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Mihajlović: Oko 200.000 ljudi prima platu manju od
minimalca
Beta
Za minimalnu zaradu od 21.000 dinara u Srbiji radi oko 400.000 ljudi, od kojih polovina ne prima ni
taj iznos, kazao je danas sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) Zoran Mihajlović.
Oko 400.000 graĊana ţivi od minimalca
Ministar za rad Aleksandar Vulin juĉe je izjavio da niko u Srbiji ne moţe i ne treba da radi za platu
ispod 21.000.
Odlukom Vlade, poslodavci će od sledeće godine, umesto dosadašnjih 115 dinara, radnicima
minimalno morati da uplaćuju 121 dinar po satu, tako da će "minimalac" u 2015. biti 28.000 dinara.
- Naţalost, mislim da većina poslodavaca neće poštovati tu odluku, jer su se i ranije izjašnjavali da
nisu u mogućnosti da isplaćuju ni minimalne zarade - kazao je Mihajlović agenciji Beta.
Radnici kojima poslodavci ne isplaćuju ni minimalne zarade mogu da ih prijave inspekciji rada koja
ima mogućnost da poslodavca novĉano kazni ili podnese kriviĉnu prijavu.
- Niti imamo dovoljno inspektora, niti oni valjano obavljaju svoj posao, a ljudi koji rade u takvim
firmama ne smeju to da prijave zbog straha od gubitka posla - rekao je Mihajlović.
Konsultant u Mreţi za poslovnu politiku Dragoljub Rajić kazao je agenciji Beta da je privreda u krizi
i da nema ekonomske potpore za odluku vlade o povećanju "minimalca", već se radi o ţelji drţave
da smanji socijalne probleme.
- Tog novca nema, ne moţete da povećavate nešto ĉega nema - rekao je Rajić i ocenio da bi u
sluĉaju povećanja minimalne zarade u velikom broju firmi morale da se smanje plate veće od
minimalnog iznosa koji je odredila drţava.
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MeĊutim, Mihajlović smatra da isplata minimalne zarade nije veliko opterećenje za poslodavce koji
"ozbiljno posluju" i da poslodavac treba da se odrekne dela profita kako bi povećao "minimalac"
zaposlenima, a ne da prerasporeĊuje plate zaposlenima.
- Naši poslodavci su navikli na velike profite i nisu baš spremni da odvajaju za plate radnika. Kod
nas se radnik smatra troškom, što je pogrešno - istakao je Mihajlović.
Na neto zaradu od 21.000, kako je ukazao Rajić, poslodavac drţavi plaća još 12.000 za porez,
odnosno ukupno za jednog radnika poslodavac mora meseĉno da izdvoji najmanje 33.000 dinara,
što je, po njegovoj oceni, previše za stanje u kojem je trenutno privreda Srbije.
Njegov je predlog, sa kojim se slaţe i Mihajlović, da drţava ukine ili bar smanji porez na minimalnu
zaradu, kako bi se olakšalo poslodavcima.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/499243/Ukrajinci-hoce-da-kupe-deo-FAPa

Ukrajinci hoće da kupe deo FAP-a
V. Lojanica
Ukrajinska kompanija koja se bavi proizvodnjom delova za kombajne dostavila je pismo o
namerama za privatizaciju dela Fabrike automobila Priboj, saznaje „Blic“.
Mada se ime drţi u tajnosti, iz FAP-a je procurilo da je ova kompanija partner najvećim svetskim
brendovima u industriji poljoprivredne mehanizacije. Poseduje dve fabrike - jednu u Ukrajini,
drugu u Nemaĉkoj koje jedna drugu dopunjuju proizvodnim programom.
Namera je da u Priboju otvore i treću koja bi, kako je navedeno, uposlila 100 radnika.
- Interesuju se za pogon koji nije u poslovnim planovima firme „Sisu Auto“ iz Finske, gotovo sigurno
budućeg vlasnika FAP-a. U pitanju je hala koja se nalazi u prizemlju upravne zgrade preduzeća,
deo nekadašnje mehaniĉke obrade koja je najstariji pogon u kompleksu FAP-a - kaţe izvor „Blica“.
Nekoliko ponuda, saznajemo, stiglo je i za pribojsku fabriku „Sedišta“, takoĊe sa statusom u
restrukturiranju. Za najozbiljnijeg meĊu potencijalnim kupcima vaţi jedna firma iz Italije koja
izraĊuje sedišta za motorna vozila i vozove.
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Sertić: Malo ozbiljnih ponuda za firme u
restrukturiranju
Tanjug
Bojim se da postoji malo ozbiljnih ponuda za kupovinu firmi u restrukturiranju uprkos velikom broju
pisama o zainteresovanosti", rekao je danas ministar privrede Ţeljko Sertić.
"Prvog dana kad sam se pojavio u medijima i kada smo priĉali o 1.732 prijave o zainteresovanosti za
kupovinu, mnogi su rekli to je fenomenalno jer imamo 500 preduzeća za prodaju što znaĉi da će
biti borbe. Ali, nije tako", rekao je je Sertić gostujući na Radio televiziji Vojvodine.
On je precizirao da za RTB Bor postoji 20 pisama o zainteresovanosti, za Simpo 10, za Lastu 10.
Upitan da li mu se tih 20 ponuda za RTB Bor dopada, on je odgovorio "naravno da se ne dopada
svaka".
"Ima firmi koje bi na špekulativan naĉin ţelele da doĊu do nekog kapitala. Ako od ovih 20 pisama za
RTB Bor izdvojimo jednog kvalitetnog partnera ili dva sa kojima moţemo da pregovaramo, napravili
smo uspeh", naveo je on.
Upitan kako tumaĉi vest da će radnicima Pošte biti podeljeni bonusi uprkos merama štednje, Sertić
je rekao da će tu odluku rukovodstva ovog javnog preduzeća Vlada ozbiljno analizirati.
"Ozbiljno ćemo analizirati ne Poštu kao Poštu, već taj princip. Vlada će doneti zajedniĉki zakljuĉak
za sva javna preduzeća da li postoji mogućnost dodele bonusa", izjavio je Sertić.
Govoreći o temama razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tokom posete Srbiji,
Sertić je rekao da će ekonomija biti u prvom planu i da "će se svakako traţiti da jedan deo
automobila bez carina ide ka ruskom trţištu".
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Ĉetiri sindikata zdravstva traţe sastanak sa
ministrima
Tanjug
Ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u zdravstvu uputili su danas ministarstvima zdravlja i
drţavne uprave i lokalne samouprave zahtev za odrţavanje hitnog sastanka povodom najavljenog
smanjenja plata u javnom sektoru i uvoĊenja platnih razreda.
Zahtev su podneli Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih
sestara i tehniĉara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" i Sindikat
lekara i farmaceuta Srbije.
Sindikati zahtevaju hitan sastanak povodom najavljenog smanjenja plata, uvoĊenja platnih
razreda, kao i nastavka pregovora i zakljuĉivanja Posebnog kolektivnog ugovora.
- Smatramo da voĊenjem socijalnog dijaloga moţemo iznaći rešenje koje je u interesu svih,
odnosno da zaposleni u zdravstvu imaju status koji im i pripada u svakom ureĊenom društvenom
sistemu - navodi se u zajedniĉkom saopštenju ĉetiri sindikata.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512742-Rebalans-budzeta-za-15-dana

