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Đacima i u drugom polugodištu skraćeni časovi
I. M. |
Sa štrajkom i časovima skraćenim na pola sata u, prema podacima sindikata, oko hiljadu
osnovnih i srednjih škola počinje drugo polugodište
SA štrajkom i časovima skraćenim na pola sata u, prema podacima sindikata, oko hiljadu osnovnih i
srednjih škola počinje drugo polugodište. VojvoĎanski Ďaci već su krenuli u školu, gde su nastavnici
u istom obimu nastavili štrajk, kao i u prvom polugodištu. Pomaka u pregovorima štrajkača i
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima, ali se štrajku ne nazire kraj.
Do kraja nedelje trebalo bi da bude potpisan novi kolektivni ugovor. Dve strane saglasile su se oko
teksta ovog dokumenta, a mišljenje treba da daju još neke drţavne institucije. U utorak će se
komisija za kolektivni ugovor još jednom sastati, a korak pred potpisivanje je saglasnost Vlade
Srbije, koju bi kolektivni ugovor trebalo da dobije po hitnom postupku.
- Potpisivanje kolektivnog ugovora biće veliki korak, ali ne i dovoljan da prekinemo štrajk - kaţe
Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika. - Ne moţe da nam se uzme toliko
novca smanjenjem plata, a onda vrati samo neki mali deo, kroz odreĎene odredbe kolektivnog
ugovora.
Matijević je za 26. januar, uoči Svetog Save, najavio "marš na Beograd", kada će na protest u glavni
grad doći štrajkači iz cele Srbije.
Iako se štrajk nastavlja, to zasad ne utiče na pripreme za odrţavanje male mature. Od utorka su u
prodaji zbirke zadataka za pripremu sva tri ispita - srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike
i kombinovanog testa, sa pitanjima iz pet predmeta. U Ministarstvu prosvete kaţu da zasad nema
razloga za ukidanje ili pomeranje polaganja završnog ispita.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/527807/Ekonomisti-Esmark-koristi-priliku-trazi-bolje-uslove

Ekonomisti: Esmark koristi priliku, traţi bolje
uslove
Tanjug
Izjavom da se veoma teško odvijaju razgovori s američkom kompanijom Esmark ministar je privrede
Ţeljko Sertić danas praktično nagovestio da je na relaciji Vlada Srbije - Esmark, došlo do zastoja, a
ekonomisti kao ključni razlog navode pokušaj potencijalnog kupca da dobije više novca nego sto se
u prvom trenutku računalo.
Ţelezara Smederevo
Sagovornici Tanjuga kaţu i da su bili uvereni da je vlada sa američkom kompanijom postigla mnogo
čvršći dogovor, kao i da su uslovi precizirani mnogo pre nego što je raspisan tender.
Već izvesno vreme se, naime, spekulisalo da Evropska unija neće tako lako dozvoliti sklapanje ovog
aranţmana jer on podrazumeva da Srbija obezbedi pomoć Esmarku, što se ne uklapa u evropska
pravila.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je zbog toga već zatraţio podršku Unije za davanje saglasnosti na
plan restrukturiranja Ţelezare i biznis plan američke kompanije Esmark kako bi Srbija bila u
mogućnosti da uputi drţavnu pomoć.
Objašnjavajući ozbiljnost situacije ministar Sertić je danas rekao: "Veoma teško idu razgovori, ali
razgovori u poslovnom svetu nikada nisu ni malo jednostavni, ima mnogo pitanja koja moraju da
budu rešena".
Dodao je i da ipak veruje i očekuje da razgovori budu uspešno završeni u naredne dve nedelje,
mada nije naveo koja su to ključna razmimoilaţenja.
Ekonomista Goran Nikolić ocenjuje da je najverovatniji uzrok spora taj što je Esmark procenio da bi
ulog Vlade Srbije trebalo da bude veći kako bi posao bio profitabilan.
On kaţe da se Vlada Srbija obavezala da preuzme dugove Ţelezare koji iznose 520 miliona evra, kao
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i da će učestvovati u dokapitalizaciji sa preko 200 miliona evra, ali i ocenjuje da je Esmark
procenio da mu ni to nije dovoljno.
Ţeljko Sertić
"Treba imati u vidu da Srbija nema svoju koksaru, da nema ţeleznu rudu, jer se sve to uvozi i da su
same plate vrlo mali deo ukupnih rashoda. Čak i da smanje plate, to je vrlo mali efekat na ukupno
poslovanje Ţelezare", objašnjava Nikolić u izjavi Tanjugu.
Upitan da li je problem moţda u tome što EU ne podrţava davanje drţavne pomoći, Nikolić kaţe da
je stekao utisak da bi EU do kraja januara jednom takvom ulaganju, koje bi bilo jednokratno,
mogla da "progleda kroz prste", jer, kako ocenjuje, aranţman s MMF time ne bi bio ugroţen.
"On bi doduše bio oteţan jer bi to bilo jedno ulaganje koje bi prevazišlo nivo budţetske rezerve od
100 miliona evra", ističe Nikolić.
On, meĎutim, tvrdi da će na aranţman sa MMF-om presudno uticati drugi problemi, a ključni je
Petrohemijski kompleks koji će biti jako teško rešiti.
"Tako da ne mislim da su EU i sporazum sa MMF ključni faktori zastoja u prodaji Ţelezare. Ključni
faktor je procena Esmarka koliko je potrebno novca uloţiti inicijalno da bi mogli da se nadaju da će
imati profitabilnu proizvodnju", ističe ovaj ekonomista.
Sa njim se slaţe i profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić koji za Tanjug kaţe da Esmark
pokušava maksimalno da iskoristi situaciju u svoju korist.
"Moramo da prihvatimo da se nalazimo u jednoj surovoj trţišnoj privredi u kojoj dve strane,
nejednake snage i motiva, pregovaraju. Potpuno mi je jasno da Esmark pokušava da iskoristi tu
situaciju, u kojoj Srbiji gori pod nogama. Esmarku ne. Zato pokušava za sebe da pribavI što bolje
uslove", ističe on.
Savić kaţe da će Srbija na kraju verovatno morati da izdvoji veći novac nego što je planirala kada
je raspisivala tender.
"Ali ako će to dugoročno dovesti do povećanja proizvodnje, do očuvanja radnih mesta, povećanja
izvoza i ako će dobici biti mnogo veći nego što su trenutni gubici, mislim da treba da prihvatimo
takav sporazum", ističe on.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da javnost nema prave informacije u vezi s prodajom Ţelezare.
"Mi ne znamo ni šta je nuĎeno Esmarku, a ne znamo ni šta bi se moglo ostvariti. Moţe se dogoditi
da se Esmark i pojavio kao kupac pod nekim obećanjima prevelikih subvencija gde bismo mi, kao
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partner sa 20 posto udela u vlasništvu, pokrivali značajne rashode. Ako je tako, onda sigurno teško
moţemo proći kod EU sa tim", ističe on.
On smatra da je od početka bilo jasno da Esmark neće kupiti Ţelezaru i da Srbija mora napraviti
ogromne ustupke da bi se neko upustio u avanturu da popravlja njene kapacitete i da finansira pola
milijarde evra da bi počeo da posluje.
"Sa druge strane, taj posao nije bio dovoljno dobro planiran sa naše strane da bi se uspešno
ostvario", ističe on.
Osnivač i prvi čovek Esmark stil grupe Dţejms Bušar je ranije rekao Tanjugu da će ta kompanija,
ukoliko pobedi na tenderu, u srpsku čeličanu uloţiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina,
kao i da neće biti otpuštanja.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527646/NOVA-SKOLSKA-GODINA-Pocinje-drugo-polugodiste-sindikati-nastavljajustrajk

