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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510647-Vulin-Drzava-dotira-svakog-meseca-45-odstopenzija

Vulin: Država dotira svakog meseca 45 odsto penzija
Tanjug
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas u
Vrnjačkoj Banji da država svakog meseca dotira 45 odsto budžeta za penzije
VRNjAČKA BANjA - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin
izjavio je danas u Vrnjačkoj Banji da drţava svakog meseca dotira 45 odsto budţeta za penzije.
"Svakog meseca drţava doplati 45 odsto penzija, jer mi nemamo dovoljan broj zaposlenih da bi
mogli da izdrţavamo taj broj penzionera. Da bi smo izdrţavali 1,7 miliona penzionera, koji su svoje
penzije pošteno zaradili, bilo bi potrebno da imamo tri zaposlena na jednog penzionera. To znači
5,1 milion zaposlenih u zemlji koja ima jedva 7 miliona stanovnika", rekao je Vulin u Vrnjačkoj
Banji na otvaranju skupa "Dani socijalnog rada".

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495970/Vucic-danas-predstavlja-set-reformskih-mera

Vučić danas predstavlja set reformskih mera
Tanjug
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas javnosti predstaviti set reformskih mera
koje neće biti nimalo lake, ali će biti velika stvar za Srbiju i njenu budućnost. - Te reforme neće
biti nimalo lake. Mene, koji gotovo nikada nisam nasmejan, teško da ćete videti smrknutog pošto
znam da radimo veliku stvar za našu zemlju i budućnost naše dece, jer smo konačno skupili
hrabrost da radimo, ne ono što će nekome da se dopadne, već ono što će biti dobro za zemlju rekao je Vučić sinoć na proslavi petogodišnjice Francusko-srpske privredne komore.
On je naveo da je Vlada za sada uradila mnogo od onoga što je najavljeno, ističući da su usvojeni
zakoni o radu, privatizaciji, stečaju, ali da predstoji ozbiljniji talas reformi.
- Uveren sam da ćemo u svemu tome imati podršku i Francuske i francuskih kompanija u Srbiji i
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siguran sam da će Srbija biti uspešna, moderna i pristojna evropska zemlja za nekoliko godina
kojom će se ponositi i gradjani Srbije i naši francuski prijatelji - rekao je Vučić.
Premijer Srbije prisustvovaće svečanom otvaranju fabrike "Gordon" u Subotici koja posluje u okviru
italijanske grupacije Kalcedonija (Calzedonia).
Osim Vučića, otvaranju fabrike koja će, od dobijanja Upotrebne dozvole pa u naredne tri godine,
zaposli oko 1.000 radnika, prisustvovaće i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, ministar
privrede Ţeljko Sertić i Ambasador Italije u Srbiji Đuzepe Manco.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495847/Vulin-Ne-mozemo-da-izuzmemo-penzije-od-mera-stednje

Vulin: Ne možemo da izuzmemo penzije od mera
štednje
Beta
Ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da penzioneri u Srbiji ne
mogu biti izuzeti od mera štednje, jer za razliku od drugih drţava, Srbija ne raspolaţe fondovima
kojima bi se finansirao penzioni fond.
"Svakog meseca za finansiranje penzionog fonda izdvaja se 45 odsto budţetskih rashoda i mi
nemamo fondove kao što ih imaju druge zemlje iz kojih bi se finansirao penzioni fond", rekao je
Vulin u Vrnjačkoj Banji na Danima socijalnog rada 2014. koje je organizovalo Društvo socijalnih
radnika Srbije.
Vulin je rekao da bi, kada su u pitanju mere štednje, sadašnja vlada sada mogla da se zaduţuje bez
restriktivnih poteza, ali da bi po isteku njenog mandata Srbiju neminovno čekao grčki scenario.
Povodom najavljenih smanjenja penzija i plata u javnom sektoru Vulin je rekao da će o tome
javnost obavestiti predsednik Vlade, dodavši da se "u ovoj Vladi zna ko šta radi i da neće dozvoliti
da se
problem prebace na našu decu".
"Ove mere štednje pokazaće svoje efete za dve godine, osetićemo boljitak i u apsolutnom i u
realtivnom iznosu naših plata i penzija", istakao je Vulin.
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Predstojeća edukacija socijalnih radnika, kako je rekao, odvijaće se u sklopu reformi Vlade Srbije i
zaštite osetljivih kategorija stanovništva, jer kvalitet njihovih usluga mora biti u skladu sa stanjem
čitavog društva.
On je kazao da je će broj socijalnih radnika u Srbiji zavisiti od raspoloţivog novca u budţetu, ali da
se u toj profesiji svi se trude da krajnji korisnik ne oseti da li ima manjak radnika. Po njegovoj
oceni, javni sektor u Srbiji "nije prekobrojan, već više
neefikasan".
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/495818/Tekstilci-iz-Vranja-najavili-protest-u-Beogradu

