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Devet kompanija zainteresovano za smederevsku
Ţelezaru
Tanjug
Rok za prijavljivanje za privatizaciju smederevske Ţelezare istiĉe u ponoć, a do sada se javilo
devet zainteresovanih kompanija iz sedam zemalja. Najozbiljnija ponuda ameriĉkog „Esmarka”
Zainteresovanim investitorima u ponoć istiĉe rok da dostave pismo o nameri za privatizaciju
smederevske Ţelezare - do sada se javilo devet kompanija, a ponuda ameriĉkog "Esmarka" ocenjuje
se kao najozbiljnija, javio je veĉeras RTS.
Pismo o namerama su poslale po dve ruske i švajcarske kompanije, i po jedna iz Amerike,
Bangladeša, Luksemburga, Poljske i Velike Britanije.
RTS navodi da su do današnjeg dana pristigla sledeća pisma zainteresovanih: Krasni Oktobar,
Volgograd (Rusija), United Group SA, Luksemburg (Luksemburg), RE Alloys SP ZOO, Laziska Gorne
(Poljska), United Machinery Corporation, Moskva (Rusija), North London Trade Centre Limited
,London (Velika Britanija), Esmark Europe B.V, Amsterdam (Holandija), Prominvest AG Switzerland,
Lugano (Švajcarska), Steel + Metal One Holding AG(Švajcarska) i Rafflesia Trading Pvt. Ltd,
Citagong (Bangladeš).
Izvršni direktor Ţelezare Bojan Bojković izjavio je za RTS da je vaţno da se nastavi kontinuitet
proizvodnje da bi strateški partner koji doĊe imao polaznu osnovu.
Bojković je naveo da je veoma bitno da "jedna visoka peć, koja sada radi sa 65 do 70 odsto
kapaciteta, bude u potpunoj formi, da moţe odmah da nastavi proizvodnju sa sto odsto kapaciteta,
odmah nakon potpisivanja ugovora o privatizaciji".
"Videćemo od svih strateških partnera šta ko nudi, broj zaposlenih, maksimirane proizvodnje i
dugoroĉnost same investicije, da se sam strateški partner obaveţe da će više godina ili decenija
ostati u Smederevu i proizvoditi srpski ĉelik", kazao je Bojković.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522236-Vujovic-U-stecj-ide-200-drzavnihpreduzeca

Vujović: U steĉj ide 200 drţavnih preduzeća
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da najverovatnije neće biti kupaca ni partnera za
200 drţavnih preduzeća, a njihovi radnici će, ukoliko odu u steĉj, imati otpremnine
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Za oko 200 drţavnih preduzeća najverovatnije neće biti ni kupaca ni partnera, a ministar finansija
Dušan Vujović kaţe da će radnici, ukoliko ta preduzeća odu u steĉaj, imati otpremnine i biti
zaštićeni u tom procesu.
"To znaĉi da će ta preduzeća, ako se nešto volšebno ne dogodi u narednih mesec ili dva, ići u
proceduru steĉaja, a to znaĉi da će radnici imati otpremnine i biti zaštićeni u tom procesu", rekao
je Vujović za B92.
Prema njegovim reĉima, sredstva tih preduzeća biće osloboĊena za druge namene.
Drţava već planira odreĊena sredstva za te radnike, ali ne ţeli da pogaĊa koliko će ljudi biti u
situaciji da koristi te otpemnine, kazao je ministar i poruĉio da će drţava ispoštovati zakone i svoje
obaveze za sve.
Drţava je sklopila budţet i rešila da neodrţivi deficit u narednoj godini mora da se smanji za oko 65
milijardi dinara. Sva preduzeća koja godinama ništa nisu radila i koja su, kako kaţe, stvarala
situaciju beznaĊa i haosa u privredi, treba da se spreme za bolno ĉišćenje.
Vujović je rekao da za planirani prihod od 17 milijardi dinara u 2015. drţava oĉekuje i doprinos
efikasnijih javnih preduzeća.
Budţet će puniti, kaţu u vladi, jakim udarom na sivu ekonomiju po principu da uz svaki Ċevrek ide
fiskalni raĉun i da se, recimo, rakija više ne proizvodi u neprijavljenoj destileriji.
Ozbiljno se planira i zarada na naknadama za korišćenje javnih resursa, Vujović navodi primer
gasovoda.
Povodom plata i penzija, Vujović je, takoĊe, poruĉio da one ne bi trebalo da se više smanjuju u
sklopu mera štednje Vlade Srbije.
"Mi ne ţelimo ni za dinar više nikome da pipnemo bilo šta, ako sve ostalo bude kako treba, neće biti
potrebe ni za većim porezom, ni za dopunskim smanjivanjem troškova", rekao je Vujović.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:522160-Prosvetari-mogu-da-strajkuju-ali-to-mozeskupo-da-ih-kosta