NOVA ŠKOLSKA GODINA Počinje drugo polugodište,
sindikati nastavljaju štrajk
Beta
Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u centralnoj Srbiji počinje danas, a prema ranijim
najavama predstavnika sindikata prosvete, štrajk će biti nastavljen i časovi će ponovo trajati 30
minuta.Po Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, školska godina se za učenike osmog
razreda osnovne škole završava 29. maja, a za ostale osnovce 12. juna.Prema tom pravilniku, drugo
polugodište za srednjoškolce završava se 20. juna.
Pre tog datuma školsku godinu završavaju maturanti gimnazija, 22. maja, a učenici završnih
razreda u srednjim stručnim školama 29. maja.
Četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti - Granski sindikat prosvetnih radnika
"Nezavisnost", Samostalni sindikat, Unija prosvetnih radnika i Sindikat obrazovanja, od 17.
novembra štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta.
Oni su najavili i da će 27. januara, na dan školske slave, odrţati "Veliki svetosavski pohod
prosvetara" kroz Beograd. Sindikati prosvete traţe izuzimanje prosvete iz smanjenja plata u janom
sektoru, potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora i donošenje novog Zakona o obrazovanju.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527712/Protest-radnika-FVK-zbog-socijalnog-programa

Protest radnika FVK zbog socijalnog programa
Beta
Oko stotinu radnika kraljevačke Fabrike vagona (FVK) danas je protestovalo na ulicama jer su ostali
bez novca iz socijalnog programa.
Predsednik Štrajkačkog odbora Fabrike vagona Nenad Terzić kazao je da se, prema sprovedenoj
anketi, od 730 zaposlenih radnika, 423 izjasnilo za napuštanje fabrike po socijalnom programu
Vlade Srbije.
- Naš menadţment je do 21. decembra trebao da sprovede socijalni program.., ali kada smo mi
pozvali Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, rečeno nam je da su kod njih iz FVK stigli samo
anketni listići i zahtev za socijalni program - objasnio je Terzić.
On je dodao da je drţava dala pravo preduzeću da dobije novac iz socijalnog programa.
- Menaţment je bio u obavezi to da uradi, a nije ga uradio. Neka drţava vidi ko je kriv, da li nas
drţava laţe ili menadţment, ali mi smo ovde kolateralna šteta - ocenio je Terzić.
On je naveo da će radnici FVK danas ispred zgrade gradske skupštine postaviti ultimatum upravi
preduzeća i draţavi, da se izjasne da li je novac iz socijalnog programa za njih, ili nije.
Direktor FVK Zoran Minović je izjavio da je uprava svoj deo posla obavio i da je dokumentacija za
odlazak radnika iz te fabrike po socijalnom programu, poslata elektronskom poštom 23. decembra
Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, a "gde je to sad zapelo, ja ne znam", kazao je Minović.
On je rekao da je u Beogradu u Agenciji za privatizaciju gde će se videti kakav će biti privatizacioni
model za Fabriku vagona, i da će "ukoliko stigne, proveriti da li je socijalni program iz kraljevačke
FVK poslat elektronskom poštom, stigao u Ministarstvo za rad".
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527670/Sindikati-sest-fabrika-odbrambene-industrije-Srbije-zabrinuti-zbog-prisluskivanja

