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Danas ime kupca Železare Smederevo
B. A.
Kupac Železare Smederevo trebalo bi da bude poznat danas, posle otvaranja pristiglih ponuda
zainteresovanih kompanija. Kao najozbiljniji kandidat za kupovinu 80 odsto akcija srpske ĉeliĉane
do sada se najĉešće spominjala ameriĉka kompanija “Esmark”.Kompanija koja pobedi na tenderu
do kraja 2016. godine treba da pokrene proizvodnju na jednoj od dve visoke peći koju je ugasio još
Ju-Es stil. Predsednik sindikata ASNS Železare Smederevo Siniša Prelić za “Blic” kaže da je dolazak
novog vlasnika spas i za zaposlene i za grad.- Novi vlasnik će pokrenuti proizvodnju, a nadamo se da
ćemo dostići 1,7 miliona tona, što smo ostvarivali. Ono što znamo jeste da neće biti otpuštanja, a
ako bude zapošljavanja, super - kaže Prelić.
U Železari je zaposleno oko 5.000 radnika. Procene su da bi se pokretanjem druge visoke peći
otvorila mesta za još 250 radnika. Tu treba raĉunati na još oko 17.000 ljudi koji će biti neposredno
angažovani preko preduzeća koja će raditi za Železaru.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-ponedeljak-odluka-o-nastavku-strajka-nastavnika.sr.html

У понедељак одлука о наставку штрајка
наставника
Без оцена у само 14 школа. – Никоме није смањена плата
У понедељак, 12. јануара, биће одржан састанак четири репрезентативна синдиката
запослених у просвети, на којем ће бити донета одлука о наставку штрајка у школама у
Србији. Координатор Уније просветних радника Србије Миодраг Скробоња изјавио је раније да
ће протест просветара сигурно бити настављен и у другом полугодишту.
У школама у Војводини друго полугодиште почиње 15. јануара, док се ђаци из остатка Србије у
школске клупе враћају 20. јануара.
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Штрајк наставника, који је почео 17. новембра, тренутно мирује због распуста, а још нема
најава да ли би синдикати могли да се ускоро састану са министром просвете или
председником владе.
Према подацима синдиката, у законском штрајку, скраћењем часова на 30 минута, налази се
око 1.000 школа широм Србије и око 75 одсто запослених у просвети. Одржан је и један
целодневни штрајк, 22 децембра, а Милорад Антић, потпредседник Синдиката радника у
просвети Србије, каже за наш лист да штрајкачима плата није смањена, упркос најавама и
претњама директора и просветних власти.
– Треба ваљда неко решење да се прво добије, неки документ да нам се одузима од плате
једна дневница, а после тога ми имамо уставно право на жалбу. Колико ми је познато, нико у
Србији није добио такав папир – каже Антић.
Он подсећа да ниједан захтев просветних радника није испоштован, али да међу синдикатима
постоји добра воља за наставак преговора иако друга страна очигледно не показује добру
вољу да се проблем реши.
На наше питање да ли може да каже да деца нису оштећена овим штрајком, Антић одговара да
ученици јесу оштећени, јер нова наставна јединица траје 25 минута, а обично је преосталих 20
минута на часу предвиђено за обнављање градива, чега у школама није било у претходна два
месеца.
– Да будемо искрени, деца јесу оштећена, знамо то и ми и родитељи, али знају то и у
министарству и у влади и зато никоме није јасно зашто се не реагује, зашто не понуде нешто
да се ова ситуација оконча – каже Антић.
А на новинарско питање да ли су наставници који држе часове по 45 минута у неравноправном
положају у односу на колеге који од 17. новембра штрајкују и за то примају пуну плату, један
од синдикалних лидера, Слободан Брајковић, одговара одрично:
– Просветни радници који штрајкују нису у предности, јер ће морати да се потруде и надокнаде
изгубљено. Родитељи не треба да брину, јер никада наставници неће остати дужни деци. И
када је плата била три марке, образовни систем није трпео.
Он најављује да ће представници репрезентативних синдиката одмах после празника тражити
састанак са премијером Александром Вучићем. Брајковић каже и да не одустају од захтева да
просветним радницима буде исплаћивана материјална помоћ до 4.500 динара док се не уведу
платни разреди у цео јавни сектор.
– Ми знамо да пара има, али нема добре воље да се помогне просветним радницима.
Министарство просвете није прихватило посредовање републичке Агенције за мирно
решавање спорова са запосленима који су у штрајку скоро два месеца, нити смо добили позив
за наставак преговора – истиче Брајковић.
Прво полугодиште у школској 2014/2015. години је завршено 31. децембра, а према подацима
просветних власти, од укупно 1.768 основних и средњих школа у Србији, одељенска већа су
одржана и ученицима су оцене закључене у 1.668 школа, што је 94 одсто.
Одељенска већа нису верификовала оцене у 103 школе или шест одсто, али се претпоставља
да је тај посао ипак завршен у скоро свим школама 5. јануара. Процене Министарства просвете
су да ће на крају у само 14 школа у Србији оцене бити под знаком питања.
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Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су такође обавестили
наставнике да ће зимски распуст искористити за „интензивне посете школама широм Србије,
како би разговарали са наставницима о актуелним проблемима”.
С. Гуцијан