Prosvetari mogu da štrajkuju, ali to moţe skupo da ih
košta
B. BorisavljeviĆ
Đaci osnovih i srednjih škola koje su u štrajku svakodnevno gube po dva ĉasa, tako da su tokom
dve nedelje protesta već „ostvarili“ manjak od 20 ĉasova
ĐACI osnovih i srednjih škola koje su u štrajku svakodnevno gube po dva ĉasa, tako da su tokom dve
nedelje protesta već „ostvarili“ manjak od 20 ĉasova. Profesori, koji nastavu drţe skraćeno - 30
minuta, moraće da nadoknade izgubljeno, jer će im u protivnom biti smanjena plata za trećinu.
Kraj protesta se ne nazire, a Ċaci će bar tri subote morati da idu u školu.
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Prema reĉima Milorada Antića, predsednika Foruma srednjih struĉnih škola Beograda, nastavnici
imaju pravo na štrajk, skraćivanjem ĉasova na pola sata. Ipak, on istiĉe da je dvonedeljni protest
izazvao totalni haos u školama, Ċaci su prepušteni samima sebi u pauzama izmeĊu ĉasova, koje su
se oduţile.
- U školama je totalni haos, a Ministarstvo prosvete ne rešava problem, oĉigledno ne vodi brigu o
deci i njihova bezbednost je ugroţena - objašnjava Antić. - Deca su prepuštena samima sebi 20
minuta, koliko iznosi pauza zbog skraćenja od 15 minuta i odmora od pet minuta i, uglavnom,
vreme provode u dvorištu ili van škole. Ne mogu biti unutra u školi, jer tako ometaju kolege koji
drţe nastavu 45 minuta. Postavlja se pitanje ko će biti odgovoran ako se uĉenicima nešto desi u tim
pauzama izmeĊu ĉasova.
Naš sagovornik istiĉe da se moraju nadoknaditi izgubljeni ĉasovi ili će onima koji su protestovali
biti smanjene plate. Sa već usvojenim umanjenjem plata u javnom sektoru za 10 odsto,
„štrajkaĉima“ će drastiĉno biti tanja koverta.
- Ako je plata profesora poĉetnika 45.600 dinara, sa umanjenjem od 10 odsto i zbog štrajka on će
primiti oko 27.000 dinara, što je drastiĉno umanjenje - istiĉe Antić. - Ukoliko se ne nadoknade
izgubljeni ĉasovi kroz radne subote ili pretĉasove, plate će biti smanjene za 33 odsto. Nastavnici su
duţni da odrţe i ĉasove odeljenske zajednice, ako su razredne starešine, kao i dopunsku i dodatnu
nastavu.
PREDNjAĈE SREDNjE ŠKOLE
- U BEOGRADU štrajkuje stotinak škola, a meĊu njima je mnogo više srednjih struĉnih i gimanzija,
nego osnovnih - kaţe Antić. - Od 103.000 zaposlenih u prosveti u celoj Srbiji, njih 23.000 je u
glavnom gradu. Ima škola u kojima je u štrajku samo jedan nastavnik, kao i onih gde ceo kolektiv
protestuje.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515514/Gubitasi-ce-i-dodatno-da-kresu-plate

Gubitaši će i dodatno da krešu plate
Gordana Bulatović
Javna preduzeća gubitaši moraju da smanje zarade i preko umanjenja od 10 odsto dogovorenog za
sve koji rade za drţavu, saznaje “Blic”.
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(+) Kliknite za uvećanje

Ova, dodatna smanjenja zarada, ali i otkazi gde god ima viška, moraju biti predviĊeni planovima
poslovanja za 2015. koje su sva javna preduzeća do naredne nedelje duţna da dostave Vladi. Neka
javna preduzeća, ona znaĉajnija, o tome se već nekoliko dana konsultuju sa ministrom Ţeljkom
Sertićem.
Dodatne uštede i priliv u drţavnu kasu od javnih preduzeća tokom prethodne nedelje bile su tema
na dve posebno zakazane sednice Vlade posvećene budţetu.