Sindikati šest fabrika odbrambene industrije Srbije
zabrinuti zbog prisluškivanja
TANJUG
Sindikati šest fabrika odbrambene industrije Srbije (OIS) zabrinuti su zbog informacija da je
Vojnobezbednosna agencija pratila sindikate i prisluškivala sindikalne lidere.
-U okolnostima kada su sindikati OIS u poslednjem periodu imali visok nivo sindikalnog delovanja,
izraţavamo bojazan da su se te aktivnosti bezbednosnih struktura odnosile direktno na kontrolu,
praćanje i prisluškivanje sindikalnih lidera - navedeno je u zajedničkom saopštenju sindikata
fabrika "Prvi partizan", "Prva
iskra", "Milan Blagojević", "Sloboda", "Krušik" i "Zastava oruţje".
Zaštitnik gradjana Saša Janković u intervju NIN-u optuţio je Vojnobezbednosnu agenciju (VBA) da
bez odluke suda špijunira političke stranke, lidere sindikata i pojedine sudije.
- Postoje saznanja da se VBA bavi radom nekih političkih partija, aktivnostima nekih sindikata, da
je bilo zadiranja u sadrţinu komunikacija bez odluke suda i upravo to je trebalo da bude provereno
u kontroli krajem prošle godine - rekao je Janković.
On je dodao i da je došao do podataka da se VBA "nezakonito bavi sindikalnim vodjama", vojnih i
civilnih, ali i "operativnom obradom nosioca pravosudnih funkcija".
Sindikati fabrika odbrambene industrije u saopštenju su naveli i da podrţavaju ispitivanje svih
navoda zaštitnika gradjana Saše Jankovića i traţe od drţavnih organa da iznesu istinu i obelodane
sve činjenice koje se, kako su naveli, vezuju za tu osetljivu oblast koja direktno zadire u
ograničavanje ljudiskih prava.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527681/Radnici-Zelturista-prekinuli-strajk

Radnici Ţelturista prekinuli štrajk
Beta
Radnici sektora voznog ugostiteljstva (KSR), preduzeća "Ţelturist" su obustavili blokadu dela
Ţelezničke stanice "Beograd", koja je trajala više od dva meseca, saopštile su "Ţeleznice
Srbije".bustava rada tog preduzeća, zbog neisplaćenih plata, trajala je od 3. novembra prošle
godine, a, kako se navodi, nanela je štetu "Ţeleznicama Srbije" od oko 60 miliona dinara, a
pribliţno još toliko preduzeću "Ţelturist".
Štrajk je okončan nakon jučerašnjeg sporazuma, koji je novo poslovodstvo "Ţeleznica Srbije"
postiglo s predstavnicima Sektora za vozno ugostiteljstvo preduzeća "Ţelturist".
Sporazum predviĎa formiranje zejdničkog stručnog tima "Ţeleznica Srbije", "Ţelturista" i Vlade
Srbije, koji u roku od 30 dana treba da sagleda poloţaj ţelezničkog voznog ugostiteljstva i donese
rešenja koja će poštovati ekonomska pravila poslovanja i biti dugoročno odrţiva.
Na čelu zajedničkog stručnog tima je izvršni direktor "Ţeleznica Srbije" Nenad Kecman.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527555/PROTEST-ZBOG-TREPCE-Rudnik-preko-noci-postaje-vlasnistvo-Kosova

PROTEST ZBOG TREPČE Rudnik preko noći postaje
vlasništvo Kosova
Beta
Veliki broj radnika kombinata "Trepča" okupio se jutros u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku na
protestima povodom odluke vlasti u Prištini da donošenjem izmjena zakona omogući da "Trepča"
preĎe u vlasništvo Kosova.
Na protestu u Rudaru, kod Zvečana, predstavnici radnika poručili su da pitanje "Trepče" treba pod
hitno staviti na dnevni red razgovora u Briselu.
Predsednik Sindikata radnika "Trepče" Dušan Dragović rekao je da sindikalci u potpunosti odbacuju
predlog zakona koji je kosovska vlada usvojila o promeni vlasništva i organizovanja ove kompanije
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kao javno preduzeće.
On je rekao da je neshvatljivo da kosovska vlada predlaţe zakon o promeni vlasničke strukture
"Trepče", a da prethodno nije zatraţila ni mišljenje sindikata,menadţmenta i lokalne samouprave
na ovom području.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izjavio je danas da predstavnici lokalnih samouprava
sa severa Kosova daju jedinstvenu podršku zahtevima sindikata radnika kombinata "Trepča", kako bi
ovaj kombinat bio očuvan.
Rakić rekao je na protestu radnika koji je odrţan u Rudaru, kod Zvečana, da podrška radnicima
"Trepče" dolazi sa ciljem da se sperči destabilizacija ovog kombinata, koja bi mogla da ugrozi
egzistenciju ogromnog dela srpske populacije na Severu Kosova i Metohije.

"Današnjim okupljanjem jasno se i nedvosmisleno iskazuje volja, ne samo radnika kombinata
'Trepča', nego i svih Srba sa Kosova i Metohije, da se bez dogovora i pregovora problemi oko Trepče
koji postoje ne mogu rešavati jednostranim odlukama", rekao je Rakić.
''Predlaţemo da se pod hitno u Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata i
pitanje promene vlasništva i načina organizovanja 'Trepče - sever''', rekao je Dragović.
On je podsetio da sindikat predstavlja 3.300 zaposlenih radnika "Trepče" na severu Kosova, a koji
obezbeĎuju egzistenciju za 20.000 članova njihovih porodica.
"Sa ovog mesta jasno i glasno poručujemo svima ako se ne prihvate argumenti i stavovi Vlade Srbije
preduzećemo dalje korake i upotrebiti sva pravna i demokratska sredstva za ispunjenje naših
zahteva", kazao je Dragović.
Očekujemo da će Vlada Srbije u što kraćem roku kroz predstojeće razgovore sa predstavnicima
Prištine i meĎunarodne zajednice naći rešenje koje obezbeĎuje leganost vlasničke strukture,
privrednih subjekata i ove kompanije i preduzeti konkretne mere za uspostavljanje političke i
ekonomske ravnopravnosti svih zajednica na ovom prostoru, rekao je Dragović.
Na protestu u Rudaru radnicima "Trepča" pridruţili su se i zaposleni u drugim javnim preduzećimna
iz Kosovske Mitrovice i Zvečana, kao i graĎani.
Magistralni put Leposavić - Prština kroz Rudare za vreme trajanja protesta bio je blokiran za
saobraćaj.
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/527759/Udruzenje-sindikata-penionera-trazi-prijem-kod-Malog

