајковић додајући да
је велики број радника морао да одустане од штрајка глађу, с обзиром да немају здравствене
књижице.
Рајковић је казао да ће радници тог предузећа уколико не дође до помака у рашавању њихових
проблема можда од наредне седмице организовати протесте у Београду испред владе, али да
имају проблем како да финансијски организују тај пут. Према његовим речима, ТЕ КО
Костолац има обавезу да одржава ликвидним Стандард до окончања поступка приватизације
или реструктурирања кроз пословне уговоре, упошљавање и коришћење капацитета
Стандарда.
Он каже да 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.
Председник синдиката ЕПС Стандард Бранисалв Громбић је казао Тањугу да је та синдикална
организација донела одлулку да део радника настави штрајк глађу. Он је истакао да се
радницима већ осам година не уплаћује радни стаж и да је просечна старост радника 52
године.
"Ако треба доћи ћемо пешице до Београда", поручио је Громбић.
У саставу предузећа Стандард Костолац, које је у надлежности Агенције за приватизацију, су и
ресторани Дунавски драгуљ, Виминацијум и Путник.
Стандард Костолац је издвојен из система Електропривреде Србије 2004. године и тренутно је
у том предузећу запослен 151 радник на неодређено и 15 на одређено време. Стандард
Костолац је 90 одсто у власништву државе, а 10 одсто је друштвени капитал односно припада
Стандарду.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-zdravstva-nece-manje-plate_496423.html

Синдикат здравства неће мање плате
БЕОГРАД
Синдикати запослених у здравству и социјалној заштити Србије затражили су данас да се
најављено смањење плата за 10 одсто у јавном сектору не примени на здравство, што су
представници ресорног министарства одбацили као нереалан захтев.
На трибини о мерама владе и положају запослених у овим делатностима, синдикални
представници су, образлажући захтев, истакли да на здравство, због његовог значаја, не може
да се гледа искључиво по тржишном принципу и да су плате великог дела запослених већ
ниже од републичког просека.
"Медицинска сестра сада прима 73 одсто просечне зараде у Србији, а ако се примене мере
владе о смањењу плата од 10 одсто у јавном сектору примаће 65 одсто просека", изјавио је
председник Синдиката здравства и социјалне заштите Србије Зоран Савић, додајући да
запослени у здравству треба да нађу начин "да спрече или ублаже најављене мере владе".
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије др Драган Цветић рекао је да "здравство
има изузетну потенцијалну снагу" коју треба да искористи у преговорима са владом о свом
положају.
"Треба да им ставимо до знања да смо спремни да станемо. То је последња мера и не желим
да се то икада деси", рекао је Цветић.
Предлажући да парола буде "Да станемо да не бисмо стали", председник Уједињених гранских
синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је да су најављене измене Закона о раду још
једна битна тема за синдикате, који ће и наредних дана наставити преговоре о спорним
одредбама.
"Образложено је да ће нови закон олакшати отпуштања, а то се већ дешава и пре него што је
усвојен", изјавио је Чанак и навео да ће у "Карнексу", који има два репрезентативна синдиката,
данас 72 радника добити отказ, од тога бар 30 противзаконито, а у Телевизији Нова, која нема
ниједан синдикат, биће отпуштено 200 запослених.
Преговора са послодавцем нема, без обзира на то да ли фирма има синдикат, рекао је он и,
оцењујући да је тиме обесмишљено постојање синдиката, упозорио да му треба вратити улогу
коју је раније имао, ради заштите интереса запослених.
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Председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" Зоран Илић
рекао је да репрезентативни синдикати у овим делатностима "не прихватају предлог о увођењу
платних разреда јер су ригидни" и везују руке синдикатима, док се "послодавцу, односно
држави даје право да пропишу апсолутно све".
Он је додао да се синдикати противе и умањењу стопе доприноса за здравство са 12,3 на 10,3
одсто јер ће се то директно одразити на зараде запослених у овој делатности, али и на
квалитет здравствене заштите.
Одговарајући на синдикалне захтеве, државни секретар у Министарству здравља др Берислав
Векић рекао је да "сви морамо да будемо свесни да је економска ситуација у земљи изузетно
тешка и да ћемо, нажалост, морати да поделимо само онолико колико имамо".
Здравство не може да се изузме из најављеног смањење плата за 10 одсто у јавном сектору,
рекао је он и додао да то не би дозволили запослени у осталим делатностима - од образовања
до правосуђа.
Истичући да у здравству има много нерационалности и да министарство предузима мере да то
реши, као једно од горућих питања, Векић је као један од примера навео да је у систему
запослено 25 до 30 одсто немедицинског кадра, што се мора свести на 10 одсто до уласка
земље у Европску унију.
Он је додао да се упоредо ради на реформи здравства, нарочито примарне здравствене
заштите која мора да се растерети, као и на отклањању три кључна извора корупције, а то су
листе чекања, допунски рад и запошљавање без конкурса.
Трибину "Мере Владе Републике Србије и положај запослених у делатности здравства и
социјалне заштите" организовао је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити
Србије, у сарадњи са репрезентативним синдикатима у области здравства и социјалне заштите
на републичком нивоу, а присуствовали су јој представници готово свих надлежних
институција које су позване.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496874-Zelezara-pocinje-sa-radom-krajem-juna