Rebalans budţeta za 15 dana
Z. R.
Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić najavio preraspodelu novca u drţavnoj kasi, u koju su
uraĉunate i mere štednje
SKUPŠTINA Srbije će o merama fiskalne konsolidacije kroz rebalans drţavnog budţeta raspravljati
sredinom oktobra, najavio je juĉe predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vuĉić na Beogradskom
bezbednosnom forumu u hotelu „Hajat“. On je naveo i da Skupština Srbije neće razmatrati
smanjenje plata i penzija.
- Pred Srbijom su teške reforme, suoĉićemo se sa mnogo izazova i moraćemo da radimo mnogo jaĉe
i brţe, kako se ne bi izgubio ni dan u stvaranju boljeg standarda i ţivota za graĊane - kazao je
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Vuĉić. - Ljudi su nestrpljivi, ne oĉekuju i ne prihvataju lako da neko ko je došao na vlast smanjuje
njihove plate i penzije, ali to će, sa novim zakonima, kreirati bolje okruţenje za biznis, bolju
investicionu klimu i stvoriti nova radna mesta u Srbiji. Na poĉetku svog mandata sebi sam obećao
da neću razmišljati o sledećem mandatu, već o budućnosti graĊana Srbije.
Ekonimija je, prema njegovim reĉima, najvaţnije pitanje za sve u regionu, zbog ĉega je predloţeno
mnogo infrastrukturnih projekata koji treba da stvore bolju atmosferu meĊu ljudima i ekonomsku
saradnju.
- Nasledili smo velike ekonomske probleme, ali će u Srbiji morati da se menja i mentalitet, kako bi
se napustilo socijalistiĉko nasleĊe, koje zemlju zaustavlja u napretku - kazao je premijer. - Srbija
je poslednjih pet meseci uĉinila najbolje da zapoĉne, odnosno sprovede mnoge reforme koje nisu
nimalo lake. Sve to radimo ne zato što smo pod pritiskom EU, to nisu traţili ni MMF ni Svetska
banka, to ćemo uraditi zbog nas. Srbija je prva zemlja jugoistoĉne Evrope koja će preduzeti sve te
mere kako bi napravila funkcionalnu ekonomiju.
BIĆE BOLjE KROZ DVE GODINE
- OĈEKUJEMO i nadamo se da će Srbija biti prva novoprimljena zemlja u ĉlanstvo EU - rekao je
Vuĉić. - Ako ne moţemo za pet godina da postanemo ĉlan EU, za pet godina i jedan dan moţemo.
Da bi se to ostvarilo, drţava i graĊani moraće mnogo da rade i preduzmu mnoge teške stvari.
Uveren sam, kada Srbija bude bila deo EU zahvaljujući našim reformama, ozbiljnosti i
odgovornosti, neće biti ni blizu najsiromašnije zemlje. Ukoliko graĊani Srbije budu razumeli teške
korake koji moraju da se sprovedu, rezultati će biti vidljivi već u naredne dve godine.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:512710-Prosvetari-organizuju-strajk-upozorenja

Prosvetari organizuju štrajk upozorenja
I. MIĆEVIĆ
Prosvetari organizuju štrajk upozorenja nezadovoljni zaradama, u ĉetvrtak nema prvog ĉasa.
Tvrde da platni razredi koje nudi drţava neće doneti pravedan odnos plata. Studenti
protestovali u Beogradu i Nišu
U SVIM osnovnim i srednjim školama u Srbiji u ĉetvrtak neće biti prvog ĉasa, jer ĉetiri prosvetna
sindikata organizuju štrajk upozorenja. Osim zbog smanjenja plata, prosvetari su nezadovoljni i
uvoĊenjem platnih razreda, koje su dugo traţili i oĉekivali da reše mnoge nepravde u javnom
sektoru. Sada, kada je ministar prosvete najavio uvoĊenje platnih razreda do Nove godine, shvatili
su da im oni neće doneti mnogo boljitka.
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Šta donose platni razredi za zaposlene u javnoj upravi?
Tanjug
Najavljeno uvoĊenje platnih razreda u isplati zarada zaposlenima u javnoj upravi trebalo bi da
obezbedi da svi koji rade na istim poslovima i imaju iste kvalifikacije isto i zaraĊuju
BEOGRAD - Najavljeno uvoĊenje platnih razreda u isplati zarada zaposlenima u javnoj upravi
trebalo bi da obezbedi da svi koji rade na istim poslovima i imaju iste kvalifikacije isto i zaraĊuju,
kaţu u resornom ministarstvu, dok sindikati samo oĉekuju pravednu raspodelu novca.
Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki tvrdi da će platni razredi omogućiti
uvoĊenje reda i pravednije odreĊivanje zarade onih koji rade u javnoj upravi i istakla da je to,
meĊutim, ozbiljan posao koji neće moći da se uradi preko noći.
Udoviĉki tvrdi da će platni razredi omogućiti uvoĊenje reda i pravednije odreĊivanje zarade onih
koji rade u javnoj upravi i istakla da je to, meĊutim, ozbiljan posao koji neće moći da se uradi
preko noći.
Udoviĉki je Tanjugu rekla da su platni razredi deo Zakona o platama, koji mora da uĉvrsti i pojaĉa
kontrolu budţeta nad zaradama u javnoj upravi i primenjivaće se od poĉetka naredne godine, što
znaĉi da cće biti predviĊeno budţetom za 2015.
"To je jako sloţen posao i ukljuĉuje sve delove vlade pošto je reĉ o tome da se regulišu zarade svih
onih koji rade u javnoj upravi, izuzev privrednih subjekata", rekla je ona i dodala da se na tome
uveliko radi.
Novi sistem plata, kako je navela, osim što treba da obezbedi transparentnost, uvoĊenje reda, da
znamo ko i za šta prima odreĊenu zaradu, platni razredi će obezbediće i bolji uvid u kontrolu
naĉina na koji se plate u javnoj upravi utvrĊuju.
Ono što je novitet u zakonu, objasnila je ministarka, je to što se neće gledati samo kvalifikacija
nekog zaposlenog već posao i njegova sloţenost, koliko je odgovoran, koliko se radi u teškim
uslovima.
"To gledamo da vrednujemo za sve sektore, po istim principima iako je to nekada teško porediti, da
dobijemo platne razrede u okviru svake grupe, koji će nam omogućiti da pravedno ili pravednije to
odreĊujemo", rekla je Udoviĉki.
To, meĊutim, kaţe neće moći da se uradi preko noći.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije SrĊan Verbić izjavio je prošle sedmice nakon
sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji su nezadovoljni materijalnim poloţajem
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prosvetara i ministarkom za drţavnu upravu da se problem najavljenog smanjenja zarada u prosveti
delimicno moţe rešiti paţljivim utvrdivanjem kriterijuma za izradu platnih razreda, na cemu ce se
raditi narednih meseci.
Ministar Verbić je rekao da "nema sumnje da li treba doneti ovakav zakon ili ne", posebno imajući u
vidu da je on zaista potreban kako bi se rešila pitanja razliĉitih plata za posao koji treba isto
vrednovati, u ovom sluĉaju u prosveti.
Verbić je dodao da, iako se zbog trenutne ekonomske situacije u drţavi, postojeće nepravde neće
ispraviti odmah, makar će se "konaĉno ići ka njihovom rešavanju",
Kako je najavljeno, taj sastanak bio je samo jedan u nizu na kojima će potpredsednica Vlade Kori
Udoviĉki razgovarati sa predstavnicima sindikata odreĊene delatnosti i resornim ministrom kako bi
ih upoznala sa ciljevima donošenja Zakona o platama i kako bi se na ovim sastancima razmenila.
Sindikati prosvete oĉekivali su da će Zakon o platama, ispraviti, kako kaţu, stare nepravde, ali do
toga oĉigledno neće doći i zakon će, prema njihovom mišljenju, samo potvrditi aktuelnu situaciju.
Portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković rekla je da je taj sindikat
oĉekivao da će prosvetni radnici kroz vrednovanje stepena struĉne spreme dobiti povećanje
zarade.
Iako je planirano da se zakon, kojim bi se definisali platni razredi, biti donet do kraja godine
Janković kaţe da je loše to što će koliĉina novca za prosvetu ostati ista.
Janković je rekla Tanjugu da se taj sindikat zalaţe za pravedniju raspodelu novca koji se zaraĊuje
u javnom sektoru, odnosno da se definišu kriterijumu i da se za istu struĉnu spremu dobija ista
plata.
Ona je kazala da je od zemalja u regionu jedino Srbija nema platne razrede i da bi oni trebalo da
budu isto što i u drugim zemljama - da jednako predstavljaju vrednovanje struĉne spreme u celom
javnom sektoru.
Janković kaţe da se, meĊutim, postavlja pitanje ima li smisla uvoditi platne razrede ukoliko nema
nikakvih povećanja za budţete koji sleduju resorima te da nema razloga donositi "zakon radi
zakona".
Što se tiĉe drugih grana, ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u zdravstvu uputili su
ministarstvima zdravlja i drţavne uprave i lokalne samouprave zahtev za odrţavanje hitnog
sastanka povodom najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru i uvoĊenja platnih razreda i u
vezi zakljuĉivanja Posebnog kolektivnog ugovora.
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Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić rekao je da predstavnici
tog sindikata oĉekuju da im se predoĉi kako će se platni razredi odrediti i da li će se njima
izjednaĉiti plate svih zaposlenih u javniom sektoru.
Kako je kazao Tanjugu, platni razredi trebalo bi da se odnose na sve koji su zaposleni u javnim
sluţbama i javnim preduzećima, jer ih u suprotnom nema smisla uvoditi.
Savić navodi primer da je nerealno da lekar specijalista ima 75.000 dinara platu, a da je proseĉna
plata u zdravstvu 45.000 dinara.
Sastanak sa prestavnicima resornih ministarstvava bi trebalo da posluţi tome da se sindikati iz
grane upoznaju sa planiranim merama i u kom pravcu će one ići.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:512670-Zbog-privremenog-resenja-Fonda-PIO-penzionerkamora-da-vrati-200000-dinara