Tekstilci iz Vranja najavili protest u Beogradu
V. Pešić
Više od 400 radnika Pamučnog kombinata “Jumko” iz Vranja, koji zbog neispunjenih socijalnih
zahteva štrajkuju od 13. januara, protestovaće 22. septembra ispred Ministarstva za privredu u
Beogradu.
Traţe zarade, overu knjiţica i uplatu staţa: Protest radnika "Jumka"
Skup u prestonici organizovaće ASNS i Samostalni sindikat zbog neisplaćenih zarada, neoverenih
zdravstvenih knjiţica i nepovezanog radnog staţa. Organizatori protestnog okupljanja vranjskih
tekstilaca insistiraju da razgovaraju sa ministrom privrede Ţeljkom Sertićem.
- Zahtevamo od ministarstva da posreduje u prekidu štrajka zbog neispunjenih opravdanih zahteva
radnika koji gladuju i na ivici su egzistencije. Uprkos brojnim pregovorima, generalni direktor
Goran ĐorĎević iz SNS odbija da sa članovima štrajkačkog odbora odbija da potpiše sporazum o
prekidu generalnog štrajka. Nedopustivo je da novi menadţment zapošljava neobučene radnike, a
da na prinudni odmor šalje zaposlene u preradi, tkačnici, pripremi i predionici. Drţava kao većinski
vlasnik kapitala mora da reši goruće probleme u “Jumku” i stvori uslove za potpuni oporavak i
konsolidaciju poslovanja Pamučnog kombinata, koji je u agoniji od 2000. godine - izjavila je
predsednca ASNS u “Jumku” Sneţana Veličković.
Nedavno je u vranjskoj tekstilnoj kompaniji formiran Savet za spas “Jumka” koji Samostalni
sindikat ne priznaje i ne podrţava. Predsednik SlaĎan Mitić smatra da je Savet politička priča
naprednjaka.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/495924/Poverenica-pokrenuo-13-parnica-za-zastitu-ravnopravnosti

Poverenica pokrenuo 13 parnica za zaštitu
ravnopravnosti
Tanjug
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić rekla je danas na sastanku sa ministrom
pravde Nikolom Selakovićem da je taj nezavisni drţavni organ pokrenuo 13 "strateških parnica".
Ona je istakla da je u narednom periodu potrebno raditi na unapreĎivanju znanja predstavnika
sudske vlasti u domenu uloge i nadleţnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, saopšteno je iz
Ministarstva pravde.
Institucija Poverenika prati stanje u društvenim odnosima, ali i stanje u zakonodavstvu, kao i da
moţe pruţiti značajan doprinos prilikom usaglašavanja postojećih propisa o zabrani diskriminacija
sa onima koji postoje u zemljama EU, navela je Petrušić.
Ministar i Petrušić usaglasili su se da postoje mnoge oblasti u kojima se moţe intezivirati saradnja,
u cilju širenja svesti kod graĎana o njihovim pravima i šta sve moţe predstavljati diskriminaciju u
društvu.
Selaković je rekao da je Ministarstvo pravde prepoznalo značaj i ulogu institucije Poverenika za
ravnoupravnost i izrazio spremnost za njenim aktivnim učešćem prilikom rada na izradi odreĎenih
zakonskih rešenja.
Govoreći o normativnoj aktivnosti ministarstva, Selaković je naveo da postoje zakoni koji su u fazi
izrade, kao što su Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ili Zakon o zaštiti prava na suĎenje u
razumnom roku, prilikom čije izrade će saradnja ministarstva i poverenika biti od značaja.
Sagovornici su se sloţili da će ti zakoni nesumnjivo doprineti poštovanju osnovnih udskih prava i
pribliţiti pravdu graĎanima, posebno ranjivim grupama stanovništva.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Necemo-laka-i-popularna-resenja.sr.html