Железара почиње са радом крајем јуна
Тањуг
Железара Смедерево почеће да ради 29. јуна, када ће поново бити покренута једна од
две пећи
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БЕОГРАД - Железара Смедерево почеће да ради 29. јуна, када ће поново бити покренута једна
од две пећи, сазнаје Радио-телевизија Србије.
Једна пећ због недостатка сировина не ради годинама, а друга је од 2. маја на тихом ходу.
Припреме за паљење пећи почеће у суботу, 28. јуна. Због потенцијалних инвеститора,
министар привреде Душан Вујовић казао је да је важно да смедеревски гигант буде у радном
стању и додао да је циљ да се та производња одржи у току, јер држава тренутно губи осам
милиона евра.
"Ми знамо да је то велика цена. Али много је скупље покушавати да се прода Железара која
стоји него да се плати још неколико месеци одржавање Железаре на минималном нивоу. То је
исто као да покушавате да продате ауто који није у возном стању", рекао је Вујовић.
За стратешким партнером у Железари трага се од фебруара 2012. када је отишао "Ју-Ес стил".
До сада су пропала два тендера.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474707/Poziv-za-dodelu-215-miliona-dinara-preduzecima-i-zadrugama

Позив за доделу 21,5 милиона динара
предузећима и задругама
Тањуг
Национална агенција за регионални развој објавила је јавни позив за доделу 21,5 милиона
динара за реализацију Програма подршке развоја микро, малих и средњих предузећа и задруга
у 2014. години, а пријаве се могу послати до 18. јула.
Подршка је ове године намењена јачању конкурентности, иновативности микро, малих и
средњих предузећа, предузетника и задруга, саопштила је Привредна комора Београда.
Пројекти би требало да буду реализовани до 31. марта 2015. године, а предузећа и задруге
могу

да

рачунају

на

подршку

од

50.000

до

500.000

динара

по

пројекту.

Привредна комора Београда, где је данас одржан састанак са представницима Националне
агенције за регионални развој, позвала је своје чланове да конкуришу за добијање тих
средстава.
Помоћник директора Националне агенције за регионални развој Владимир Јовановић казао је
да се средства додељују бесповратно тако што ће агенција на основу уговора са корисником
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рефундирати 50 одсто од укупне вредности пројекта без ПДВ-а, неколико дана после
реализације пројекта.
Он је навео да ће се средства додељивати за две групе корисника, за оне који намеравају да
ускладе пословање са медјународним стандардима и предузећа која желе да уложе у развој
нових производа, технолошких процеса и имплементацију софтвера.
Посебан услов је да се ангажује струшни консултант, правно лице или предузетник, који ће
помоћи у изради пројекта и припреми потребне документације.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/474729/Kragujevac-Generalni-strajk-u-Zastava-Kovacnici