Zbog privremenog rešenja Fonda PIO penzionerka mora
da vrati 200.000 dinara
J. Ţ. Skenderija
J. S. iz Panĉeva dobila obaveštenje da na ime razlike izmeĊu privremenog i konaĉnog rešenja
za penziju mora da vrati novac
NA adresu penzionerke J. S. iz Panĉeva pre mesec dana stiglo je obaveštenje iz Fonda PIO da na
ime razlike izmeĊu privremenog i konaĉnog rešenja za penziju mora da vrati 200.000 dinara! S
obzirom na to da je njena penzija 21.000 dinara, predlog da joj se odbija trećina ovog iznosa u
naredne tri godine - odbila je. MeĊutim, naša ĉitateljka se pita kako je moguće da za 10 godina,
koliko ima da je penzionisana, niko nije uradio reviziju prvobitnog rešenja, pa je dug toliko
narastao.
U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjavaju da u jednoj godini oko trećina od ukupno
donetih rešenja su doplate, a ostalo su preplate. Doplate nastaju u sluĉajevima u kojima je
obraĉun penzije po rešenju o konaĉnom iznosu povoljniji od privremenog i tada Fond obraĉunava
svoja dugovanja i pri prvoj isplati u celini namiruje dug prema korisniku penzije.
- I obaveza penzionera je da vrati preplaćen iznos, što mogu da urade na više rata - kaţe Jelica
Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću u PIO. - Svaki sluĉaj je razliĉit i ne moţe se
govoriti o iznosima, najĉešće su oni nekoliko hiljada dinara, ali ima i onih koje se mere stotinama
hiljada dinara.
Naša sagovornica naglašava da ne postoji zakonski rok za donošenje konaĉnog rešenja kojim će
privremeno biti zamenjeno, već to zavisi od potrebnog vremena za otklanjanje razloga
privremenosti. Podatke Fondu dostavljaju poslodavci, opštinske uprave, APR, Poreska uprava,
nadleţna ministarstva za svoje zaposlene, inostrani nosioci penzijskog osiguranja...
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DOPRINOSIDo 70 odsto privremenih rešenja u sebi sadrţi dva do tri razloga privremenosti, kao što
su nepostojanje potvrĊenog staţa iz inostranstva, neplaćeni doprinosi za PIO, naknadno utvrĊivanje
staţa osiguranja usled nepostojanja prijava i odjava osiguranja, steĉaj ili likvidacija poslodavaca...
- Neka rešenja mogu i trajno ostati privremena, a taj pojam se ne odnosi na vreme, već na
utvrĊene ĉinjenice - objašnjava Timotijević. - Konaĉno rešenje moţe da se donese tek kada od
poslodavaca stignu celoviti i konaĉni podaci o plaćenim doprinosima. Sve dok ne postoje takvi
dokazi za svaki dan penzijskog staţa korisnika rešenje će biti privremeno, što znaĉi da je
neaţurnost poslodavaca osnovni uzrok velikog broja privremenih rešenja penzionera.
Problem Fondu PIO predstavlja i nepostojanje podataka o proseĉnoj godišnjoj zaradi u Republici za
godinu u kojoj se ostvaruje pravo, odnosno za poslednju godinu rada za koju se po zakonu
izraĉunava liĉni koeficijent. Zato je ĉak 99 odsto rešenja koja se donose u toj godini privremeno.
- Korisnik koji ostvaruje pravo po ovom ima izjednaĉen status u svakom pogledu sa korisnikom koji
ima konaĉno rešenje. Prvobitni dokument o penzionisanju dejstvuje samostalno, odnosno ima sve
atribute trajnog, kako u pogledu pravnih sredstava, tako i u pogledu izvršnosti. Po pravilu, ona se
donose po sluţbenoj duţnosti, ali i po zahtevu stranke, a tada on ima karakter urgencije.
Fond PIO pokreće postupak potvrĊivanja staţa za sve periode koji nedostaju u matiĉnoj evidenciji
Fonda u momentu ostvarivanja prava na penziju. Dok se ĉekaju konaĉni podaci od poslodavaca, a
penzionerima se ne bi ugrozila egzistencija, na snazi su privremena rešenja. Visina penzije koja se
utvrdi konaĉnim rešenjem moţe biti veća, ali ĉesto i manja od obraĉunate penzije po privremenom
rešenju.
POKREĆU I SUDSKE POSTUPKE
PENZIONERI nezadovoljni iznosom koji zbog razlike moraju da vrate Fondu PIO nekada pokreću i
sudske postupke. Prema podacima, sud je u 100 odsto sluĉajeva doneo odluku u korist fonda.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:512677-Verbic-Ne-vidim-potrebu-za-strajkom-postojidijalog