Вујовић: Нећемо лака и популарна решења
Смањење плата и пензија биће највише десет одсто и ни динар више, а оставио сам могућност
да то може бити и мање, каже министар
Као што сам првобитно и најавио смањење плата и пензија биће највише десет одсто и ни
динар више, а оставио сам могућност да то може бити и мање – казао је Душан Вујовић јуче за
„Политику” и додао да није циљ да се ради оно што је лако и популарно.
До 2017. године Србија треба буџетски дефицит да сведе са 2,5 на једну милијарду евра,
поручио је Вујовић јуче учествујући на округлом столу недељника НИН и најавио да ће
ребаланс буџета за 2014. годину, у којем ће се наћи кључне мере штедње, бити представљен у
четвртак.
Према његовим речима три године је потребно да се овај брод заокрене, а Србија удаљи од
литице.
Ликвидности има довољно, али је потребно реаговати одмах да касније не бисмо дошли у
ситуацију да нам кредитори диктирају шта треба да радимо, казао је он.
Према нашим сазнањима укупна уштеда на платама и пензијама биће од 400 до 500 милиона
евра, а остатак ће бити надомештен на приходној страни – бољом наплатом пореза. Према
процени Фискалног савета то, међутим, није довољно. Умањење плата и пензија се, кажу у
овој институцији, не може избећи. Уштеде које је по овом основу потребно остварити износе
око 800 милиона евра, што је дупло више од онога што влада, како може да се чује, смера.
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– Све преостале мере фискалне консолидације, попут довођења у ред јавних предузећа,
смањења сиве економије, отпуштање вишка запослених у јавном сектору и друго не могу да
дају довољне уштеде за избегавање кризе, нити могу да достигну пуне ефекте у кратком року.
При том није чак ни извесно да ће се остварити у потпуности, јер за јавна предузећа, на
пример, још нема конкретних решења за велике и сложене проблеме које она имају. Уколико
се плате и пензије сада не смање за 15 одсто следеће године мораће још једном снажно да се
коригују наниже. Могуће је и да проценат умањења буде нижи (12 одсто) али би онда ПДВ
морао да се повећа за два процента – каже се у анализи Фискалног савета.
Према њиховој оцени, не постоји решење које може да донесе довољне уштеде, а да из
умањења искључи највећи број пензионера и запослених у јавном сектору.
Иако ових дана све чешће може да се чује да ће стопа умањења бити прогресивна, односно да
ће они који више зарађују морати да поднесу већи терет, у Фискалном савету кажу да је то
могуће само у теорији. Прогресивни модели који би смањивали само плате и пензије веће од
просечних могу само у теорији да дају довољне уштеде и то уколико је стопа умањења већа од
50 одсто! При том би се и плата хирурга, на пример, поприлично приближила плати
дактилографа, што би пореметило коефицијенте за обрачун зарада.
А. Телесковић

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manja-penzija-zbog-duzeg-rada.sr.html