Udruţenje sindikata penionera traţi prijem kod
Malog
Tanjug
Udruţenje sindikata penzionera Srbije uputilo je danas otvoreno pismo gradonačelniku Beograda
Siniši Malom u kojem traţe da ih primi kako bi razgovarali o problemima i pitanjima koji se odnose
najstarije sugraĎane, a meĎu kojima je i gradski prevoz.U saopštenju Udruţenja, tvrdi se da je Mali
u moralnoj obavezi da se sastane sa njima i čuje njihove stavove, te da mu se treći put za mesec
dana obraćaju sa takvim zahtevom.
U Beogradu, kako se navodi, od ukupnog broja graĎana ţivi više od petine penzionera, a u
Udruţenju veruju da gradska vlast nije dovoljno upoznata sa problemima sa kojima se suočavaju.Našu jednomesečna borba da dokaţemo da je predlog novog tarifnog sistema bio loš shvatio je i
premijer - smatraju u Udruţenju, gde su uvereni da u postojećem tarifnom sistemu ima
nedostataka koji se zajedničkom akcijom i dogovorom mogu otkloniti.Kako se dodaje, "licitiranjem
preko sredstava informisanja neće se ništa postići".
Navedeno otvoreno pismo je, kako je saopšteno, poslato i predsedniku vlade Aleksandru Vučiću i
ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandru Vulinu.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-korpa-u-novembru-bila-66_119-dinara.sr.html

Србија међу најјефтинијима, али и са ниском
куповном моћи
ЛОНДОН – На листи 119 најјефтинијих и најскупљих земаља за живот, Србија се нашла на 94.
месту, иза Бугарске, али испред Румуније, БиХ, Албаније, према ранг листи коју је направио
сајт Нумбео.цом, а објавио британски лист „Индепендент”.
Као основа истраживања узета је држава Њујорк с индексом потрошачких цена (ИПЦ) 100, тако
да ако је ИПЦ неке земље 70, трошкови живота у тој земљи су за 30 одсто нижи него у
Њујорку, док, са друге стране, ако ИПЦ износи 120, онда су ти трошкови 20 одсто виши.
Према истраживању сајта Нумбео, ИПЦ у Србији износи 43,29, што значи да су цене робе и
услуга у нашој земљи 56,71 одсто ниже него у Њујорку, трошкови становања, са индексом
8,47, нижи су 91,53 процента, али је значајно нижа и куповна моћ становништва за 60,85
одсто.
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Када је реч о земљама региона, Македонија је заузела 112. место, уз још ниже потрошачке
цене него у Србији, са индексом 37,41, а Босна и Херцеговина је на 96. месту.
Бугарска је, према овој листи, скупља за живот од Србије, и налази се на 93. месту, а Црна
Гора на 85. место.
Међу пет најјефтиних држава за живот, када су у питању потрошачке цене, налазе се азијске и
северноафричке државе, попут Индије, Непала, Пакистана, Туниса и Алжира.
Пет земаља које ће вероватно „појести” ваш банковни рачун када будете плаћали основе
намирнице и услуге су Швајцарска, Норвешка, Венецуела, Исланд и Данска.
Листа коју је презентовао сајт Нумбео.цом представља поредак држава по висини трошкова
живота, а поред потрошачких цена, у листу улазе цене рентирања станова, цене у
малопродаји, цене у ресторанима и куповна моћ.
---------------------------------Просечна корпа у новембру била 66.119 динара
БЕОГРАД – Просечна потрошачка корпа за новембар 2014. године износила је 66.119,86 динара
и јефтинија је за 0,28 одсто, или за 187,8 динара у односу на октобар, објавило је
Министарство трговине.
Минимална потрошачка корпа за новембар је износила је 34.348,40 динара и мања је за 0,24
одсто, или 83,82 динара у односу на претходни месец.
За покриће просечне потрошачке корпе у новембру 2014. године било је потребно 1,50
просечних зарада, а за покриће минималне корпе 0,78 просечне зараде.
У октобру је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,48 просечних зарада, а за
покриће минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.
У Министарству наводе и да је просечна потрошачка корпа скупља за 2,19 одсто, а минимална
потрошачка корпа већа за 1,55 одсто у односу на лањски новембар.
Танјуг

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Godisnja-karta-za-sve-penzionere-657-dinara.sr.html