PROTEST UPOZORENJAVerbić: Ne vidim potrebu za
štrajkom, postoji dijalog
Tanjug
Oko 80 odsto škola, organizovaće sutra protest upozorenja, a polovinom oktobra i potpunu
obustavu rada, nezadovoljni zbog najavljenog smanjenja plata
Ĉetiri reprezentativna sindikata obrazovanja organizovaće sutra protest upozorenja zbog
najavljenog smanjenja plata u prosveti u okviru vladinih mera štednje, a ministar SrĊan Verbić
istiĉe da ne vidi potrebu za štrajkom, jer sa sindikatima, kako je rekao, postoji socijalni dijalog.
MeĊutim, situacija je takva da povećanja plata nema, ali se razgovara o drugim pitanjima, rekao je
Verbić Tanjugu i naveo da je problem u razgovorima sa sindikatima to što ne moţe da se uredi,
kako kaţe, da ceo sistem bude fer.
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"Naš resor je toliko veći od ostalih da smo kao Kina u odnosu na ostale drţave", rekao je Verbić
Tanjugu povodom najave protesta u školama i istakao da treba da budemo "zadovoljni ako uredimo
sistem tako da bude fer u okviru resora prosvete i nauke".
Ĉelnici sindikata najavili su na konferenciji za novinare da u školama sutra neće biti odrţan prvi ĉas
u jutarnjoj i popodnevnoj smeni, a polovinom oktobra biće organizovan protest na beogradskom
Trgu Nikole Pašića, kada će u školama biti potpuno obustavljen rad.
U sindikatima navode da su od ĉitavoj javnog sektora u prosveti plate najamnje a da a 70 odsto
zaposlenih ima visoko obrazovanje.
Ĉelnici sindikata zameraju i što u razgovoru sa zvaniĉnicima drţave nema dijaloga, nego se vodi
samo monolog.
Oni istiĉu da ušsteda na platama u obrazovanju na godišnjem nivou iznosi oko sedam milijardi
dinara, a to je suma koja se, kako kaţu sindikati, moţe lako nadoknaditi smanjenjem sive
ekonomije, na ĉemu se ništa ne radi.
U sindikatima prosvete, razoĉarani su i naĉinom na koji se radi Zakon o platnim razredima, jer će,
kako smatraju, konzervirati sadašnje stanje i neće ispraviti nepravde, što su prosvetni radnici
oĉekivali.

ALO
http://www.alo.rs//vesti/aktuelno/ssss-oko-200-000-ljudi-prima-manje-od-minimalca/69522

JAD I BEDA

SSSS: "Oko 200.000 ljudi prima manje od
minimalca"
Autor: RTS
Za minimalnu zaradu od 21.000 dinara u Srbiji radi oko 400.000 ljudi, od kojih polovina ne
prima ni taj iznos, kaţe sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
Ministar za rad Aleksandar Vulin juĉe je izjavio da niko u Srbiji ne moţe i ne treba da radi za platu
ispod 21.000, podseća Beta.
Odlukom Vlade, poslodavci će od sledeće godine, umesto dosadašnjih 115 dinara, radnicima
minimalno morati da uplaćuju 121 dinar po satu, tako da će "minimalac" u 2015. biti 28.000 dinara.
"Naţalost, mislim da većina poslodavaca neće poštovati tu odluku, jer su se i ranije izjašnjavali da
nisu u mogućnosti da isplaćuju ni minimalne zarade", kazao je sekretar Saveza samostalnih
sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović agenciji Beta.
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Radnici kojima poslodavci ne isplaćuju ni minimalne zarade mogu da ih prijave inspekciji rada koja
ima mogućnost da poslodavca novĉano kazni ili podnese kriviĉnu prijavu.
"Niti imamo dovoljno inspektora, niti oni valjano obavljaju svoj posao, a ljudi koji rade u takvim
firmama ne smeju to da prijave zbog straha od gubitka posla", rekao je Mihajlović.
Konsultant u Mreţi za poslovnu politiku Dragoljub Rajić kazao je agenciji Beta da je privreda u krizi
i da nema ekonomske potpore za odluku vlade o povećanju "minimalca", već se radi o ţelji drţave
da smanji socijalne probleme.
"Tog novca nema, ne moţete da povećavate nešto ĉega nema", rekao je Rajić i ocenio da bi u
sluĉaju povećanja minimalne zarade u velikom broju firmi morale da se smanje plate veće od
minimalnog iznosa koji je odredila drţava.
MeĊutim, Mihajlović smatra da isplata minimalne zarade nije veliko opterećenje za poslodavce koji
"ozbiljno posluju" i da poslodavac treba da se odrekne dela profita kako bi povećao "minimalac"
zaposlenima, a ne da prerasporeĊuje plate zaposlenima.
"Naši poslodavci su navikli na velike profite i nisu baš spremni da odvajaju za plate radnika. Kod nas
se radnik smatra troškom, što je pogrešno", istakao je Mihajlović.
Na neto zaradu od 21.000, kako je ukazao Rajić, poslodavac drţavi plaća još 12.000 za porez,
odnosno ukupno za jednog radnika poslodavac mora meseĉno da izdvoji najmanje 33.000 dinara,
što je, po njegovoj oceni, previše za stanje u kojem je trenutno privreda Srbije.
Njegov je predlog, sa kojim se slaţe i Mihajlović, da drţava ukine ili bar smanji porez na minimalnu
zaradu, kako bi se olakšalo poslodavcima.