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-ce-se-naraditi-do-penzije

Жене ће се нарадити до пензије
Од почетка ове године промењена је старосна граница за одлазак жена у пензију јер се
наставља теденција изједначавања услова за остваривање тог права за мушкарце и жене.
Они ће у условима за
Жене ће први пут радити и када напуне 60 година живота
пензионисање бити изједначени 2032. године. Тако се за жене сада први пут старосна граница
за остваривање права на пензију подиже изнад 60 година.
Током целе ове године женама ће за одлазак у старосну пензију требати 60 година и шест
месеци живота и најмање 15 година пензијског стажа. Једино оне које имају 45 година
пензијског стажа могу отићи у старосну пензију без обзира на године живота.
У исто време, код мушкараца нема промена: они и даље у пуну старосну пензију одлазе с
навршених 65 година живота и најмање 15 година пензијског стажа. За њих промена неће бити
ни наредних година, док ће жене све до 2032.године морати да буду пола године старије да би
испуниле услов за пензију. Тек те 2032. године оне ће бити изједначене у погледу година
живота с мушкарцима, односно услов ће им бити 65 година.
Новина у измењеном Закону о ПИО, који се примењује од 1. јануара, јесте такозвана
превремена пензија. Она предвиђа трајно умањење одређеног износа пензије од 0,34 одсто за
сваки месец који недостаје до година живота предвиђених за старосну пензију, с тим што оно
не може бити веће од 20,4 одсто укупно. Услови за превремену старосну пензију за мушкарце
ове године су 40 година пензијског стажа и 55 година живота, односно 36 година и 4 месеца
стажа и 54 године и четири месеца живота за жене. Догодине ће за одлазак у превремену
пензију мушкарцима требати 55,8 година живота и 40 година стажа, а женама 55 година
живота и 37 година стажа. Сваке наредне године жене ће све старије ићи у пензију да би 2024.
године могле да се пензионишу са 60 година старости и 40 година радног стажа.
Промене су и код услова за добијање породичне пензије па је тако ове године услов да
удовица дође до те принадлежности – да у тренутку смрти супруга има најмање 52 године
живота. Удовац ове године породичну пензију може тинаследи једино ако у тренутку смрти
супруге има 57 година. Догодине ће удовице морати бити пола године старије, као и удовци.
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Од Нове године уведени су и измењени прописи за осигуранике-пољопривреднике. У прописе
о пензијском и инвалидском осигурању пољопривредника враћена је одредба која прописује
да сада обавезно мора бити осигуран носилац пољопривредног домаћинства и носилац
породичног пољопривредног домаћинства – односно само један члан, док остали не морају
бити обавезно осигурани. Ваља подсетити на то да су до краја прошле године сви чланови
пољопривредног домаћинства морали бити осигурани и за њих плаћени пензиони доприноси.
На тај начин ће паорима остајати више новца у yепу, али они који имају могућности, могу
наставити да плаћају доприносе за своје чланове да би и они једног дана остварили право на
пензију. За њих су услови за пензионисање исти као и за све остале.
Љ. Малешевић
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-nam-kroji-cenu-struje

ММФ нам кроји цену струје?
Први човек ЕПС-а Александар Обрадовић изјавио је да ће планови за поскупљење струје
бити познати тек по усвајању реорганизације ЕПС-а која се ради с ММФ-ом. Могло би се
рећи да је
У ЕПС-у следе велики резови
Обрадовић тако посредно признао да ће знатан утицај на формирање цене електричне
енергије коју производи српско предузеће ЕПС, ако не и пресудан, имати стручњаци
Међународног монетарног фонда.
Обрадовић је с јавног сервиса грађанима, ипак, поручио да у зимском периоду неће добити
веће рачуне за струју.
– У првом кварталу године ми ћемо с ММФ-ом направити финансијски план реорганизације
ЕПС-а, који ће и Влада да усвоји – рекао је он за РТС, и додао да ће тад бити познати и планови
за нову цену струје, која се није мењала од средине 2013.
Обрадовић је говорио и о својој омиљеној теми – реорганизацији ЕПС-а, наводећи да „ето само
што није почела”, али се и пожалио на то да тај процес прати доста отпора и напади на њега.
Међутим, може да зачуди његова најава да ни у овој години неће бити ништа од уштеда и
профита јер, како је навео, цела ова година послужиће тек да се направи план уштеде од већ
чувено најављиваних 100.000 евра дневно.
Говорећи о предстојећој реорганизацији највећег јавног предузећа, од које се очекује да
донесе 100.000 евра уштеда дневно, односно 35 милиона евра годишње, Обрадовић је оценио
да је „ЕПС место где ће се показати како се одвија читава реформа јавног сектора”.
– Реорганизација креће, остала су само још два формална корака до почетка
корпоративизације која ће омогућити уштеде – изјавио је Обрадовић, и прецизирао да Влада
треба да донесе нови статут и оснивачка акта зависних привредних предузећа која послују у
оквиру ЕПС-а и да се затим изабере нови менаyмент.
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Наводећи да тај процес прати „доста отпора”, укључујући нападе на њега лично, поготово у
таблоидним медијима који покушавају да га „омету на овом путу”, директор ЕПС-а је најавио
да ће до краја 2015. направити план уштеда до 100.000 евра дневно.
Д. Мл.
Миодраг Костић и ЕПС
На молбу да прокоментарише недавну изјаву председника „МК групе” Миодрага Костића да би
за шест месеци од ЕПС-а могао направити профитабилно предузеће, Обрадовић је рекао да у
2015. години профита неће бити због последица поплава, али да то очекује у 2016.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sporovi-sa-fondom-pio-odlazu-prodaju-banja