Крагујевац: Генерални штрајк у “Застава
Ковачници”
Танјуг
Запослени у приватизованом предузећу за производњу и промет отковака ”Застава Ковачница
а.д.” трећи дан су у генералном штрајку од којег, како кажу, неће одустати док им власник
Валентин Закариев из Бугарске не испуни захтеве.
Траже да се плате врате на децембарски ниво: Погон "Застава Ковачнице"
Заменик председника Самосталног синдиката Југослав Стојановић Тањугу је изјавио да од
укупно 272 запослених не штрајкује само 15 руководилаца, као и да су одлуку о генералном
штрајку донела сва три синдиката - Самостални, Независност и АСНС.
- Тражимо смену менаџмента, да нам се лични доходак исплаћује на нивоу из децембра
прошле године, исплату регреса на републичком нивоу, потписивање колективног уговора
како бисмо заштити своја права, ревизију приватизације и побољшање услова рада - рекао је
Стојановић.
Према његовим речима, послодавац је синдикатима почетком године предложио умањење
зарада у прва три месеца, а исплату регреса после истека тог рока што, као је навео
Стојановић, није испоштовано, већ је радницима дато само по 6.000 динара и наставио са
исплатом умањених плата.
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- Смањењем плате за јануар за 20 одсто, за фебруар за десет одсто, и мартовске за пет
процената, сваки радник је добио мање од 12.000 до 15.000 динара - рекао је Стојановић и
додао “да синдикати инсистирају на потписивању колективног уговора како би заштити своја
права.
Он је додао да се у предузећу не поштује правилник о коришћењу годишњих одмора, да је
многим радницима пропао други део за 2011. и 2012. годину.
- Сада нам нуде уместо другог дела одмора за прошлу годину да идемо на плаћено одсуство
што значи да би за тај период добили 60 одсто од плате - рекао је Стојановић и навео да је
плата радника, пре смањења била у просеку од 35.000 до 40.000 динара.
- Машине нису обновљене, нема ремонта, поправљамо их пребацивањем делова с једне на
другу, јер се не купују нови резервни делови - рекао је Стојановић и додао да су купатила у
којима запослени раде, потенцијални извор заразе, јер нема топле воде.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/imacemo-najvecu-rupu-u-budzetu-u-evropi

Имаћемо највећу рупу у буџету у Европи
Дефицит буџета Србије закључно с мајем ове године износио је 114,6 милијарди динара,
саопштило је Министарство финансија. С обзиром на то да планирани дефицит централног
нивоа власти за целу годину износи 182,5 милијарде динара, то практично значи да је за
првих пет месеци већ „испуцано“
две трећине мањка у годишњем буџету па је сва прилика да ће минус у државној каси на крају
бити већи него што је Влада желела.
– Овогодишњи фискални дефицит у Србији биће највећи у новијој економској историји од
завршетка хиперинфлације. То ће бити и највећи фискални дефицит који ће бити остварен у
Европи ове године – оценио је професор Економског факултета у Београду др Милојко Арсић.
Истовремено, министар финансија каже да ће буџет бити ребалансиран, али тек када се
утврди тачна штета од поплава да би се знало колико ће и за шта држава морати да издвоји да
би се санирале последице. Све ставке ребаланса биће познате за неколико седмица, каже
министар.
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Министарство финансија је објавило податке који се односе на републички ниво власти, чији
би буџет требало да износи 4,6 одсто бруто домаћег производа. На нивоу целе државе,
планиран је мањак у буџету од 7,1 одсто очекиваног БДП-а, али се сада очекује да ће он бити
још већи. Професор др Хасан Хинић с београдске Банкарске академије процењује да би минус
касе читаве државе могао досегнути осам процената вредности свега онога што ће домаћа
економија ове године створити.
– Ако се не предузму значајне мере штедње и фискалне консолидације, тај дефицит ће бити
висок и у наредним годинама, као и јавни дуг, и постоји опасност да Србија уђе у кризу јавног
дуга – оценио је Арсић на предствљању новог броја часописа „Квартални монитор“.
По његовим речима, Влада је у протекле две године најављивала крупне реформе привреде и
мере фискалне консолидације, али су оне често изостајале.
– Реформе су одлагане а консолидација је била умерена па је питање да ли ће инвеститори и
међународне финансијске организације веровати Владиним плановима – казао је Арсић.
Министар Крстић упозорава на то да сузбијање сиве економије и реформа пореског система
сами по себи неће донети жељене резултате.
– Бићемо приморани на то да штедимо где год је то могуће. Чини се да јавност није спремна да
прихвати ту чињеницу. Од септембра прошле године говоримо о превише гломазном државном
апарату чије је финансирање сувише велики терет – рекао је Крстић.
Он је додао да, осим тога, јавна предузећа такође „ждеру” новац те да ће увођење мера
штедње у тим сегментима захтевати месеце, можда и године.
– Србија троши сувише пара у поређењу са земљама региона на плате и пензије. Можда то
звучи невероватно, али није реално да су плате у јавном сектору Србије много више него у
земљама које су у финансијском стању много бољем него што је наше – каже министар
финансија.
В. Чворков
Вишкови се топе
За разлику од централног нивоа власти, наводе у Министарству финансија, неки други делови
државе су тренутно у суфициту. Ипак, и вишкови у тим буyетима су само привремени,
упозоравају у Министарству. Наиме, на нивоу локалних самоуправа суфицит је у првих пет
месеци износио седам милијарди динара, буyет Војводине је у вишку од 1,8 милијарде динара,
а Републичког фонда за здравствено осигурање 7,1 милијарди динара.
Министарство је, међутим, објаснило да су ти суфицити привременог карактера јер је, на
пример, град Београд у статусу привременог финансирања, док је висок суфицит код РФЗО-а
последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.
Како је додато, у мају се уплаћују и тромесечне обавезе по основу пореза на имовину, што је
значајно повећало приходе локалних самоуправа.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-sindikalci-jos-cekaju-poziv-na-razgovor