STUDIO B
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=107613

Mihajlović:Oko 200.000 ljudi prima platu manju od
minimalca »
Izvor : Beta
Za minimalnu zaradu od 21.000 dinara u Srbiji radi oko 400.000 ljudi, od kojih polovina ne
prima ni taj iznos, kazao je danas sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran
Mihajlović.
Ministar za rad Aleksandar Vulin juĉe je izjavio da niko u Srbiji ne moţe i ne treba da radi za platu
ispod 21.000.
Odlukom Vlade, poslodavci će od sledeće godine, umesto dosadašnjih 115 dinara, radnicima
minimalno morati da uplaćuju 121 dinar po satu, tako da će "minimalac" u 2015. biti 28.000
dinara.
"Naţalost, mislim da većina poslodavaca neće poštovati tu odluku, jer su se i ranije izjašnjavali da
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nisu u mogućnosti da isplaćuju ni minimalne zarade", kazao je Mihajlović agenciji Beta.
Radnici kojima poslodavci ne isplaćuju ni minimalne zarade mogu da ih prijave inspekciji rada koja
ima mogućnost da poslodavca novĉano kazni ili podnese kriviĉnu prijavu.
"Niti imamo dovoljno inspektora, niti oni valjano obavljaju svoj posao, a ljudi koji rade u takvim
firmama ne smeju to da prijave zbog straha od gubitka posla", rekao je Mihajlović.
Konsultant u Mreţi za poslovnu politiku Dragoljub Rajić kazao je agenciji Beta da je privreda u krizi
i da nema ekonomske potpore za odluku vlade o povećanju "minimalca", već se radi o ţelji drţave
da smanji socijalne probleme.
"Tog novca nema, ne moţete da povećavate nešto ĉega nema", rekao je Rajić i ocenio da bi u
sluĉaju povećanja minimalne zarade u velikom broju firmi morale da se smanje plate veće od
minimalnog iznosa koji je odredila drţava.
MeĊutim, Mihajlović smatra da isplata minimalne zarade nije veliko opterećenje za poslodavce koji
"ozbiljno posluju" i da poslodavac treba da se odrekne dela profita kako bi povećao "minimalac"
zaposlenima, a ne da prerasporeĊuje plate zaposlenima.
"Naši poslodavci su navikli na velike profite i nisu baš spremni da odvajaju za plate radnika. Kod nas
se radnik smatra troškom, što je pogrešno", istakao je Mihajlović.
Na neto zaradu od 21.000, kako je ukazao Rajić, poslodavac drţavi plaća još 12.000 za porez,
odnosno ukupno za jednog radnika poslodavac mora meseĉno da izdvoji najmanje 33.000 dinara,
što je, po njegovoj oceni, previše za stanje u kojem je trenutno privreda Srbije.
Njegov je predlog, sa kojim se slaţe i Mihajlović, da drţava ukine ili bar smanji porez na minimalnu
zaradu, kako bi se olakšalo poslodavcima.

RADIO 021
http://www.021.rs/Info/Srbija/400-000-radnika-na-minimalcu-poslodavci-navikli-na-velike-profite.html

400.000 na minimalcu
Za minimalnu zaradu od 21.000 dinara u Srbiji radi oko 400.000 ljudi, od kojih polovina ne prima ni
taj iznos, kazao je sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović.
Ministar za rad Aleksandar Vulin prethodno je izjavio da niko u Srbiji ne moţe i ne treba da radi za
platu ispod 21.000. Odlukom Vlade, poslodavci će od sledeće godine, umesto dosadašnjih 115
dinara, radnicima minimalno morati da uplaćuju 121 dinar po satu, tako da će "minimalac" u 2015.
biti 28.000.
"Naţalost, mislim da većina poslodavaca neće poštovati tu odluku, jer su se i ranije izjašnjavali da
nisu u mogućnosti da isplaćuju ni minimalne zarade", kazao je Mihajlović.
Radnici kojima poslodavci ne isplaćuju ni minimalne zarade mogu da ih prijave inspekciji rada koja
ima mogućnost da poslodavca novĉano kazni ili podnese kriviĉnu prijavu. "Niti imamo dovoljno
inspektora, niti oni valjano obavljaju svoj posao, a ljudi koji rade u takvim firmama ne smeju to da
prijave zbog straha od gubitka posla", rekao je Mihajlović.
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"Novca nema"
Konsultant u Mreţi za poslovnu politiku Dragoljub Rajić kazao je da je privreda u krizi i da nema
ekonomske potpore za odluku vlade o povećanju "minimalca", već se radi o ţelji drţave da smanji
socijalne probleme. "Tog novca nema, ne moţete da povećavate nešto ĉega nema", rekao je Rajić i
ocenio da bi u sluĉaju povećanja minimalne zarade u velikom broju firmi morale da se smanje plate
veće od minimalnog iznosa koji je odredila drţava.
MeĊutim, Mihajlović smatra da isplata minimalne zarade nije veliko opterećenje za poslodavce koji
"ozbiljno posluju" i da poslodavac treba da se odrekne dela profita kako bi povećao "minimalac"
zaposlenima, a ne da prerasporeĊuje plate zaposlenima. "Naši poslodavci su navikli na velike
profite i nisu baš spremni da odvajaju za plate radnika. Kod nas se radnik smatra troškom, što je
pogrešno", istakao je Mihajlović.
Na neto zaradu od 21.000, kako je ukazao Rajić, poslodavac drţavi plaća još 12.000 za porez,
odnosno ukupno za jednog radnika poslodavac mora meseĉno da izdvoji najmanje 33.000 dinara,
što je, po njegovoj oceni, previše za stanje u kojem je trenutno privreda Srbije. Njegov je predlog,
sa kojim se slaţe i Mihajlović, da drţava ukine ili bar smanji porez na minimalnu zaradu, kako bi se
olakšalo poslodavcima.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dvesta-hiljada-radnika-prima-manje-od-minimalca

Двеста хиљада радника прима мање од
минималца
Минимална зарада у Србији једна је од најнижих у региону, а што је још горе, половина
радника и не прима минималац који би требало да добије. Чак 200.000 запослених кући
однесе коверте без загарантованих 21.000 динара, колико
И досад су се плате тешко исплаћивале
износи најнижа плата, а судећи према изјавама послодаваца, ситуација у џеповима радника не
може бити боља све док не буде економског опоравка.
За минималну зараду у Србији ради око 400.000 људи, од којих половина не прима ни тај
износ, каже секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић.
Министар за рад Александар Вулин је изјавио да нико у Србији не може и не треба да ради за
плату испод 21.000, међутим, то није случај.
Подсетимо, минимална зарада није повећана већ две године, а најновијом одлуком Владе,
послодавци ће од следеће године, уместо досадашњих 115 динара, радницима минимално
14