Minimalno 100 evra po godini staţa
Pripremljena je i uredba koja predviĊa posebne uslove za one koji u javnim preduzećima ostanu
bez posla. Minimalna otpremnina biće 100 evra po godini staţa, a konaĉan iznos će se meriti od
preduzeća do preduzeća. Javna preduzeća neće moći višak radnika da pravdaju poslovima ako oni
ne postoj
MMF je traţio da Srbija tokom 2015. smanji minus drţavne kase za oko 700 miliona evra.
Ministarstvo finansija je u pripremi budţeta predvidelo da ušteda bude oko 550 miliona evra. Zato
se traţi naĉin za dodatnu uštedu od još 100 miliona evra. Pomenutim sednicama Vlade su, osim
ministara, presustvovali i direktori velikih javnih preduzeća, kao i stalni predstavnik MMF za Srbiju.
Konaĉna raĉunica koju bi trebalo da prihvati Bord direktora MMF oĉekuje se u narednih desetak
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dana.
U Vladi je, kako saznajemo, preovladalo mišljenje da se smanjenje zarada ili broja zaposlenih ne
utvrĊuje administrativno, odnosno da ne vaţi za sve isti procenat umanjenja, već da se svako
preduzeće tretira posebno.
Stop za korporativne kartice
- Podrţavam stav Vlade da uvede red u poslovanje javnih
preduzeća. Od imenovanja, decembra 2013, ukazujemo na
potrebu da se izvrši organizaciono i finansijsko
restrukturiranje “Srbijagasa”. U toku godine smo smanjili
troškove poslovnih viza kartica, reprezentacije, korišćenja
sluţbenih automobila, kaţe za “Blic” Milivoje Miletić,
predsednik Nadzornog odbora “Srbijagasa”, koji je trenutno
najveći gubitaš sa minusom od oko 50 miliona evra.

- U sklopu novog pristupa planiranju programa poslovanja za 2015, od svih javnih preduzeća se
oĉekuje da se ozbiljno posvete smanjenju gubitaka i povećanju profitabilnosti. Nadzorni odbori i
rukovodstvo preduzeća su odgovorni za poslovanje. Treba da preduzmu mere koje će unaprediti rad
preduzeća. Jedan naĉin smanjenja ukupnih troškova je i umanjenje zarada zaposlenih. Teško je
pretpostaviti da bilo koje preduzeće koje loše posluje ima osnov za povećanje zarada i isplatu
bonusa. Odgovorno rukovodstvo će ozbiljno razmotriti i smanjenje zarada. Kada se poboljšaju
rezultati preduzeća, prirodno je da rukovodstvo nagradi zaposlene realnim povećanjem zarada objašnjava za “Blic” posebni savetnik ministra privrede Milan Todorović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515635/U-ovom-mesecu-prva-isplata-smanjenih-plata-i-penzija

U ovom mesecu prva isplata smanjenih plata i
penzija
Beta
Zaposlenima u javnom sektoru i jednom delu penzionera u decembru će prvi put biti smanjena
primanja po osnovu novih mera Vlade Srbije za postizanje uštede u budţetu.
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Primanja će biti smanjena i penzionerima
Propisi o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija su u primeni od 1. novembra, a drţava na taj
naĉin planira da u budţetu godišnje uštedi ukupno oko 400 miliona evra, odnosno meseĉno oko 33
miliona evra, kako bi smanjila fiskalni deficit.
Primenom tih propisa prestao je da vaţi solidarni porez kojim su od 1. januara 2014. do
decembarskih isplata bile smanjenje plate zaposlenih u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.
Smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara Vlada Srbije je, kao meru
stabilizacije i dugoroĉne odrţivosti
javnih finansija, oroĉila do kraja 2017. godine.
Plate u javnom sektoru veće od 25.000 dinara su smanjene lineralno po stopi od 10 odsto, dok su
penzije smanjene tako što je iznos veći od 25.000 dinara smanjen po stopi od 22 odsto, a iznos veći
od 40.000 dinara po stopi od 25 odsto. Zarade u javnom sektoru su smanjene zaposlenima u
direktnim i
indirektnim korisnicima budţeta, organizacijama za obevezno socijalno
osiguranje, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, preduzećima u
većinskom drţavnom vlasnistvu, javnim agencijama i Narodnoj banci
Srbije.
Njima su, pored plata, po stopi od 10 odsto smanjena i druga stalna primanja veća od 25.000
dinara, kao što su naknade za ĉlanstva u organima upavljanja i nadzora, radnim grupama, savetima
i komisijama. Od smanjenja meseĉnih primanja izuzeto je 61 odsto penizonara, odnosno oko
miliona do ukupno 1,7 miliona penzionera, ĉije su penzije do 25.000 dinara. Iz budţeta se sada
Republiĉkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeĊuju dotacije u iznosu od oko 40
odsto potrebnih sredstava za isplatu penzija.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/515571/Segol-U-Srbiji-postoji-lazni-sindikalni-pluralizam-potrebna-reforma