Закон о раду: Синдикалци још чекају позив на
разговор
Време које је преостало до тренутка када би се пред посланицима Скупштине Србије
могао или морао наћи предлог новог закона о раду готово да је истекло, а да ли ће тако и
бити, знаће се веома брзо. Наиме, о закону на седници парламента требало би, према
ранијим најавама из Владе,
да се расправаља до краја месеца, после чега би тај документ требало да буде усвојен, а о за
синдикате спорним тачкама, како каже председник Савеза самосталних синдиката Војводине и
члан Радне групе за преговоре о закону о раду Горан Милић, није се поново разговарало.
Да подсетимо, пре десетак дана представници синдиката истакли су да је предложени Нацрт
закона веома лош те да очекују да ће се на седници Социјално-економског савета о спорним
тачкама разговарати и да ће бити пронађено компромисно решење. У супротном, најављено је
да ће синдикати користити сва средства која су му на располагању да би се заштитила права
радника,
– Од тада до данас ништа се ново није десило, није било састанака, а није заказана ни седнциа
СЕС-а – каже Милић. – Какав ће се текст закона наћи пред посланицима сада је тешко рећи јер
до сада нису усаглашена спорна питања, иако би било много боље да јесу.
Милић указује на то да је неопходно да се пре него што се пред посланицима парламента нађе
закона, састану учесници социјалног дијалога, односно да буде одржана седница СЕС-а.
Такође, он указује на то да би било идеално када би спорна питања била усаглашена, односно
пронађена решења које би одговарала и синдикатима – односно радницима – и послодавцима.
– Најбоље би било када би била одржана и јавна расправа о Нацрту закона о раду, круцијалном
закону који се тиче свих грађана и веома је важан за њих, и део је процедуре, али није и већ
је најављено да је неће бити – каже Милић.
Дакле, мање од десет дана преостало је да се преговарачи – послодавци, синдикати и Влада састану, разговарају, договоре, усагласе ставове. Уколико договора не буде, требало би
очекивати да, као што је недавно рекао министар рада Александар Вулин, последњу реч о
закону, уз поштовање ставова који ће бити познати после СЕС-а, те синдиката и послодаваца,
да Скупштина Србије.
Д. Млађеновић
Спорне зараде и колективни уговори
За синдикате је предложени Нацрт закона о раду споран у неколико чланова, пре свега оних
који се тичу зарада и колективних уговора, а истичу и да текст садржи и део одредби због
којих су почетком године синдикати иступили из преговора о закону о раду. Тако су, кажу у
синдикату, у предлогу закона поново одредбе које би довеле до смањења зарада запослених,
предвиђено је и смањење права синдиката и синдикалних представника те укидање
проширеног дејства колективног уговора. Такође, синдикати су незадовољни и због тога што
су представници Владе поједине одредбе Нацрта закона о раду самоинцијативно изменили.
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-traze-da-se-zarade-u-zdravstvu-ne-smanjuju