морати да уплаћују 121 динар по сату. Према томе, минималац ће у 2015. бити 28.000 динара
бруто.
Синдикалци су, међутим, и даље песимисти и не верују да ће послодавци, који иначе нису
били за повећање ових зарада, испоштовати документ којим се диже најнижа зарада.
Како је подсетио Михајловић, и раније су се газде изјашњавале да нису у могућности да
исплаћују ни минималне зараде, а и сада су мишљења да се за то нису стекли услови.
Михајловић не верује ни у ефикасност инспекције рада нити очекује да ће се запослени који
остају без плата одважити да у већој мери пријављују послодавце. Поменимо, радници којима
послодавци не исплаћују ни минималне зараде могу да их пријаве инспекцији рада која има
могућност да послодавца новчано казни или поднесе кривичну пријаву.
„Нити имамо довољно инспектора, нити они ваљано обављају свој посао, а људи који раде у
таквим фирмама не смеју то да пријаве због страха од губитка посла”, рекао је Михајловић.
Консултант у Мрежи за пословну политику Драгољуб Рајић казао је да је привреда у кризи и да
нема економске потпоре за одлуку владе о повећању „минималца”, већ се ради о жељи
државе да смањи социјалне проблеме.
„Тог новца нема, не можете да повећавате нешто чега нема”, рекао је Рајић и оценио да би у
случају повећања минималне зараде у великом броју фирми морале да се смање плате веће
од минималног износа који је одредила држава.
Међутим, Михајловић сматра да исплата минималне зараде није велико оптерећење за
послодавце који „озбиљно послују” и да послодавац треба да се одрекне дела профита како
би повећао „минималац” запосленима, а не да прераспоређује плате запосленима.
„Наши послодавци су навикли на велике профите и нису баш спремни да одвајају за плате
радника. Код нас се радник сматра трошком, што је погрешно”, истакао је Михајловић.
Д. Урошевић
Послодавац пуно плаћа
На нето зараду од 21.000, како је указао Рајић, послодавац држави плаћа још 12.000 за порез,
односно укупно за једног радника послодавац мора месечно да издвоји најмање 33.000
динара, што је, по његовој оцени, превише за стање у којем је тренутно привреда Србије.
Његов је предлог, са којим се слаже и Михајловић, да држава укине или бар смањи порез на
минималну зараду, како би се олакшало послодавцима.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-prosvete-se-ujedinili-sutra-nema-prvog-casa

Синдикати просвете се ујединили, сутра нема
првог часа
Четири репрезентативна синдиката образовања, у чијем је чланству око 80 одсто школа,
организоваће сутра протест упозорења, а половином октобра и потпуну обуставу рада,
незадовољни због најављеног смањења плата у образовању,
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Представници четири репрезентативна синдиката образовања (Фото: Танјуг)
у оквиру владиних мера штедње, најављено је данас на конференцији за новинаре.У школама
сутра неће бити одржан први час у јутарњој и поподневној смени, рекао је председник
Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић.
Он је најавио да ће четири синдиката просвете половином октобра организаовати протест на
београдском Тргу Николе Пашића, када ће у школама бити потпуно обустављен рад, иако
закон не препознаје тај вид протеста у школама."То ће бити вид грађанске непослушности",
рекао је председник Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић на
заједницкцој конференцији за новинаре и навео да су се просветни радници одлучили на
"потез очајника".
Он је констатовао да је у читаво ситуацији једино добро што су се сва четири синдиката
ујединила у заједничким захтевима.Председник Синдиката радника у просвети Србије
Слободан Брајковић рекао да је просветари траже да им се не смањују плате, јер су већ
најмање у јавном сектору, а 70 одсто запослених има високо образовање."Наш професор има
исту плату као возач у министарствима, секретарица у полицији", рекао је Брајковић и истакао
да је просвета на рубу егзистенције.
Председник Гранског синдиката радника у просвети Србије "Независност" Томислав
Живановић сматра да у разговору синдиката са званичницима државе нема дијалога, него се
води само монолог.Влада, како је речено, не признаје Посебни колективни уговор за школе и
факултете и не прихвата социјални дијалог.
"Као наш послодавац, влада је била у обавези да са синдикатима преговара о смањењу плата и
да се о свему потпише Протокол, као што смо увек радили. Уместо тога, хоће да плате смањи
законом, што ће бити лако јер има већину у Народној скупштини", речено је на конференцији.
Како је наведено, уштеда на платама у образовању на годишњем нивоу износи око седам
милијарди динара, а то је сума која се, како кажу синдикати, може лако надокнадити
смањењем сиве економије, на чему се ништа не ради.
У синдикатима просвете, разочарани су и начином на који се ради Закон о платним разредима,
јер ће, како сматрају, конзервирати садашње стање и неће исправити неправде, што су
просветни радници очекивали.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/drustvo/verbic-sa-sindikatima-postoji-dijalog

Вербић: Са синдикатима постоји дијалог
Четири репрезентативна синдиката образовања организоваће сутра протест упозорења
због најављеног смањења плата у просвети у оквиру владиних мера штедње,
а министар Срђан Вербић истиче да не види потребу за штрајком, јер са синдикатима, како је
рекао, постоји социјални дијалог.
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Међутим, ситуација је таква да повећања плата нема, али се разговара о другим питањима,
рекао је Вербић Тањугу и навео да је проблем у разговорима са синдикатима то што не може
да се уреди, како каже, да цео систем буде фер.
"Наш ресор је толико већи од осталих да смо као Кина у односу на остале државе", рекао је
Вербић Тањугу поводом најаве протеста у школама и истакао да треба да будемо "задовољни
ако уредимо систем тако да буде фер у оквиру ресора просвете и науке".
Челници синдиката најавили су на конференцији за новинаре да у школама сутра неће бити
одржан први час у јутарњој и поподневној смени, а половином октобра биће организован
протест на београдском Тргу Николе Пашића, када ће у школама бити потпуно обустављен
рад.
У синдикатима наводе да су од читавој јавног сектора у просвети плате најамње а да а 70
одсто запослених има високо образовање.
Челници синдиката замерају и што у разговору са званичницима државе нема дијалога, него се
води само монолог.
Они истичу да ушстеда на платама у образовању на годишњем нивоу износи око седам
милијарди динара, а то је сума која се, како кажу синдикати, може лако надокнадити
смањењем сиве економије, на чему се ништа не ради.
У синдикатима просвете, разочарани су и начином на који се ради Закон о платним разредима,
јер ће, како сматрају, конзервирати садашње стање и неће исправити неправде, што су
просветни радници очекивали.
(Танјуг)

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prevoznici_najavili_protest_.4.html?news_id=289964

U FOKUSU - Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja tvrdi da je novom uredbom zatvoreno crno
tržište transportnih dozvola

Prevoznici najavili protest
AUTOR: G. VLAOVIĆ, M. N. STEVANOVIĆ

Beograd - Nova uredba o raspodeli stranih transportnih dozvola srpskim prevoznicima zatvorila je
crno trţište, jer je od 11. septembra, kada je stupila na snagu, razduţeno nešto više od 5.000
neiskorišćenih i neoverenih papira, dok su firme prijavile izgubljenim 2.863, saopštilo je juĉe
Ministarstvo graĊevinarstva, saobraćaja i infrastukture.
„Iz navedenih podataka potpuno je jasno da je Ministarstvo tom uredbom uspelo da preseĉe
odomaćenu praksu kojom su pojedini prevoznici uzimali i zadrţavali dozvole radi preprodaje na
crnom trţištu“, dodaju i tvrde da sada „ima dovoljno transportnih dozvola za sve zemlje, pa i onih
za Rusiju, koje su ranije bile izuzetno deficitarne“. „Zbog toga veoma ĉudi stav pojedinih
prevoznika da uredbu treba povući, odnosno odloţiti njenu primenu“, ocenili su u Ministarstvu uz
obećanje da će „uvesti apsolutnu transparentnost i u raspodelu tri odsto dozvola za koje ima
17