Segol: U Srbiji postoji laţni sindikalni pluralizam,
potrebna reforma
Tanjug
U Srbiji postoji laţni sindikalni pluralizam i potrebna je reforma sindikata, ocenila je Bernadet
Segol, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (EKS).
Segol: da bi mogli da zastupaju socijalne interese, sindikati moraju da se reformišu
Segol je za "Danas" rekla i da EKS nikad neće opravdati nasilno delovanje radi ispunjenja svojih
zahteva, ali da će nastaviti da se bori za smelije investicione napore.
- U Srbiji postoji laţni sindikalni pluralizam. To nije pluralizam, već fragmentacija. Razdvajanje
sindikata i korporativizam kose se sa interesima radnika, pošto su to sindikati pod jakim uticajem
politiĉkih partija. Put ka EU nije put u raj, već on pruţa prilike i pomoći će modernizaciju i
sprovoĊenje reformi. Integracija nije samo stvar koja se tiĉe odnosa izmeĊu vlada. Ona se tiĉe i
celog društva - rekla je Segol za "Danas".
Prema njenim reĉima, da bi mogli da zastupaju socijalne interese, sami sindikati moraju da se
podvrgnu reformama.
- Dok god nema stabilnih i snaţnih sindikata kao kompetentnih i odgovornih aktera, interesi radnika
će biti ugroţeni. Zakon o sindikatima ne treba da omogući dodatnu fragmentaciju, već treba da
postavi jasne i realne kriterijume - ocenila je ona i naglasila da upravo koherentni zakon mora da
spreĉi rast "samoproklamovanih" sindikata.
Segol je, takoĊe, poruĉila radnicima da izbegavaju sindikate koji su prosto usluţni klubovi za
ostvarenje politiĉkih ciljeva partija. Segol je rekla i da, kada je reĉ o nedavno donesenom Zakonu o
radu, vlada sve veća konfuzija i da je vlada oĉigledno pokušavala da ga "progura bez odgovarajućih
transparentnih konsultacija, ukljuĉujući one kojih se to oĉito tiĉe, a to su socijalni partneri".
- I u tom pogledu opet Savet treba da bude mesto detaljnih konsultacija, a ne da se umesto toga
angaţuju grupe struĉnjaka odabranih iz redova simpatizera. Za sve to je, naravno, potrebno vreme
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i moglo bi biti od velike pomoći da se razmotre iskustva drţava ĉlanica EU, naroĉito drţava istoĉne i
centralne Evrope, Hrvatske i Slovenije - ocenila je Segol.
Ona je naglasila i da bez dobrog socijalnog dijaloga nema dobrog rukovodstva.
- Dobar socijalni dijalog iziskuje tripartitne institucije. To je najvaţnije za zemlju u kojoj su
bilateralni privredni odnosi izmeĊu poslodavaca i sindikata još slabi i na ledu. Vlada mora hitno da
obezbedi sredstva za Socijalno-ekonomski savet da bi bio efikasan i mora da napravi mesta za
socijalne partnere koji će imati ulogu u politici i izgradnji društva. To treba shvatiti kao investiciju
u društveni mir iako su sukobi neizbeţni u ovom teškom periodu tranzicije - zakljuĉila je Segol.
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/515839/Vucevic-Dogovoren-prekid-strajka-u-JKP-Put