Синдикати траже да се зараде у здравству не
смањују
Синдикати запослених у здравству и социјалној заштити Србије затражили су данас да се
најављено смањење плата за 10 одсто у јавном сектору не примени на здравство, што су
представници ресорног министарства одбацили као нереалан захтев.
На трибини о мерама владе и положају запослених у овим делатностима, синдикални
представници су, образлажући захтев, истакли да на здравство, због његовог значаја, не може
да се гледа искључиво по тржишном принципу и да су плате великог дела запослених већ
ниже од републичког просека.
"Медицинска сестра сада прима 73 одсто просечне зараде у Србији, а ако се примене мере
владе о смањењу плата од 10 одсто у јавном сектору примаће 65 одсто просека", изјавио је
председник Синдиката здравства и социјалне заштите Србије Зоран Савић, додајући да
запослени у здравству треба да нађу начин "да спрече или ублаже најављене мере владе".
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије др Драган Цветић рекао је да "здравство
има изузетну потенцијалну снагу" коју треба да искористи у преговорима са владом о свом
положају.
"Треба да им ставимо до знања да смо спремни да станемо. То је последња мера и не желим
да се то икада деси", рекао је Цветић.
Предлажући да парола буде "да станемо да не бисмо стали", председник Уједињених гранских
синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је да су најављене измене Закона о раду још
једна битна тема за синдикате, који ће и наредних дана наставити преговоре о спорним
одредбама.
"Образложено је да ће нови закон олакшати отпуштања, а то се већ дешава и пре него што је
усвојен", изјавио је Чанак и навео да ће у "Карнексу", који има два репрезентативна
синдиката, данас 72 радника добити отказ, од тога бар 30 противзаконито, а у Телевизији
Нова, која нема ниједан синдикат, биће отпуштено 200 запослених.
Преговора са послодавцем нема, без обзира на то да ли фирма има синдикат, рекао је он и,
оцењујући да је тиме обесмишљено постојање синдиката, упозорио да му треба вратити улогу
коју је раније имао, ради заштите интереса запослених.
Председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" Зоран Илић
рекао је да репрезентативни синдикати у овим делатностима "не прихватају предлог о увођењу
платних разреда јер су ригидни" и везују руке синдикатима, док се "послодавцу, односно
држави даје право да пропишу апсолутно све".
Он је додао да се синдикати противе и умањењу стопе доприноса за здравство са 12,3 на 10,3
одсто јер ће се то директно одразити на зараде запослених у овој делатности, али и на
квалитет здравствене заштите.
Одговарајући на синдикалне захтеве, државни секретар у Министарству здравља др Берислав
Векић рекао је да "сви морамо да будемо свесни да је економска ситуација у земљи изузетно
тешка и да ћемо, нажалост, морати да поделимо само онолико колико имамо".
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Здравство не може да се изузме из најављеног смањење плата за 10 одсто у јавном сектору,
рекао је он и додао да то не би дозволили запослени у осталим делатностима - од образовања
до правосуђа.
Истичући да у здравству има много нерационалности и да министарство предузима мере да то
реши, као једно од горућих питања, Векић је као један од примера навео да је у систему
запослено 25 до 30 одсто немедицинског кадра, што се мора свести на 10 одсто до уласка
земље
у
Европску
унију.
Он је додао да се упоредо ради на реформи здравства, нарочито примарне здравствене
заштите која мора да се растерети, као и на отклањању три кључна извора корупције, а то су
листе чекања, допунски рад и запосљавање без конкурса.
Трибину "Мере Владе Републике Србије и положај запослених у делатности здравства и
социјалне заштите" организовао је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити
Србије, у сарадњи са репрезентативним синдикатима у области здравства и социјалне заштите
на републичком нивоу, а присуствовали су јој представници готово свих надлежних
институција које су позване.
(Танјуг)

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Beli-izvor-i-rad-na-crno.lt.html

„Бели извор“ и рад на црно
Општинско комунално предузеће из Врњачке Бање притисле пословне невоље, а синдикални
функционери тврде да је то у знатној мери последица незаконитог рада и корупције
Врњачка Бања – Двадесетак стамбених зграда у Врњачкој Бањи и око стотину приватних кућа
на Гочу прикључено је у протеклих неколико година на водоводну и канализациону мрежу на
основу лажних потврда о плаћеној накнади за остварење тог права, на основу непостојећих
компензација, волшебно изгубљених предмета...
То тврде Дејан Пецић, руководилац синдиката „Независност“ и Милован Ристић, шеф огранка
Самосталног синдиката у општинском комуналном предузећу „Бели извор“.
Ове податке, са именима инвеститора и извођача радова, од разних служби „Белог извора“
прикупили су поменути синдикални активисти. На основу њих, тужилаштву су послали
кривичне пријаве, а да би се све у потпуности истражило, за помоћ су се обраћали и
општинским функционерима и руководству „Белог извора“.
Али, за сада мало ко реагује. А у предузећу се, како сазнајемо, у страху од евентуалне
озбиљне истраге уништава документација и, злу не требало, сакупљају докази за личну
одбрану.
Истина, пре годину дана ново општинско руководство формирало је комисију која је утврдила
да 1.136 прикључака на водовод није евидентирано. Реч је о 130 објеката и то стручне екипе у
предузећу проверавају и решавају.Али, тврде да њихов посао није да се баве прикључцима за
14