Предлог градоначелнику
Годишња карта за све пензионере 657 динара
Градска организација пензионера упутила је молбу Синиши Малом да се за све кориснике
пензија одреди исту цена превоза без обзира да ли су старији или млађи од 65 година
„Уместо повратка старог тарифног система који пензионере дели на млађе и старије од 65
година требало би увести модел по којем би сви корисници пензија плаћали исту цену карте.
Зато смо покренули иницијативу да сви пензионери купују годишњу карту од 657 динара и да
се на тај начин изједначе.”
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Овако у Градској организацији пензионера Београда (ГОП) коментаришу предлог који су
упутили градоначелнику Синиши Малом. То су учинили, јер „пензионери не би требало да
буду подељени у категорије по томе колико су година навршили, као што по старом тарифном
систему нису разврстани ни по висини прихода”.
– Урадили смо истраживање и дошли до податка да у Београду 154.599 пензионера прима
пензију мању од 25.000 динара, а од тога је око 30.000 млађих од 65 година. По новом систему
наплате годишња карта је за све њих требало да кошта 407 динара без обзира кад су рођени.
Чак 14.000 млађих од 65 из те групе пријавило се за нову повлашћену карту од 407 динара
годишње, пре него што су измене повучене и враћен стари систем наплате. Требало би избећи
ситуацију „узимала-давала”– истиче Василије Белобрковић, секретар ГОП-а.
У писму упућеном градоначелнику, представници ове организације подсећају да ће враћањем
старог система сви млађи од 65 година плаћати карту 1.120 динара. Тако ће се десити да неко
чија је пензија 50.000, а има 66 година плаћа 407 динара годишње, док неко ко има 64 и
пензију од 15.000 или 20.000 динара мора да издвоји чак 33 пута више.
– Са ценом од 657 динара годишње за све солидарно бисмо помогли буџет града, а да нико од
пензионера не буде превише оптерећен – закључује Белобрковић.
Стари тарифни модел враћен је на снагу, а пре тога најава увођења новог модела изазвала је
незадовољство пензионера са приходима већим од 25.000 динара за које је било предвиђено
да купују месечне карте.
То је изазвало бројне полемике које су трајале неколико дана, а Удружени синдикат
пензионера Србије најавио је организовани отпор примени новог система. Тако је 13. јануара
градска управа одлучила да повуче измене, а дан раније градоначелнику Синиши Малом
обратио се и премијер Александар Вучић који је захтевао да се пензионери додатно не
оптерећују.
----------------------------------------Карта није бесплатна ни за оне са мање од 10.000 динара
Пензионери са примањима мањим од 10.000 динара по новом тарифном систему од којег је
градска управа одустала били би потпуно ослобођени плаћања превоза, а они са
принадлежностима између 10.001 и 25.000 динара плаћали би 407 динара годишње.
Спорне су биле друге две групе – пензионери који примају између 25.001 и 50.000 динара
требало је да купују месечну карту по цени од 990 динара, а они са више од 50.000 издвајали
би 1.495 динара.
----------------------------------------Шта је ГОП Београда
Градска организација пензионера Београда (ГОП), у којој кажу да броје 110.000 чланова,
формирана је 1946. године. На њиховом сајту нема много података о историјату, али су зато,
изгледа, били активни у претходних неколико година. Како наводе, преко градског буџета су
од 2009. до 2012. године обезбеђени услови за рад ГОП-а на пружању хуманитарне помоћи
болесним, инвалидним и сиромашним пензионерима у престоници. Успеха на конкурсу
Секретаријата за социјалну заштиту имали су са пројектом „здравствене едукације и
подстицања стваралачке активности старих лица Београда”. За тај пројекат, у којем су им
помагали Канцеларија за стара лица и градски Завод за јавно здравље, средства су им
одобравана од 2010. до 2012. године. Захваљујући томе, у просторијама Удружења пензионера
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општина организовали су предавања која је држало више од двадесет академика, професора и
доктора медицинских наука.
ГОП је у договору са локалном филијалом републичког фонда ПИО допринео и пројекту слања
око 4.000 пензионера са најнижим примањима на бесплатан бањски и климатски опоравак.
Ова организација је, како наводе, и родоначелник организовања старих у олимпијском духу.
Први су колективни члан Покрета трећег доба Србије, који је од 2008. до 2012. године
припремао и организовао Олимпијаду спорта здравља и културе трећег доба.
Својим члановима ГОП Београда помоћ пружа и преко Добровољног фонда солидарности
пензионера, заснованог на добровољности и самопомоћи.
В. В.
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/U-trci-za-PKB-dvanaest-kandidata.sr.html

У трци за ПКБ дванаест кандидата
Писма о заинтересованости за приватизацију највећег пољопривредног комбината у Србији,
који ће бити продат на јавном надметању, стигла су, осим из наше земље, и из Данске,
Хонгконга, Аустрије и Немачке
ПКБ није ликвидан јер има 70 милиона евра дугова и неизмирених обавеза, каже
градоначелник Синиша Мали (Фото Д. Јевремовић)
Пољопривредна корпорација „Београд”, која је у стопроцентном власништву града Београда,
биће приватизована методом јавног надметања. У трци за својинску трансформацију овог
предузећа, једног од 502 која Влада Србије жели да приватизује, учествоваће 12 кандидата –
појединаца и правних лица из Србије, Немачке, Хонгконга, Аустрије и Данске.
Списак интересената обелодањен је на последњој седници Скупштине града, на којој су се
одборници престоничког парламента изјаснили о методу приватизације ПКБ-а.
Најзвучније понуде из Србије стигле су од „МК групе” и новосадске Индустрије меса
„Матијевић”. Међу писмима о заинтересованости која су стигла из иностранства, налазе се,
између осталог, понуде конзорцијума три физичка лица из Аустрије која заступа извесни Јозеф
Калтенгер, Инвестиционог фонда из Немачке и предузећа „JB Equity Limited” из Хонгконга. За
разлику од ових инвеститора, који би махом да купе ПКБ, данска компанија BIGADAN понудила
је стратешко партнерство са градом Београдом за изградњи електране на биогас. Реч је о
пројекту који се већ реализује на пољима ове корпорације у Падинској Скели.
Агенција за приватизацију је у пакету с ПКБ-ом понудила и зависна предузећа ове корпорације
– лабораторију „Еко лаб” и институт „ПКБ Агроекономик” – неколико понуда је стигло само за
ове две целине. Тако су интересовање за „Еко лаб”, испољили „Имлек” и предузеће „Ино
флор” из Београда, док је за „ПКБ Агроекономик” стигла понуда и од новосадског
„Биогранума”.
И док град Београд очекивано подржава приватизацију, запослени у ПКБ-у и добар део стручне
јавности успротивили су се својинској трансформацији одмах по објављивању јавног позива.
Синдикати корпорације и даље су при истом ставу, који су изнели и пре месец дана на
састанку са градоначелником Синишом Малим. Синдикалне вође, према извештају објављеном
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на сајту ПКБ-а, поновиле су на сусрету с првим човеком Београда мишљење да у овом моменту
не треба приватизовати компанију. Они су предложили да се корпорацији омогући продаја сто
хектара грађевинског земљишта и тиме реши проблем дуговања ПКБ-а који је у дужничку
кризу почео да пада још деведесетих година прошлог века. Истичући како „не постоји
позитивно искуство приватизације пољопривредних предузећа”, они су поставили питање да
ли ће запосленима бити омогућено право на упис бесплатних акција после својинске
трансформације.
Синиша Мали је, између осталог, одговорио да ПКБ није ликвидан јер има 70 милиона евра
дугова и неизмирених обавеза, додајући како „продаја хектара за хектаром како би се
исплатиле зараде није пример успешног предузећа”. Са купцем који буде имао најбољу
понуду, истакао је градоначелник, град Београд ће преговарати о томе колико дуго ће морати
да се одржи континуитет производње. Грађевинско земљиште у власништву ПКБ-а неће се
продавати, а евентуалном вишку запослених биће обезбеђен социјални програм, закључио је
Мали.
---------------------------------------------------------------Приход у 2013 – десет милијарди динара
У документацији Агенције за приватизацију наводи се да је према консолидованом
финансијском извештају последњег дана 2013. године ПКБ имао 10,1 милијарди динара
прихода, да послује под тржишним условима и редовно исплаћује зараде. Вредност капитала
фирме процењена је на близу 24 милијарде динара, а дугови ПКБ-а према државним
повериоцима истог дана износили су 2,6 милијарди динара.
---------------------------------------------------------------ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
Физичка лица
* Бошко Карановић, Београд
* Јозеф Калтенгер, Аустрија
* Милош Пауновић, Ковин
* Илија Џахагаров у име Инвестиционог фонда из Немачке
Правна лица
* EES Group, Немачка
* Тина пром, Београд
* Индустрија меса „Матијевић”, Нови Сад
* JB Equity Limited, Хонгконг
* Тера продуктс 61 д.о.о, Горњи Милановац
* BIGADAN, Данска
* EMAC д.о.о, Нови Сад
* МК група, Београд
Д. Буквић
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/predstavnici-saveza-samostalih-sindikata-posetili-%E2%80%9Ednevnik-vojvodinapres%E2%80%9D