Мања пензија због дужег рада
Пензионер који је наставио да ради код другог послодавца и за то имао плаћене доприносе
Фонду ПИО, добио је „ревизијом” пензионог решења мању пензију него што је имао
Пензионер, који је пре шест година отишао у старосну пензију и који је убрзо поново засновао
нови радни однос код другог послодавца, изненадио се ових дана када је видео да му је после
такозване ревизије пензије у решење унета сума мања за неколико хиљада динара. Очекивао
је каже, да због додатног ангажмана и уплата доприноса добије нешто већу пензију, па му
није јасно како је могуће да је добио мању. Још ће, каже, морати да враћа оно што је стекао
радећи пун радни век.
Зна, како каже, да по закону има право да ради, иако је у пензији, али му нико није објаснио
да сваки додатни посао не мора да значи и већу, него који пут и мању пензију. Коме да се
жали и да ли има право на старо пензијско решење по коме му је пензија, дакле, била већа за
тих неколико хиљада динара?
Упитани, да ли је ПИО фонд обавезан да упозори пензионере који настављају да раде на
могућност мање пензије по новом решењу и може ли пензионер, када му у Фонду то већ
предоче да се с тим не сложи, у Фонду за „Политику” објашњавају да на висину старосне
пензије не утиче само дужина пензијског стажа, већ и остварена зарада, односно основице
осигурања за сваку календарску годину.
Годишњи лични коефицијент, који се множи са пензијским стажом, представља однос укупне
зараде за сваку календарску годину и просечне годишње зараде за ту годину.
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Пензионеру који је, дакле, радио и коме је послодавац за то време уплаћивао доприносе,
може по поновном обрачуну да буде нижа пензија, уколико је основица осигурања за време
његовог ангажмана била нижа, а тиме и плаћени доприноси за ПИО.
Ако је, објашњавају у ПИО фонду, остварена зарада пензионера у новом осигурању мања у
односу на оне зараде које је имао пре пензионисања, то ће се заједно са дужином трајања
новог осигурања одразити и на промену висине пензије, јер је просечна годишња зарада
такође променљива величина.
У пензијском фонду подсећају да према Закону о ПИО корисник старосне или превремене
старосне пензије, који се запослио или обавља самосталну делатност по основу које је
обавезно осигуран, има право по престанку тог запослења на поновно одређивање пензије, ако
је радио најмање годину дана.
Уколико се након поновног прерачуна износа пензије догоди да је нов износ пензије нижи,
кориснику се утврђује повољнији износ, што је предвиђено чланом 121 Закона о ПИО, истичу у
Фонду.
Из тог разлога пензионери кoји опет раде или се баве самосталном делатношћу више од
годину дана, не треба да брину уколико затраже поновно одређивање пензије, јер ће им се
свакако исплаћивати повољнији износ.
Битно је, кажу у Фонду, да сваки пензионер који настави да ради, зна да се висина старосне
пензије утврђује тако што се лични бодови помноже с вредношћу општег бода на дан
остваривања права, те да се лични бод утврђује множењем личног коефицијента и пензијског
стажа осигураника.
Од 1. априла 2014. године вредност општег бода усклађује се, односно повећава за 0,5 одсто.
Последња важећа усклађена вредност општег бода, која је важила за период октобар 2013. –
март 2014. године, износила је 712,15 динара. Увећањем овог износа за 0,5 процената добија
се нова вредност општег бода од 715,71 динар, која важи закључно са 30. септембром ове
године.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-stub-srpske-porodice