Vuĉević: Dogovoren prekid štrajka u JKP "Put"
Tanjug
Gradonaĉelnik Novog Sada Miloš Vuĉević izjavio je danas da se sa prestavnicima dva
reprezentativna sindikata, odnosno predstavnicima zaposlenih u Javno-komunalnom preduzeću
"Put", dogovorio o prestanku štrajka u tom preduzeću.
Vuĉević je istakao da je nesporno da su gradska administracija i zaposleni u JKP "Put" partneri
jednog socijalno-ekonomskog dijaloga i da on razume najveći broj zahteva i, kako je rekao,
opravdane zahteve zaposlenih "jer ljudi ţive od plate i oĉekuju da normalno funkcionišu".
"Ono što veoma cenim kod predstavnika zaposlenih u JKP 'Put' je ĉinjenica da su i oni uvaţili da je
situacija u tom preduzeću prouzrokovana višegodišnjim lošim rukovoĊenjem i da uvaţavaju napore
koje Grad ĉini da pomogne u rešavanju velikog problema", rekao je Vuĉević i dodao da je Grad
samo u dva poslednja rebalansa izdvojio više od tri miliona evra za pomoć tom preduzeću.
Vuĉević je rekao da je uz dogovor o obustavi štrajka dogovoreno i da dinamika isplate zarada bude
dve meseĉne zarade u toku decembra i isplata regresa i da oĉekuje da se u narednoj godini još
poboljša situacija.
"Raduje me ĉinjenica i hrabrost sindikata da su sami predloţili da se u narednoj godini, bar na
jedan kvartal uvede i minimalna zarada kako bi se firma stabilizovala. To su one teške mere o
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kojima sam priĉao braneći rebalans i branići novu pomoć za JKP 'Put' u iznosu od 144 miliona
dinara", rekao je Vuĉević.
On je rekao da oĉekuje da se donese novi cenovnik usluga JKP "Put", ali je naglasio i da oĉekuje da
radnici tog preduzeća da mnogo bolje odrţavaju putnu infrastrukturu u gradu i konstovao da se
radnici ne plaše od tih oĉekivanja i da "samo ţele da imaju uslove da rade".
Etinski: Biće ispoštovano
Predsednik sindikata "Nezavisnost" u JKP "Put", Gojko Etinski,
potvrdio je da je dogovoren prekid štrajka, a istakao je da je
zahvalan aktuelnoj gradskoj vlasti koja, kako je kazao, "dvetri godine pomaţe JKP "Put" i koja je novim rebalansom
donetim u petak opredelila nova sredstva za pomoć tom
preduzeću".
"Biće ispoštovano i isplaćeno do Nove godine sve što smo
traţili i zahvaljujem se na prilici da direktno razgovaramo sa
gradonaĉelnikom, kao i na vrlo kvalitetnom razgovoru i
dogovoru", rekao je Etinski.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-padnu-plate-i-penzije-trgovci-ce-pozeleti-kupce

Кад падну плате и пензије, трговци ће пожелети
купце
Запослени у јавном сектору и део пензионера овог месеца ће први пут примити умањене
плате и пензије на основу мера Владе Србије за постизање уштеде у буџету. Држава на тај
начин планира да годишње уштеди
Штедеће се на кућној хемији, гардероби, храни...
укупно око 400 милиона евра, односно месечно око 33 милиона, да би смањила фискални
дефицит.
10

Колико пара мање буде у новчаницима пензионера и запослених у државним фирмама, толико
ће мања бити и потрошња у радњама. У сваком случају, друга страна медаље економских мера
штедње је пад ионако танке куповне моћи, што подразумева и празније корпе у дућанима, али
и мање пореза и ПДВ-а. Осим јаче промаје у yеповима потрошача, биће тање и касе домаћих
произвођача и трговинских фирми, односно свих оних компанија којима је више од 60 одсто
укупног промета везано за тржиште Србије. Процењује се да ће више од 104.000
регистрованих фирми и 217.000 предузетника забележити пад прихода. На чему ће запослени
и пензионери који ће од овог месеца имати мања примања највише штедети?
– Пошто сам подстанар и плаћам кирију, настојаћу, наравно, најпре да скинем с врата
станарину и комуналије, а најбезболнија лична уштеда биће на гардероби, кућној хемији, а
вероватно и храни – каже Новосађанка Наташа Л., запослена у једном овдашњем јавном
предузећу. – Када платим трошкове становања, који износе око 22.000 динара, остаје ми
отприлике толико за живот. Живим сама и лакше ми је да се „стиснем“ него мојим колегама
које имају децу, породицу.
Економиста Владимир Глигоров казао је да ће смањење плата од десет одсто у јавном сектору
утицати на пад приватне потрошње око један одсто БДП-а, што ће повући и мање приходе
државе по основу ПДВ-а. Тај стручњак, иначе сарадник Бечког института за економска
истраживања, рекао је да је могуће и да, под одређеним условима, потрошња опадне мање
или више од тога.
– Под условом да је преостало штедње или се још могу узети кредити, потрошња би могла
пасти и мање. С друге стране, ако се због смањене укупне тражње додатно смање плате или
запосленост, могла би пасти и више – рекао је он.
С. Глушчевић
Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за уторак, 2. децембар
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-nema-vise-smanjenja-plata