Представници Савеза самосталих синдиката
посетили „Дневник Војводина прес”
Представници Савеза самосталних синдиката Србије посетили су наш лист и с генералним
директором „Дневник Војводина преса” д.о.о. Душаном Влаовићем разговарали о
проблемима
с којима се наша кућа суочава у последње две године и начинима на које би Синдикат могао
да помогне да се они превазиђу.
Директор ДВП-а изложио је веома тешку ситуацију у најстаријем дневном листу у Војводини,
насталу првенствено због ненајављеног укидања дотације од Покрајинске владе. Због тога су
крајем прошле године у ДВП-у предузете бројне мере којима су знатно смањени трошкови, а
покренут је и низ нових акција од којих се очекује повећање тиража и прихода од маркетинга.
Синдикални челници подржали су мере предузете за опоравак “Дневника” и обећали да ће се,
у име ове цеховске организације, заложити за организовање одговарајућих разговора у
ресорним министарствима.
Е. Д.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=01&dd=20&nav_category=12&nav_id=948665

Војвођанска пољопривредна предузећа уништила
приватизација?
Питање сремскомитровачке фабрике „Митрос” решли су пре неколико дана Аустријанци,
који су купили ту индустријску кланицу и фабрику конзерви, али и даље је под знаком
питања судбина бројних
Уситњени па лоше продати
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пољопривредних предузећа у Војводини. Једна су приватизована и држе се на ногама, у
другима су приватизације раскинуте и чекају се нове газде, док нека, међу њима и некадашњи
аграрни гиганти бивше Југославије, могу завршити само у старом гвожђу.
Готово да ништа није остало од сремскомитровачког „Сирмијума”, суботичког „29. новембра”,
зрењанинског „Серво Михаља” или „Бека”, Индустрије меса „Чока”...
Тешко је наћи једноставан одговор на питање шта је довело до тога да од некадашњих јаких
играча војвођанског, регионалног, па и светског агробизниса остану само мрвице. Све су те
фирме имале развијене сировинске базе, савремене производне погоне, квалификоване
раднике, стручњаке, тржиште, и домаће и инострано... И пропале су.
У некадашњој Југославији „29. новембар” је био једна од највећих месних индустрија, која је
прва, 1953. године, почела производњу трајних конзерви за извоз, а 1969. године, такође
прва, почела је да производи трајне кобасице. Био је југословенски пионир у производњи
трајних паштета и трајних готових јела у алу-фолији... Речју, предњачио је у месном бизнису и
био светски познат.
Суботичког лава пратила је и Индустрија меса „Чока”, која данас има катанац на капији.
Постојала је иницијатива да се након приватизације покрене производња, али ти покушаји су
редом пропали. У Чоки је пропао и Агроиндустријски комбинат „Чока“, који је 1990. године
претворен у два пољопривредна предузећа – Пољопривредни комбинат „Чока“ и друштвено
предузеће Пољопривредно газдинство „Рит“.
Највећи произвођач хране у великој Југославији, комбинат „Серво Михаљ“, доживео је исту
судбину. Тај гигант имао је 42 фабрике, запошљавао 24.000 радника и сарађивао с 25.000
коопераната. Дуже од деценије трајао је стечајни поступак „Серво Михаља“ у зрењанинском
Привредном суду. На крају, 2005. године, комбинат се нашао на распродаји али је још пре тога
имовина расточена и много тога је нестало, па и стоваришта и одмаралишта широм
Југославије.
Поменимо, у АП Војводини последњих деценија прошлог века било је 38 комбината. Осим
„Серво Михаља” и „Сирмијума”, ту су и панчевачки „Тамиш“, новосадски „Агровојводина” и
„Агрокооп”, инђијска „Агроунија”, „Агрорума” из Руме, „Банат” из Кикинде, ПИК „Бечеј”, ПИК
Сомбор, ПИК „1. мај”, АИК „Бачка Топола”, АИК „Средња Бачка”, ПИК „Агробанат”, ПИК
„Ковин”, ПИК „Јужни Банат”, ПИК „Врбас”, ПИК „Агробачка”, АИК „Бачка Паланка”, АИК
„Његошево”, ПИК „Тител”, ПИК „Пригревица”, АИК „Кањижа”, АИК „Сента”, ИПК „Шид”, ППК
„Оџаци”, ПИК „Аграр” из Банатског Брестоваца, ПИК „Моравица” из Старе Моравице, ПИК
„Спасоје Стејић” из Новог Кнежеваца, ПК „Агробачка” из Бача, ПК „Ђура Јакшић” из Српске
Црње, србобрански „Елан”, сивачка „Бачка”…
Неки од тих, попут инђијске „Агроуније”, послују и данас, с новим газдом, али већина их је
лоше прошла. Петнаест их је након неуспеле приватизације дошло у такозвани зелени пул па
потом и на најновији списак предузећа у реструктурирању, те се очекује да њихова судбина
буде решена ове године, на тендеру или аукцији. Процењује се да у пољопривредним
предузећима у Војводини, на која још није стављен катанац и чија се судбина решава, ради
између 10.000 и 15.000 људи.
С. Глушчевић
Преломна 2.000. година
У Војводини су 2000. године била 262 пољопривредна предузећа. Њих 90 у поседу је имало од
1.000 до 2.500 хектара, а 19 их је поседовало чак више од 5.000 хектара.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=19&nav_id=948411