Пензије стуб српске породице
Донети преко потребну одлуку о проценту умањења пензија није ни мало лако. Не само
зато што је реч о 1,7 милиона гласача већ пре свега због чињенице да су већ неколико
година заправо пензионери економски стуб породице у Србији.
Наиме, у тренутку када је више пензионера него званично запослених, свима је јасно да су
најстарији ти који својим редовним месечним примањима доприносе састављању почетка и
краја месеца, куповини најнеопходнијих намирница и плаћања основних рачуна.
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Просечна пензија од 25.000 динара данас реално није довољна за голо преживљавање
породице, али одмах се може поставити питање шта би да ње нема или да она буде мање за
10 или више-мање процената? С друге стране, стручњаци тврде да пензије односе превише
новца из српског буџета и да се то хитно мора мењати како и овако мала примања пензионера
не би била доведена у питање. У тој пата ситуацији у којој пензионери издржавају породице с
једне и с друге стране празне буџетске касе, јасно је да се нешто мора хитно чинити. Но, рез
мора бити прецизан како би све мање болело.
Рачуна се да око 1,7 милиона пензионера у Србији директно или индиректно своја месечна
примања дели на три до четири милиона људи. Процењује се да око милиона пензионера на
“грбачи” има три члана породице, а често они поред директног потомства – деце издржавају и
унучад. Председник Савеза пензионера Србије Ђуро Перић истиче да они имају податке да око
700.000 пензионера финанијски помаже у просеку три члана, али да има и екстремних
ситуација.
- Има случајева да један пензионер издржава по петоро до седморо чланова породице. Та
потреба да пензионери издржавају децу и унуке смањила би се ако би се привреда развијала и
ако би се људи запослили. Мада, увек ће остатити потреба да један пензионер финансијски
подржава наследнике. Не сме се заборавити да у овом тренутку у чак 41 општини у Србији , од
којих је већина на југу Србије, има више пензионера него запослених – истиче Перић.
По рачуници економисте Мирослава Здравковића пензионери у укупној потрошњи у Србији
учествују са чак 32,6 одсто. Он оцењује да се не може говорити да пензионери помажу само
својој незапосленој деци и унуцима већ да то чине и онима који раде али за мале паре.
- Не може се директно рећи колико чланова породице издржава један пензионер јер
пензионери финансијски помажу и запосленој и незапосленој деци у уницима. Другим речима,
не може се рећи пола милиона или милион људи уколико се пензије разливају на три или
четири милиона људи, директно и индиректно, у великим и малим сумама – оценио је
Здравковић.
Да пензионери не деле своју цркавицу само са члановима породице који су без посла већ и са
онима који имају радна места, али примају минималце или месецима не добијају плате,
потврђује и Надежда Сатарић, председница невладине организације Снага пријатељства
“Амати”, која се бави бригом о старима. Надежда Сатарић појашњава да слика на терену јасно
показује колико су пензије економски битне за опстанак многих породица.
- Пензионери не користе своју пензију само за личне потребе већ она служи за подршку
другим члановима уже и шире породице. Они дају новац својој деци и унуцима чак и ако не
живе заједно с њима како би им помогли да преживе јер не раде. Пензионери помажу и деци
која су запослена али примају минималац или не примају плату уопште. Да би то могли стари
се одричу скоро свега, само плаћају комуналије, оставе мало за хлеб – рекла је Сатарићева.
У таквој ситуацији свака рачуница, па макар се пензије смањиле и за шест одсто, како се то
претходних дана могло чути, донела би невољу не само пензионерима већ и свима онима који
они данас издржавају.
Љ. Малешевић
Мало је за неког огромно
Можда се само на први поглед чини да умањење од 1.500 динара, колико износи шест
процената од просечне пензије од 25.000 динара, неће “упропастити” пензионере. Но, када се
зна да за тих 1.500 динара пензионери могу купити три килограма меса или целог месеца килу
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хлеба и литру млека онда је јасно колико њима тих шест процената мање пензија значи
односно шта им односи. О већем смањењу пензија да и не причамо.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-i-penzije-krpe-budzet