Вујовић: Нема више смањења плата
За око 200 државних предузећа највероватније неће бити ни купаца ни партнера, а
министар финансија Душан Вујовић каже да ће радници, уколико та предузећа оду у
стечај, имати отпремнине
и бити заштићени у том процесу.
Поводом плата и пензија, Вујовић је, такође, поручио да оне не би требало да се више смањују
у склопу мера штедње Владе Србије.
„Ми не желимо ни за динар више никоме да пипнемо било шта, ако све остало буде како
треба, неће бити потребе ни за већим порезом, ни за допунским смањивањем трошкова”,
рекао је Вујовић.
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Говорећи о приватизацији он је рекао да ће предузећа која не нађу купца ићи у процедуру
стечаја, а то значи да ће радници имати отпремнине и бити заштићени у том процесу”, рекао
је Вујовић за Б92.
Пема његовим речима, средства тих предузећа биће ослобођена за друге намене. Држава већ
планира одређена средства за те раднике, али не жели да погађа колико ће људи бити у
ситуацији да користи те отпемнине, казао је министар и поручио да ће држава испоштовати
законе и своје обавезе за све. Држава је склопила буџет и решила да неодрживи дефицит у
наредној години мора да се смањи за око 65 милијарди динара.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=01&nav_id=930932

"Srbija nema sindikalni pluralizam"
IZVOR: DANAS, TANJUG
Beograd -- U Srbiji postoji laţni sindikalni pluralizam i potrebna je reforma sindikata, ocenila je
Bernadet Segol, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata.
Segol je za Danas rekla i da EKS nikad neće opravdati nasilno delovanje u cilju ispunjenja svojih zahteva, ali
da će nastaviti da se bori za smelije investicione napore.

"U Srbiji postoji laţni sindikalni pluralizam. To nije pluralizam, već fragmentacija. Razdvajanje
sindikata i korporativizam kose se sa interesima radnika, pošto su to sindikati pod jakim uticajem
politiĉkih partija. Put ka EU nije put u raj, već on pruţa prilike i pomoći će modernizaciju i
sprovoĊenje reformi. Integracija nije samo stvar koja se tiĉe odnosa izmedju vlada. Ona se tiĉe i
celog društva", rekla je Segol.
Ona je naglasila i da bez dobrog socijalnog dijaloga nema dobrog rukovodstva. "Dobar socijalni
dijalog iziskuje tripartitne institucije. To je najvaţnije za zemlju u kojoj su bilateralni privredni
odnosi izmeĊu poslodavaca i sindikata još uvek slabi i na ledu. Vlada mora hitno da obezbedi
sredstva za Socijalno-ekonomski savet da bi bio efikasan i mora da napravi mesta za socijalne
partnere koji će imati ulogu u politici i izgradnji društva. To treba shvatiti kao investiciju u
društveni mir iako su sukobi neizbeţni u ovom teškom periodu tranzicije", zakljuĉila je Segol.
Prema njenim reĉima, da bi mogli da zastupaju socijalne interese, sami sindikati moraju da se
podvrgnu reformama.
"Dok god nema stabilnih i snaţnih sindikata kao kompetentnih i odgovornih aktera, interesi radnika
će biti ugroţeni. Zakon o sindikatima ne treba da omogući dodatnu fragmentaciju, već treba da
postavi jasne i realne kriterijume", ocenila je ona i naglasila da upravo koherentni zakon mora da
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spreĉi rast "samoproklamovanih" sindikata.
Segol je, takoĊe, poruĉila radnicima da izbegavaju sindikate koji su prosto usluţni klubovi za
ostvarenje politiĉkih ciljeva partija.
Segol je rekla i da, kada je reĉ o nedavno donetom Zakonu o radu, vlada sve veća konfuzija i da je
vlada oĉigledno pokušavala da ga "progura bez odgovarajućih transparentnih konsultacija,
ukljuĉujući one kojih se to oĉito tiĉe, a to su socijalni partneri".
"I u tom pogledu opet Savet treba da bude mesto detaljnih konsultacija, a ne da se umesto toga
angaţuju grupe struĉnjaka odabranih iz redova simpatizera. Za sve to je, naravno, potrebno vreme
i moglo bi biti od velike pomoći da se razmotre iskustva drţava ĉlanica EU, naroĉito drţava istoĉne i
centralne Evrope, Hrvatske i Slovenije", ocenila je Segol.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_bez_povisice.55.html?news_id=293476