Ko zastupa radnike a ko poslodavce?
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Tema reprezentativnosti sindikata u Srbiji ponovo je aktuelizovana a resorni
ministar Aleksandar Vulin najavljuje uskoro sednicu Odbora za njegovo utvrĎivanje.
Predstavnici sindikalnih centrala su saglasni da bi trebalo utvrditi reprezentativnost svih učesnika socijalnog
dijaloga.

Vulin je rekao da će se utvrĎivanjem reprezentativnosti raščistiti sindikalna scena i utvrditi ko
zastupa radnike, a ko ne. "Mislim da je to dobro, da je to lekovito i da je dobro da se raščisti
sindikalna scena i jasno postavi ko zastupa radnike, a ko ih ne zastupa", rekao je Vulin nakon
sastanka sa predstavnicima Konfederacije slobodnih sindikata krajem prošle nedelje.
Da bi sindikat bio reprezentativan kod poslodavca, organizacija bi trebalo da ima najmanje 15
odsto zaposlenih kod tog poslodavca, dok se reprezentativnim sindikatom za teritoriju Republike
Srbije, odnosno jedinice teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, za granu, grupu,
podgrupu ili delatnost, smatra onaj sindikat u koji je učlanjeno najmanje 10 odsto zaposlenih od
ukupnog broja radnika. Izmenjena odredba Zakona o radu o utvrĎivanju reprezentativnosti
sindikalnih organizacija trebalo bi da olakša ovu proceduru jer će odluka Odbora za utvrĎivanje
reprezentativnosti biti donošena većinom glasova, a ne kao do sada konsenzusom. Izmenama je,
naime, predviĎeno da taj odbor moţe raditi i usvajati predlog ako je na sednici prisutno najmanje
dve trećine ukupnog broja članova, a predlog se usvaja većinom glasova. PredviĎeno je i da ako
odbor ne dostavi predlog ministru rada o tome da li je neko udruţenje poslodavaca i sindikat
reprezentativan, u roku od 30 dana odluku o reprezentativnosti moţe da donese ministar bez
predloga odbora.
Kao primer je naveo da Konfederacija ima reprezentativnost u 11 grana i da se to mora poštovati.
Inače, kako navode njeni predstavnici, Konfederacija ima 183.000 članova, a članstvo imaju u
mnogim javnim preduzećima poput EPS-a, Telekoma, Pošte, Ţeleznica Srbije.
Kada je reč o stavu predstavnika drugih sindikata, predsednica ASNS Ranka Savić istakla je da je
vaţno da se dokaţe reprezentativnost svih i da je to odavno trebalo uraditi. "Dokazivanje ne sme
biti farsa, kao i puno puta do sada, nego treba da ima za cilj uspostavljanje jedinstva i ţelje da svi
zajedno učinimo ogroman napor da Srbija i zaposleni u njoj krenu napred", navodi ona za Tanjug.
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Savić je ukazala na neophodnost unapreĎenja socijalnog dijaloga, te da bi svi problemi trebalo da
se rešavaju dogovorno. "Rad Socijalno-ekonomskog saveta se pretvorio u puku formalnost, gde od
najvećeg značaja postaje pitanje ko ima pravo, a ko ne da prisustvuje sednicama saveta. Vlada
čuva mir, a dva 'reprezentativna' sindikata (SSSS i UGS Nezavisnost) svoj poloţaj i privilegije",
kazala je ona.
Savić je navela primer Hrvatske i Slovenije gde je postignut dogovor da u SES uĎu sve sindikalne
centrale u pokušaju pronalaţenja rešenja za izlazak iz krize.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović smatra da bi svi učesnici u
socijalnom dijalogu trebalo da dokaţu reprezentativnost i da je to po zakonu. "Ipak
reprezentativnost ne bi trebalo da dokazuju samo sindikati već i poslodavci", rekao je Orbović
Tanjugu.
Vulin je podsetio da je zakonom predviĎeno da se reprezentativnost na republičkom nivou utvrĎuje
nakon perioda od tri godine. On je još ranije ukazao da u Srbiji postoji 24.000 registrovanih
sindikata, uključujući sve centrale, ogranke i podruţnice.
Da bi se izbegli problemi, reprezentativnost sindikata ureĎena je izmenama Zakona o radu, a
planirano je i donošenje zakona o sindikatima, koji će propisivati uslove koje moraju da se ispune
da bi se sindikat smatrao reprezentativnim.
Zakon predviĎa postojanje odbora za utvrĎivanje reprezentativnosti sindikata i udruţenja
poslodavaca, koji odlučuje o podnetim zahtevima.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/granicar-postignut-dogovor-nema-blokade_559124.html