Плате и пензије крпе буџет
Уколико би држава Србија у следећој години потрошила 700 милиона евра мање него у
овој, како се сада најављује из Владе, то би значило да би мањак који имамо у буџету био
осетно смањен,
али би он и даље остао изузетно велик. Буџет Србије ову годину ће завршити са минусом од
око 2,6 милијарде евра, што је 8,3 одсто бруто домаћег производа. У наредној, уколико се
најаве остваре, мањак у државној каси требало би да буде нешто испод две милијарде евра
односно, када се урачуна и претпостављени минимални раст привреде, негде око шест одсто
БДП-а.
План Владе је да до 2017. постепено спусти дефицит на испод три процента БДП-а, чиме би се
зауставио раст јавног дуга. Намера је да се то учини снижавањем расхода буџета, што би
требало да се уради преко најављеног смањења плата и пензије, те преко решавања
проблема у јавним предузећима, али и повећањем прихода у јавној каси.
Пошто још није познато колико ће бити смањене плате у јавном сектору и пензије, не може се
тачно ни знати колико ће тај потез утицати на снижавање буџетског мањка. Ранија
“Дневникова” рачуница показала је да би смањење ових давања за 10 процената могло да
донесе директне уштеде од преко 600 милиона евра годишње. Међутим, с обзиром да су до
јавности стигле најаве да ће то снижење бити у мањем проценту (као вероватна бројка
помиње се осам одсто), као и да то смањење неће бити линеарно већ да ће они са нижим
принадлежностима бити поштеђени – то све би значило да ће ове мере донети ипак осетно
мање уштеде.
Економиста Махмут Бушатлија оценио је да уколико се испостави да ће смањење плата и
пензије ићи до процента од пет или шест одсто, како се спекулише у јавности, „то ни на који
начин не може да оствари уштеду„ која је Влади потребна.
Други план на којем се могу направити уштеде јесу предузећа под контролом државе али се
оне не могу направити тако брзо. Одавно се у јавности барата цифром од 700 милиона долара
што је рачуница Светске банке колико Србија годишње губи због лошег пословања јавних
предузећа. Приватизација ових компанија је започета и требало би да буде окончана до краја
следеће године. Ту су и јавна предузећа која ће нас, према рачуници Фискалног савета, због
својих губитака само у овој години коштати око милијарду евра. Због тога у Фискалном савету
објашњавају да ће свако смањење плата и пензија бити узалудно уколико се не реше проблеми
државних компанија.
Додуше, јавна предузећа би такође могла направити неке уштеде кроз смањење плата, али је
проблем то што она махом производе губитке, тако да смањење ових трошкова може да им
донекле поправи билансе али то и даље не значи да ће почети да праве профит који ће
прослеђивати у буџет.
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Бушатлија каже да би држава требало много више да уради на повећању својих прихода и то
тако што ће опорезовати власнике капитала.
В. Чворков
Субвенције наносиле штету
Економиста Махмут Бушатлија додао да штедња мора да се „пребаци” и на субвенције, за које
је оценио да су нанеле велике штете српској привреди.
- Тај систем који је створио бивши министар финансија Млађан Динкић у ствари је био врло
контрапродуктиван и није донео резултате - рекао је Бушатлија.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/turisticki_radnici_prete_strajkom.4.html?news_id=289150

JUTA traži da đačka putovanja budu izuzeta od primene Zakona o javnim nabavkama

Turistički radnici prete štrajkom
AUTOR: V. ANDRIĆ

Beograd - Ukoliko ministarstva prosvete i finansija do kraja meseca ne reše problem u vezi sa
organizacijom ekskurzija i rekreativne nastave, zaposleni u turističkim agencijama početkom
oktobra stupiće u štrajk upozorenja i na jedan dan stopirati ugovorena Ďačka putovanja, najavio je
juče Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.
Predstavnici tog udruţenja istakli su da bi 3.300 radnika u turističkoj privredi moglo ostati bez
posla i ličnih dohodaka, a drţava bez milijardu dinara prihoda od PDV-a i poreza u doprinosa za
plate, ukoliko Ďačka putovanja ne budu izuzeta od primene Zakona o javnim nabavkama.
- Prema dosadašnjem iskustvu, oko 9.500 leţajeva, 1.000 autobusa i više od 150 agencija
specijalizovanih za delatnost Ďačkog turizma neće ostvariti značajan turistički promet, što će
doprineti padu ukupnog turističkog prometa u Srbiji, a time i do smanjenja prihoda u budţetu naveo je Seničić.
On je ponovio stav predstavnika turističke privrede da novac kojim roditelji plaćaju ekskurzije nije
budţetski, zbog čega bi Ďačka putovanja trebalo izuzeti od primene Zakona o javnim nabavkama.
On je dodao da je taj zakon neprimenjiv na oblast Ďačkog i omladinskog turizma i da je u
suprotnosti sa vaţećim pravilnikom Ministarstva prosvete o organizaciji ekskurzija i nastave u
prirodi. Predstavnici JUTA su istakli da je zahvaljujući primeni tog pravilnika 99 odsto poslova ušlo
u „belu zonu“, a da je mogućnost da roditelji plaćaju putovanje direktno agencijama dovelo do
toga da „deo novca završi u sivoj zoni“.
Seničić je naveo da iz Ministarstva prosvete školama nije prosleĎeno uputstvo kako da organizuju
putovanja ove školske godine, zbog čega su neki direktori raspisali javnu nabavku, a drugi oglas, u
skladu sa vaţećim pravilnikom. Ipak, to je svega 10 odsto od očekivanog broja planiranih Ďačkih
putovanja.
11