diskreciono pravo kako u budućnosti više nikada ne bi dali povoda za sumnju da je bilo koruptivnih
radnji prilikom raspodele“.
Na saopštenje Ministarstva juĉe je reagovalo i Poslovno udruţenje „MeĊunarodni transport“, koje,
inaĉe, tvrdi da je osnovni problem to što ne postoji komunikacija sa prevoznicima prilikom
donošenja odluka i uredbi iz tog sektora. „Pozdravljamo odluĉnost resornog ministarstva da se bori
protiv prodaje transportnih dozvola na crnom trţištu“, kaţu u ovom udruţenju napominjući da je
nelegalni promet dozvola u ranijem periodu potekao iz ministarstva, zbog ĉega traţe da se
raspodela „vrši alatima koji iskljuĉuju subjektivnu procenu drţavnog sluţbenika da li će i kome
dodeliti dozvolu“.
- Odgovorno tvrdimo da naĉin koji je ministarstvo izabralo da stane na put ovoj pojavi neće dati
oĉekivane rezultate, jer problem ne leţi u zadrţavanju dozvola kod prevoznika, već u kontroli
korišćenja i razduţenju dozvola, na ĉemu Udruţenje već više od decenije insistira. Uz to, podatak o
5.000 razduţenih neiskorišćenih dozvola nije dovoljan za ocenu efekta nove uredbe, posebno ako se
ima u vidu da Srbija raspolaţe sa 334.835 dozvola na godišnjem nivou, a da se na juĉerašnji dan u
ministarstvu nalazi oko 130.000 dozvola koje nikome nisu potrebne. TakoĊe, prevoz na
meĊunarodnom trţištu obavlja više od 8.000 vozila, većini je potrebno za jednu turu više od jedne
dozvole, za zemlje kroz koje prolazi. Ni 2.863 dozvole koje su razduţene kao izgubljene ne govore
mnogo o vrednosti uredbe, jer znaĉajan deo nije zaista izgubljen. Prevoznici su zbog retroaktivne
primene uredbe bili prinuĊeni da dozvole koje su im u vozilima širom Evrope razduţe izjavljujući da
su ih izgubili kako bi im resorno ministarstvo odblokiralo planove raspodele i kako bi nastavili da
rade - kaţu u tom udruţenju.
Dodaju da je tvrdnja ministarstva kako sada ima dovoljno dozvola ĉak i za deficitarne destinacije
„u najmanju ruku iznenaĊujuća, jer broj nedostajućih daleko prevazilazi cifru od 5.000 dozvola
koliko je ukupno razduţeno i meri se hiljadama pa ĉak i desetinama hiljada“.
Prevoznicima koji su i ĉlanovi prve Privredne komore organizovane mimo sistema Privredne komore
Srbije, nije jasno zbog ĉega nisu bili ukljuĉeni u proces donošenja uredbe, kao i zbog ĉega nisu na
transparentniji naĉin obavešteni o proceduri koju primenjuju za dodelu kritiĉnih dozvola. Naime,
najavljeno je bilo da će to biti regulisano posebnim aktom, ali je umesto toga okaĉeno obaveštenje
na vratima jedne od kancelarija u SIV-u 3.
- Moţda je pravo pitanje zašto naša drţava nema dovoljan broj stranih dozvola za prevoz i šta
preduzima po tom pitanju, kaţu prevoznici i najavljuju da će sutra u holu ministarstva odrţati
protestnu sednicu Upravnog odbora kako bi izrazili nezadovoljstvo stepenom i kvalitetom saradnje
sa resornim ministarstvom.
Pomoćnik izbegao susret sa prevoznicima
Predstavnici Privredne komore prevoznika pre dva dana boravili su u Pragu, uoĉi najavljenog
sastanka predstavnika dva ministarstva saobraćaja na kome je tema trebalo da bude povećanje
kontingenta dozvola srpskim firmama za deficitarno ĉeško trţište. Sa kolegama iz strukovne
komore, kojima naši kamioni predstavljaju konkurenciju, prevoznici su uspeli da se dogovore, ali
kada su pokušali da to predoĉe ministarskom pomoćniku kako bi on to preneo tokom zvaniĉnog
skupa, poslata im je SMS poruka da on ne ţeli da se sretne sa njima.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oruzari_stavljeni_pred_svrsen_cin.4.html?news_id=289959

Oruţari stavljeni pred svršen ĉin
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - Sindikalne organizacije fabrika Odbrambene industrije Srbije - Prva iskra iz Bariĉa,
„Milan Blagojević“ iz Luĉana, Sloboda iz Ĉaĉka, Krušik iz Valjeva, Zastava Oruţje i Prvi partizan iz
Uţica, na sastancima odrţanim prekjuĉe u Kragujevcu i juĉe u Ĉaĉku, zakljuĉili su da naĉin na koji
se radna verzija zakona o naoruţanju i vojnoj opremi stavlja na usaglašavanje nije „u duhu
demokratskih normi, ĉime se pokazuje da nema dobrih namera da se uz uĉešće svih zainteresovanih
strana na valjan naĉin uredi ova oblast industrijske proizvodnje“.
- OdreĊen je neprimereno kratak rok za davanje mišljenja i sindikati fabrika OIS stavljeni su pred
svršen ĉin. Otvoreno je pitanje: ĉemu tolika ţurba. Tim pre kad se zna da se novim zakonom, pored
ostalog, predviĊa i privatizacija, te preuzimanje, odnosno podrţavljenje društvenog kapitala u
fabrikama namenske proizvodnje, ĉija je vrednost u ovom trenutku oko 7,5 milijardi dinara - istiĉe
se u zajedniĉkom saopštenju. Dodaje se da sindikati nisu uspeli da stupe u kontakt sa ministrom
odbrane, tako da će u narednom periodu dogovarati dalje oblike sindikalne borbe kako bi se
zaštitili interesi fabrika i 7.000 radnika .