Počela treća nedelja štrajka u školama

Prosvetari bez povišice?
TRAGOM
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Poĉela je treća nedelja štrajka u osnovnim i srednjim školama, ali se dogovor sindikata
prosvetnih radnika i Vlade Srbije ne nazire, iako su u toku intenzivni pregovori o posebnom
kolektivnom ugovoru. Ni iz sindikata, ni iz Ministarstva prosvete nema odgovora do kada bi štrajk sa
skraćenim ĉasovima na 30 minuta mogao da potraje, a do kraja polugodišta ostalo je ĉetiri
nedelje.
Kako pregovori odmiĉu sve je izvesnije da neće biti ništa od povišice preko kolektivnog ugovora,
koja bi, prema ranijim najavama trebalo da ublaţi smanjenje plata za 10 odsto.
Jasna Janković, ĉlanica Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika kaţe za Danas da se o
tome ne pregovara, jer sastancima ne prisustvuju predstavnici Ministarstva finansija, a od prošlog
utorka ni ministar prosvete SrĊan Verbić. Ona istiĉe da su sindikati zadovoljni tokom pregovora sa
Ministarstvom prosvete o kolektivnom ugovoru i izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja
i vaspitanja, ali odbacuje mogućnost da dogovor oko ovih pitanja rezultira prekidom štrajka, jer je
to „tek treći zahtev“. Jankovićeva dodaje da će tokom vikenda biti odrţana sednica Glavnog
odbora Unije, na kojoj će se razgovarati o dosadašnjim efektima štrajka i daljim koracima.
- Ministar prosvete stalno govori kako su platni razredi najpoštenije rešenje, ali kada pitamo kad će
to biti, dobijamo odgovor da se ne zna. To je licemerno i izaziva ogorĉenje prosvetnih radnika ocenjuje Jankovićeva.
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Prosvetari u petak primaju prvi deo novembarske plate, koja će biti smanjena po osnovu vladinih
mera štednje, a Jankovićeva istiĉe da će tek videti kako je to obraĉunato. Na pitanje da li će
prosvetnim radnicima koji štrajkuju biti umanjen drugi deo novembarske zarade (štrajk je poĉeo
17. novembra) ona navodi da se o tome nije razgovaralo, dok je Slobodan Brajković, iz Sindikata
radnika u prosveti Srbije, uveren da neće. Jankovićeva dodaje da smanjenje na meseĉnom nivou za
one koji ĉasove drţe po 30 minuta ne moţe da preĊe 16,5 odsto.
Pregovori o zakonu juĉe su završeni, a o kolektivnom ugovoru nastavljaju se u sredu.
Broj osnovnih i srednjih škola koje su u štrajku se ne menja - prema juĉerašnjim podacima
sindikata protestuju zaposleni u oko 1.100 škola, dok Ministarstvo prosvete tvrdi da je reĉ o 700, od
ukupno 1.768 obrazovnih ustanova u Srbiji.
Budili ministra
Ĉlanovi Foruma srednjih struĉnih škola odrţali su juĉe protest na Trgu Nikole Pašića, na kome su
budilnicima i trubom „budili“ ministra prosvete SrĊana Verbića. Predsednik Foruma Milorad Antić
kaţe da su ovim potezima prosvetni radnici iskazali nezadovoljstvo odnosom vlade prema
štrajkaĉkim zahtevima sindikata. On je poruĉio ministru da pregovori treba da se vode 24 sata, jer
je to u interesu dece, roditelja i nastavnika. Antić navodi da u Beogradu štrajkuje 70 odsto srednjih
struĉnih škola, 14, od 21 gimnazije, a da je najlošiji odziv u osnovnim školama.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/pses-netransparentna-privatizacija_542743.html