Dragoje Zekavica, član Upravnog odbora JUTA, kaţe da je za turističku privredu još pogubniji zakon
o rokovima plaćanja, po kojem se putovanje mora platiti u roku od 45 dana. Kako je dodao, zbog
nemogućnosti plaćanja na rate, oko 450.000 učenika neće putovati u domaće turističke destinacije,
a van sezone (u proleće i jesen) ostaće neiskorišćeno preko 10.000 leţajeva i 1.000 autobusa.
Zekavica napominje da 90 odsto dece i omladine neće do kraja srednje škole napustiti mesto u
kojem ţivi, jer svega 10 odsto ima mogućnost da negde otputuje sa roditeljima.
Ministarstvo: Obavezna javna nabavka
Škole u Srbiji su obavezne da prilikom organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi ove školske
godine primenjuju Zakon o javnim nabavkama, na osnovu mišljenja Ministarstva finansija i Uprave
za javne nabavke, saopštilo je juče Ministarstvo prosvete. O planu putovanja odlučuju škole i
saveti roditelja i oni su obavezni da primenjuju Uputstva za ostvarivanje nastave u prirodi i
ekskurzija koje je doneo Nacionalni prosvetnih savet. Način organizacije i realizacije ekskurzije i
nastave u prirodi kontroliše prosvetna inspekcija.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bahatost_juznokorejske_kompanije_ili_nelegalno_formirani_sindikat.4.html?
news_id=289149