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/bez-prvog-casa-u-skolama_523193.html

Bez prvog ĉasa u školama
BEOGRAD Ĉetiri reprezentativna sindikata obrazovanja, u ĉijem je ĉlanstvu oko 80 odsto škola,
organizovaće danas protest upozorenja, a polovinom oktobra i potpunu obustavu rada,
nezadovoljni zbog najavljenog smanjenja plata u obrazovanju, u okviru vladinih mera
štednje, najavljeno je juĉe na konferenciji za novinare.
U školama neće biti odrţan prvi ĉas u jutarnjoj i popodnevnoj smeni.
U sindikatima prosvete, razoĉarani su i naĉinom na koji se radi Zakon o platnim razredima, jer će,
kako smatraju, konzervirati sadašnje stanje i neće ispraviti nepravde, što su prosvetni radnici
oĉekivali.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1711733/Platni+razredi+ispravljaju+nepravdu.html

Platni razredi ispravljaju nepravdu
Najavljeno uvoĊenje platnih razreda u isplati zarada zaposlenima u javnoj upravi trebalo bi da
obezbedi da svi koji rade na istim poslovima i imaju iste kvalifikacije isto i zaraĊuju, kaţu u
resornom ministarstvu, dok sindikati samo oĉekuju pravednu raspodelu novca.
Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki tvrdi da će platni razredi omogućiti
uvoĊenje reda i pravednije odreĊivanje zarade onih koji rade u javnoj upravi i istakla da je to,
meĊutim, ozbiljan posao koji neće moći da se uradi preko noći.
Udoviĉki je Tanjugu rekla da su platni razredi deo Zakona o platama, koji mora da uĉvrsti i pojaĉa
kontrolu budţeta nad zaradama u javnoj upravi i primenjivaće se od poĉetka naredne godine, što
znaĉi da će biti predviĊeno budţetom za 2015. godinu.
"To je veoma sloţen posao i ukljuĉuje sve delove Vlade, pošto je reĉ o tome da se regulišu zarade
svih onih koji rade u javnoj upravi, izuzev privrednih subjekata", rekla je Udoviĉki i dodala da se na
tome uveliko radi.
Novi sistem plata, kako je navela, osim što treba da obezbedi transparentnost, uvoĊenje reda, da
znamo ko i za šta prima odreĊenu zaradu, platni razredi će obezbediti i bolji uvid u kontrolu naĉina
na koji se plate u javnoj upravi utvrĊuju.
Ono što je novina u zakonu, objasnila je ministarka, jeste to što se neće gledati samo kvalifikacija
nekog zaposlenog već posao i njegova sloţenost, koliko je odgovoran, koliko se radi u teškim
uslovima.
"To gledamo da vrednujemo za sve sektore, po istim principima, iako je to nekada teško porediti,
da dobijemo platne razrede u okviru svake grupe, koji će nam omogućiti da pravedno ili pravednije
to odreĊujemo", rekla je Udoviĉki. To, meĊutim, kaţe, neće moći da se uradi preko noći.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije SrĊan Verbić rekao je prošle sedmice, nakon
sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji su nezadovoljni materijalnim poloţajem
prosvetara i ministarkom za drţavnu upravu da se problem najavljenog smanjenja zarada u prosveti
delimiĉno moţe rešiti paţljivim utvrĊivanjem kriterijuma za izradu platnih razreda, na ĉemu će se
raditi narednih meseci.
Ministar Verbić je rekao da "nema sumnje da li treba doneti ovakav zakon ili ne treba", posebno
imajući u vidu da je on zaista potreban kako bi se rešila pitanja razliĉitih plata za posao koji treba
isto vrednovati, u ovom sluĉaju u prosveti.
Verbić je dodao da, iako se zbog trenutne ekonomske situacije u drţavi, postojeće nepravde neće
ispraviti odmah, makar će se "konaĉno ići ka njihovom rešavanju".
Kako je najavljeno, taj sastanak bio je samo jedan u nizu na kojima će potpredsednica Vlade Kori
Udoviĉki razgovarati sa predstavnicima sindikata odreĊene delatnosti i resornim ministrom kako bi
ih upoznala sa ciljevima donošenja Zakona o platama i kako bi se na ovim sastancima razmenila.
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Ista suma novca za prosvetu
Sindikati prosvete oĉekivali su da će Zakon o platama ispraviti, kako kaţu, stare nepravde, ali do
toga, oĉigledno, neće doći i zakon će, prema njihovom mišljenju, samo potvrditi aktuelnu
situaciju.
Portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković rekla je da je taj sindikat
oĉekivao da će prosvetni radnici kroz vrednovanje stepena struĉne spreme dobiti povećanje
zarade.
Iako je planirano da zakon kojim bi se definisali platni razredi bude donet do kraja godine,
Jankovićeva kaţe da je loše to što će suma novca za prosvetu ostati ista.
Jankovićeva je rekla da se taj sindikat zalaţe za pravedniju raspodelu novca koji se zaraĊuje u
javnom sektoru, odnosno da se definišu kriterijumi i da se za istu struĉnu spremu dobija ista plata.
Dodala je da od zemalja u regionu jedino Srbija nema platne razrede i da bi oni trebalo da budu
isto što i u drugim zemljama – da jednako predstavljaju vrednovanje struĉne spreme u celom
javnom sektoru.
Jankovićeva kaţe da se, meĊutim, postavlja pitanje ima li smisla uvoditi platne razrede ukoliko
nema nikakvih povećanja za budţete koji sleduju resorima, te da nema razloga donositi "zakon radi
zakona".
Kad je reĉ o drugim granama, ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u zdravstvu uputili su
ministarstvima zdravlja i drţavne uprave i lokalne samouprave zahtev za odrţavanje hitnog
sastanka povodom najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru i uvoĊenja platnih razreda i u
vezi sa zakljuĉivanjem Posebnog kolektivnog ugovora.
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić rekao je da predstavnici
tog sindikata oĉekuju da im se predoĉi kako će se platni razredi odrediti i da li će se njima
izjednaĉiti plate svih zaposlenih u javnom sektoru.
Kako je rekao, platni razredi trebalo bi da se odnose na sve koji su zaposleni u javnim sluţbama i
javnim preduzećima, jer ih, u suprotnom, nema smisla uvoditi.
Savić navodi primer da je nerealno da lekar specijalista ima 75.000 dinara platu, a da je proseĉna
plata u zdravstvu 45.000 dinara. Sastanak sa predstavnicima resornih ministarstava trebalo bi da
posluţi tome da se sindikati iz grane upoznaju sa planiranim merama i u kom pravcu će one ići.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=01&nav_id=906312

Kupuje vreme, a šta će biti s nama?
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Sindikat industrije Srbije pozvao je Vladu Srbije da prestane da odlaţe reševanje
problema zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju.
21

Kako su naveli, odlaganje problema radnike tih preduzeća dovodi u još gori poloţaj.
"Kao što drţava od graĊana traţi i oĉekuje da ispunjavaju svoje obaveze oĉekujemo da i drţava
ispunjava svoje obaveze kao odgovoran vlasnik prteduzeća u restrukturiranju. A ako to nije u
stanju, neka to javno i saopšti", saopštio je taj sindikat.
On podseća da je u tim preduzećima zaposleno oko 60.000 radnika, u većini radnici rade a ne
primaju nikakve zarade, nemaju zdravstveno osiguranje, ne uplaćuje im se radni staţ, a vlasnik je
drţava Srbija.
Prema njihovom mišljenju oglas za prikupljanje ponuda o zainteresovanosti za 500 preduzeća
posluţio je kao "dodatna kupovina vremena i izbegavanje obaveza prema preduzećima u
restrukturiranju koja su u vlaništvu drţave".
"Radnici mogu da ne primaju plate po dva, tri, šest meseci, godinu dana! Da nemaju zdravstveno
osguranje, da nemaju plaćen prevoz a moraju da dolaze na posao. Da li ovako nešto postoji u
svetu?", pitaju se u tom sindikatu.
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