PSES: Netransparentna privatizacija
NOVI SAD
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim statusom ove
institucije u pogledu privatizacije preduzeća iz Vojvodine i nepostojanjem informacija o tom
procesu.
Pokrajinski savet saopštio je danas, nakon odrţane sednice tog tela, da na odgovarajući naĉin treba
da bude ukljuĉen u odluĉivanje o sudbini preduzeća iz Vojvodine, te da se pre donošenja konaĉnog
predloga modela privatizacije o svakom od 126 preduzeća iz Vojvodine prethodno zatraţi mišljenje
Unije poslodavaca Vojvodine i reprezentativnih sindikata u Pokrajini.
"U portfelju Agencije za privatizaciju nalaze se 126 preduzeća sa teritorije Vojvodine za koja se
objavljuje javni poziv za privatizaciju. U njima je zaposleno nešto više od 11.000 lica. Sindikati,
Unija poslodavaca Vojvodine i Pokrajinska vlada - partneri Pokrajinskog socijalno-ekonomskog
saveta, smatraju da je u ovom procesu veoma vaţna transparentnost o investitorima koji su
dostavili pismo o zainteresovanosti Agenciji za privatizaciju", navodi se u saopštenju.
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Kako se dodaje, preduzeća iz Vojvodine, ako se izuzme "Petrohemija", u povoljnijoj su situaciji u
odnosu na preduzeća iz drugih delova drţave, jer je jedan znaĉajan broj preduzeća iz oblasti
poljoprivrede i prehrambene industrije i "ima realnu perspektivu".
"Na spisku za privatizaciju nalaze se i preduzeća upropašćena još u periodu sankcija, te će, ukoliko
drţava preuzme sva njihova dugovanja, ceh ove privatizacije biti velik", navodi se u saopštenju.
Pokrajinski savet posebno ukazuje na privatizaciju preduzeća koja se bave javnim informisanjem i
"mogućnost njihovog nestajanja, što dovodi u pitanje i nivo demokratskih tekovina".
U današnjoj raspravi na sednici Saveta ukazano je i da se meĊu zainteresovanima za privatizaciju
ponovo pojavljuju oni koji su uĉestvovali u prethodnim neuspešnim privatizacijama.
Iako je novi zakon o privatizaciji donet letos, sudbina 502 preduzeća i dalje je neizvesna. U
Vojvodini je 126 firmi koje su obuhvaćene tim zakonom. U njima je je oko 11.000 zaposlenih. Ova
preduzeća moraju se privatizovati do poslednjeg dana 2015. godine.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1765517/Dom+sindikata+%E2%80%93+podela%2C+a+ne+
prodaja.html

Dom sindikata – podela, a ne prodaja
Dom sindikata na spisku Agencije za privatizaciju. Šta se taĉno prodaje niko ne zna.
MeĊu 502 preduzeća sa spiska Agencije za privatizaciju je i Dvorana doma sindikata. Najava
promene vlasnika podgrejala je priĉu o podeli imovine kojom sada raspolaţe samo jedan sindikat.
Dilema – šta se, u stvari, prodaje, biće razjašnjena uskoro, kada se Ministarstvo privrede izjasni o
predlozima koje im je dostavila Agencija za privatizaciju.
Pripremila Olivera Petrović Stojanĉić
Nijedan od dvadeset hiljada kvadrata Dvorane doma sindikata nije predmet prodaje, tvrde u
Savezu samostalnih sindikata. Zabunu unosi to što se društveno preduzeće koje od 2004. godine
organizuje kulturne delatnosti, zove istim imenom.
"Mi smo traţili od agencije da vidimo šta se u stvari privatizuje. Dobili smo odgovor da je to
društveno preduzeće koje je tako upisano u APR. Mi smo tu imovinu uknjiţili i ona je naša imovina.
Ona je samo data u zakup tom društvenom preduzeću koje ide u privatizaciju", kaţe Zoran
Mihailović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Da li je u vlasništvu tog preduzeća, ĉija je vrednost procenjena na preko 100 miliona dinara i koji
kvadrat, u Agencije ne ţele da komentarišu pre nego što se resorno ministarstvo izjasni o modelu
privatizacije.
Samostalni sindikat raspolaţe sa oko 60.000 kvadrata širom Srbije, veći deo izdaje. Duţe od dve
decenije sindikati koji su nastajali kasnije, pokušavaju da Samostalnom sindikatu to pravo ospore.
15

"To je gradila drţava i sva ta imovina je praktiĉno drţavna imovina. Ukoliko su oni to uknjiţili, to su
uknjiţili nezakonito, a ne verujem da su uknjiţili, pošto imali smo prilike da vidimo da nekoliko tih
zgrada koje su pod sporom budu vraćene starom vlasniku", kaţe Ţeljko Veselinović iz Ujedinjenog
sindikata "Sloga".
"Ova Vlada je pokrenula mnoga pitanja koja 14 godina nisu rešavana, stavljana su pod tepih i za
razliku od kolege ja sam optimista da će to pitanje doći na dnevni red", kaţe Ranka Savić
iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Kodeks radnog zakonodavstva, na kome radi grupa ekspereta koju je okupilo Ministarstvo rada,
najavljuje poseban zakon koji će urediti reprezentativnost i ostala pitanja sindikata.
"Jedan deo te imovine sigurno pripada drţavi. Mislim da se oko dela te imovine pokreću i vode
rasprave vezano za deobu imovine bivše federacije. Ima tu puno stvari koje treba prethodno da se
rasprave", kaţe Darko Marinković iz Radne grupe za Kodeks radnog prava.
Najmanje 4.000 kvadrata u Domu sindikata moţe biti predmet sukcesije jer je taj prostor koristio
Jugoslovenski sindikat.
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