Sindikat u Kragujevcu osudio ponašanje Jura korporacije u Rači Kragujevačkoj

Bahatost južnokorejske kompanije ili nelegalno
formirani sindikat?
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ
Kragujevac - Zahtev koji je Jura korporacija Rača podnela Ministarstvu za rad u kome traţi da se
briše iz registra sindikalna organizacija Jura korporacije, osnovana kod ovog poslodavca,
predstavlja bezobrazluk i prema drţavi Srbiji, a ne samo prema radnicima ove kompanije, saopštio
je Savez samostalnih sindikata u Kragujevcu, dodajući da Jura time „ponovo pokazuje svoju
bahatost“.
Kako navode sindikalci, u slobodnom demokratskom svetu ne postoji mogućnost da poslodavac
podnese zahtev za brisanje sindikata osnovanog kod tog poslodavca, inače bi sindikati bili retka
pojava.
- Zapanjujući su razlozi koje Jura korporacija ističe kao razloge, a to su različiti nazivi poslodavca i
sindikata (Yura Corporation, odnosno Yura korporacija), pri čemu prilaţe iznuĎene izjave radnika
da oni nikada nisu formirali sindikat, tvrdeći da je zahtev za upis sindikata podnelo nenadleţno
lice, pa čak tvrde i da Ministarstvo nije dobro obavilo svoj posao, jer je registrovalo sindikat bez
potrebne dokumentacije. Ko je to dozvolio Juri da pregleda dokumentaciju koja je samo u
nadleţnom ministarstvu? Tvrdnja da je predsednik sindikata izabran na nezakonit način dopunjuje
apsurde kojima vrvi ovaj zahtev - navodi se u saopštenju Samostalnog sindikata Kragujevca, čiji je
predsednik Jugoslav Ristić pozvao Ministarstvo za rad da bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u
zemlji „ne podleţe ovim nedemokratskim zahtevima i da štiti dostojanstvo svog naroda“.
U Jura korporaciji su našem listu potvrdili da su podneli zahtev Ministarstvu za rad za brisanje
„nelegalno formirane sindikalne organizacije“. Milan Paunović iz Jure kaţe da je sindikat u toj firmi
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formiran „na osnovu laţnih potpisa i laţnih izjava zaposlenih“, te da meĎu njima ima i onih koji
nisu radnici Jure.
- Ako meĎu onima koji formiraju sindikat u našoj firmi ima takvih koji nisu zaposleni u Juri, onda je
to nonsens i osnov za zahtev za brisanje tako formirane sindikalne organizacije iz registra.
Razmišljamo čak i o podnošenju krivičnih prijava protiv onih koji su sindikat registrovali na osnovu
netačne dokumentacije. U meĎuvremenu smo dobili i odgovor Ministarstva za rad, u kojem se
navodi da su uputili dopis ljudima koji su formirali sindikat u Juri da se izjasne o našim navodima.
Ministarstvo će nakon toga doneti odluku o našem zahtevu - kaţe Paunović.
Odgovarajući na naše pitanje da li su tačne tvrdnje sindikata da se u Juri snaţno protive osnivanju
sindikata u njihovoj fabrici u Rači, Paunović kaţe da je „tačno da se oni snaţno bore za zaštitu
prava zaposlenih u Juri, koje ţele da zaštite i od onih koji samo hoće njihov novac, odnosno
članarine“. S tim u vezi navodi da je u Jurinoj fabrici u Rači bilo „nekoliko pokušaja osnivanja
sindikata, ali da to nikada nije raĎeno na zakonom pripisan način“.
- Nemamo ništa protiv da radnici ostvaruju svoja prava na zakonom i Ustavom propisan način, što
potvrĎuju i nalazi inspekcije rada. Imamo Savet radnika od 14 članova, koji mesečno rešava
probleme zaposlenih - tvrdi Paunović i naglašava da bi Jura korporacija, koja u fabrikama u Rači,
Nišu i Leskovcu, u kojima na izradi električnih instalacija za juţnokorejske automobilske kompanije
Kia i Hjundai radi više od 5.000 zaposlenih, mogla i da napusti Srbiju, „zbog maltretiranja
poslodavca“. Upozorio je i da se naš telefonski razgovor snima.
Pravo na sindikalno organizovanje
U Ministarstvu za rad kaţu da je Jura iz Rače pred Upravnim sudom podnela tuţbu radi poništenja
rešenja izdatog 2010. godine kojim je u Registar sindikata upisana sindikalna organizacija
Samostalnog sindikata metalaca Srbije „Yura korporacija“ Rača.
- U skladu sa Ustavom i Zakonom o radu zaposlenima se jemči sloboda sindikalnog organizovanja i
delovanja bez odobrenja, uz upis u Registar i Ministarstvo je duţno da donese rešenje o upisu
sindikata, ako su ispunjeni uslovi za osnivanje u skladu sa zakonom i opštim aktom sindikata.
Dakle, rešenjem o upisu sindikalne organizacije u registar Ministarstvo ne rešava o pravima,
obavezama ili pravnim interesima poslodavca, te po mišljenju ovog organa poslodavac nema
pravni interes za podnošenje tuţbe za poništaj rešenja o upisu sindikalne organizacije - navodi se
u saopštenju Ministarstva rada, dostavljenog našem listu.
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RT KRAGUJEVAC
http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/18883-nezadovoljstvo-u-metal-sistemima

Kragujevac
Nezadovoljstvo u "Metal sistemima"sreda, 17
septembar 2014 18:13Autor: Snežana Jovanović
Samostalni sindikat "Metal sistema" obratio se Ministarstvu privrede sa molbom da se uključi u
rešavanje problema u ovom preduzeću i sa zahtevom da se smeni rukovodstvo, kao i predstavnici
Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća.
U tom sindikatu tvrde da su zaostale zarade isplaćene samo odreĎenom broju zaposelnih zbog čega
su ostali podneli tuţbe i postoji opasnost da račun preduzeća bude blokiran.
U rukovodstvu kaţu da novac nije isplaćen selektivno, već na osnovu presuda i uz dogovor sa
radnicima oko dinamike isplata.
Izveštava novinarka RTK Sneţana Jovanović.
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