које су потврде издате, а новац се није слио на рачун предузећа. Реч је о знатној суми, јер су
накнаде од милион динара за куће до десетак милиона за највеће стамбене зграде.
Директорка „Белог извора“ Верица Бабић није „имала времена“ да за наш лист говори о
објектима прикљученимбез плаћене накнаде, па нас је упутила на Драгослава Благојевића,
директора Сектора за водовод.
Он не негира да таквих случајева има. И још тежих. Као пример, наводи да су му долазили
станари зграде у Улици Велибора Марковића и известили га како су плаћали 500 евра за
прикључак, по свему судећи, неовлашћеном лицу из „Белог извора“, што је својеврсни облик
рада на црно под окриљем јавног предузећа. Но, и Благојевић потенцира да бављење овом
проблематиком није његов посао.
Изгледа да су само „синдикалци“ заинтересовани за разоткривање незаконитих комуналних
послова у Врњачкој Бањи. Ваља рећи и да имајуподршку председника општине Бобана
Ђуровића, коме су писали о својим сазнањима, а он им је 16. маја ове године одговорио да је
од директорке „Белог извора“захтевао да према наведеним предметима предузме све мере
прописане законом ради заштите имовинских права предузећа и наплате дуга.
Но, упркос томе, сви су изгледи да је због рада на црно „Белом извору“ нанета велика и тешко
надокнадива штета. Стога ће, као и минулих месеци, око 230 запослених примати
„минималац“.
Колико је пут до правде тежак, а позитиван исход неизвестан, илуструје случај из не тако
давне прошлости „Белог извора“. Још почетком 2011. против тадашњег управника гробља
Ненада Стевановића и Зорице Јовановић подигнуте су оптужнице за злоупотребу службеног
положаја. Наиме, откривено је да за око стотину гробних места, продатих од 2004. до 2008, у
предузећу „Бели извор“ не постоје докази да су плаћена или је документација о томе
сумњива.
Међутим, ниједно рочиште пред Основним судом у Краљеву није одржано због болести
Стевановића и неодазивања на позив суда сведока Зорана Бабића, сада посланика СНС-а у
Народној скупштини, који је у то време био технички директор у „Белом извору“.
Како је због „Бетмонта“ пресушио „Бели извор“
Према подацима које су прикупили синдикални функционери Пецић и Ристић, највећи број
зграда за које сумњају да су нелегално прикључене на водовод и канализацију саградило је
предузеће „Бетмонт“ из Врњачке Бање, у сарадњи са различитим инвеститорима.
Да је та сарадња ранијих руководстава са овим предузећем била „тесна“ сведочи и чињеница
да је „Бетмонту“ без јавног конкурса поверена градња дечијег вртића у оближњем Новом Селу
и јавног тоалета у Врњачкој Бањи. За те обављене послове овај извођач је крајем 2013. године
доставио коначан обрачун трошкова радова. Тај документ је у „Белом извору“уредно примљен
и заведен, али никада није прослеђен надлежној служби за евентуалне примедбе, оспоравање
и исплату него је „лежао“ у нечијој фиоци да би се, очигледно, створили услови за принудну
наплату. Тако и бива, па Привредни суд у Краљеву крајем априла ове године доноси решења о
принудној наплати око 2,5 милиона динара, чиме је блокиран рачун комуналног предузећа.
Садашње руководство „Белог извора“ тек из судског решења о извршењу сазнаје за дуг
„Бетмонту“, па директорка Верица Бабић „против свих одговорних лица из поменутог
периода“ Основном тужилаштву у Краљеву подноси кривичну пријаву за злоупотребу
положаја.М. Дугалић
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