Graničar:Postignut dogovor, nema blokade
SOMBOR Radnici "Graničara" iz Gakova ponovo su danas razgovarali sa gradonačelnikom Sombora. Kako
je za RTV rekao predsednik samostalnog sindikata u tom preduzeću Miladin Marković, na ovom
sastanku je postignut dogovor i radnici neće izvesti mehanizaciju "Graničara" ispred zgrade
Ţupanije, kako su ranije najavili.
Marković je objasnio da je sa čelnikom Sombora potpisan protokol kojim se potvĎuje vaţenje
prethodnog, potpisanog 18. novembra prošle godine.
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"Gradonačelnik se obavezao da neće izdati u zakup zemlju koju mi obraĎujemo, tako da zasad
nećemo protestovati ispred Ţupanije. MeĎutim, ukoliko doĎe do novih problema, odmah ćemo izaći
sa mašinama", istakao je predsednik samostalnog sindikata u "Graničaru".
On je ukazao da današnji dogovor nije konačno rešenje i da će radnici i formalno zahtevati prijem
u Agenciji za privatizaciju i ministarstvima privrede i poljoprivrede, pa i u Vladi Srbije.
Tokom vikenda podrška radnicima "Graničara" stigla je i iz Ministarstva poljoprivrede. Resorna
ministarka izjavila je da uvaţava stanje i poziciju zaposlenih u tom preduzeću i da će se potruditi
da pomogne u rešavanju problema.
Nezadovoljni radnici su tokom prošle nedelje krenuli peške za Beograd, gde su razgovarali sa
predstavnicima Agencije za privatizaciju i nadleţnog ministarstva. Oni su se, po povratku, sastali i
sa gradonačelnikom Sombora, ali na tom sastanku nije postignut dogovor, nakon čega su za danas
zakazani novi razgovori.
Radnici su najavili da će, ukoliko na današnjem susretu sa gradonačelnikom ne bude postignut
dogovor, u znak protesta izvesti mehanizaciju preduzeća ispred zgrade Ţupanije.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1803191/Protest+radnika+%22Trep%C4%8De%22.html

Protest radnika "Trepče"
Radnici "Trepče" sa severa Kosova na protestima koji su danas odrţani u opštinama Zvečan, Zubin
Potok i Leposavić odbacili su Predlog zakona o promeni vlasništva te kompanije u javno preduzeće,
koji je usvojila kosovska vlada.Na protestu u Rudaru, kod Zvečana, predstavnici radnika su poručili
da pitanje "Trepče" treba pod hitno staviti na dnevni red razgovora u Briselu.
Predsednik Sindikata radnika "Trepče" Dušan Dragović rekao je da sindikalci u potpunosti odbacuju
Predlog zakona koji je kosovska vlada usvojila o promeni vlasništva i organizovanja ove kompanije
kao javno preduzeće, prenosi Tanjug.
Neshvatljivo je, kaţe Dragović, da kosovska vlada predlaţe zakon o promeni vlasničke strukture
"Trepče", a da prethodno nije zatraţila ni mišljenje Sindikata, menadţmenta i lokalne samouprave
na ovom području.
"Predlaţemo da se pod hitno u Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata i
pitanje promene vlasništva i načina organizovanja 'Trepče – sever'", rekao je Dragović.
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Podsetio je da Sindikat predstavlja 3.300 zaposlenih radnika "Trepče" na severu Kosova, a koji
obezbeĎuju egzistenciju za 20.000 članova njihovih porodica.
"Sa ovog mesta jasno i glasno poručujemo svima – ako se ne prihvate argumenti i stavovi Vlade
Srbije, preduzećemo dalje korake i upotrebiti sva pravna i demokratska sredstva za ispunjenje
naših zahteva", rekao je Dragović.
Sindikat "Trepče", kako je rekao, očekuje da Vlada Srbije u što kraćem roku kroz predstojeće
razgovore sa predstavnicima Prištine i meĎunarodne zajednice naĎe rešenje koje obezbeĎuje
legalnost vlasničke strukture, privrednih subjekata i ove kompanije.
TakoĎe, očekuju da se preduzmu konkretne mere za uspostavljanje političke i ekonomske
ravnopravnosti svih zajednica na prostoru Kosova.
Na protestu u Rudaru radnicima "Trepče" pridruţili su se i zaposleni u drugim javnim preduzećima iz
Kosovske Mitrovice i Zvečana, kao i graĎani.
Magistralni put Leposavić–Priština kroz Rudare za vreme trajanja protesta bio je blokiran za
saobraćaj.

VESTI ONLAIN
http://vesti-online.com/Vesti/Srbija/464363/Srbi-ne-daju-Trepcu-3-000-radnika-krece-u-strajk

Gradonačelnici podrţavaju radnike
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić poručuje da predstavnici lokalnih samouprava sa
severa Kosova daju jedinstvenu podršku zahtevima Sindikata radnika kombinata "Trepča", kako bi
ovaj kombinat bio očuvan.
Rakić je na protestu radnika u Rudaru rekao da je cilj podrške radnicima "Trepče" da se spreči
destabilizacija tog kombinata, koja bi mogla da ugrozi egzistenciju ogromnog dela srpske
populacije na severu Kosova i Metohije.
"Današnjim okupljanjem jasno se i nedvosmisleno iskazuje volja, ne samo radnika kombinata
'Trepča' nego i svih Srba sa Kosova i Metohije, da se bez dogovora i pregovora problemi oko 'Trepče'
koji postoje ne mogu rešavati jednostranim odlukama", rekao je Rakić.
Zvaničnike u Prištini je pozvao da stave van dnevnog reda sporni Zakon o javnim preduzećima, kako
bi se ostavio prostor za hitan početak pregovora i isključila mogućost jednostranog donošenja
odluka, poručio je Rakić.
Na protestu u Zvečanu bio je i predsednik opštinskog privremenog organa Aleksandar Spirić i
gradonačelnik Zvečana Vučina Janković.
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Jedan broj graĎana ostao je okupljen u Rudaru, kod Zvečana, gde očekuju prve informacije iz
Prištine o tome da li će Skupština Kosova usvojiti izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima,
koje predviĎaju da "Trepča" postaje javno preduzeće.
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