Спорови са фондом ПИО одлажу продају бања
Приватизација бања је привремено одложена, изјавио је министар привреде Жељко
Сертић не искључујући могућност да неке од њих остану у поседу државе.
Сертић је рекао да је приватизација бања одложена јер део њих у спору државе са
Републичким фондом пензијског и инвалидског осигурања. Зато је, каже, недавно формирана
Радна група са задатаком да те спорове споразумно оконча, каже Сертић.
„Радна група која ће се бавити статусом бања које су понуђене на продају, формирана је пре
непуних месец дана, па кад сагледамо правне односе и решимо спор између државе и ПИО
Фонда, наставићемо приватизацију”, навео је министар.
Циљ је, указао је, да се постигне договор две стране.
„Бесмислено је да ПИО фонд тужи државу за нешто што сматра својим власништвом, а при том
готово половину својих средстава за исплату пензија добија из буџета Републике Србије”,
рекао је Сертић.
Има, додао је, бања које би могле самостално да функционишу, и да буду у власништву или
државе или локалне самоуправе.
„У сваком случају, важно је да до краја ове године немају статус друштвеног власништва”,
наводи он.
Према његовим речима, у начелу је договорено да Радна група сачини посебан програм за
приватизацију бања, како нам се не би догодило да већина бања оде у продају заједно са
изворима лековите воде.
Важно је, истиче, да се не деси да од бања добијемо само спортско рекреативне центре, већ
је циљ да развијамо здравствени туризам који је економски много бољи за државу.
„Видећено како можемо да помогнемо као држава, будући да у здравственом туризму имамо
озбиљне потенцијале. Велики број наших бања већ има и лекаре, медицинско особље и
физиотерапеуте, а и остале потребне елементе. Зато би искуства земаља са којима смо се
поредили, требало да искористимо, а било би добро и да један део бања у том делу и
задржимо”, рекао је Сертић.
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Е. Дн.
На списку био и Врдник
На списку Агенције за приватизацију која је огласила продају 502 предузећа у Србији нашле су
се и бање, установе здравствене и социјалне заштите међу којима су Специјална болница
Чигота, Рибарска бања, Меркур у Врњачкој бањи, Специјална болница Златар, бања
Ковиљача... Од бања у Војводини на продају је био понуђен и Термал из Врдника.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gasic-70-miliona-evra-za-namensku-industriju_555755.html

Gašić: 70 miliona evra za namensku industriju
BEOGRAD Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da Vlada Srbije namerava da tokom 2015.
godine uloži oko 70 miliona evra u projekte namenske industrije.
Gašić je posle sastanka sa predstavnicima fabrika namenske industrije, sindikatima zaposlenih i
predstavnicima ministarstava privrede i finansija, rekao da te fabrike imaju rok od deset dana da
predlože konkretne projekte za ulaganje.
"Zanima nas koliko radnih mesta može da se ostvari tim projektima i koliki prihodi mogu da budu",
rekao je Gašić.
On je istakao da namenska industrija može da bude "veliki pokretaĉ reindustrijalizacije" u Srbiji i
omogući znaĉajne devizne prilive.
Gašić je kao dobar primer izdvojio fabriku "Prvi Partizan" iz Užica koja beleži pozitivne rezultate,
dok je "Sloboda" iz Ĉaĉka opterećena dugovima i obavezama iz prethodnog perioda.
Prema njegovim reĉima, svi investicioni procesi u namenskoj industriji ići će preko Srpske banke
koja, kako je naveo, više nema nikakve veze sa tajkunima.
"Više nikakvi Perĉevići i Bogićevići neće moći da dobijaju kredite po povoljnim uslovima", kazao je
Gašić.
Biznizmeni Goran Perĉević i Miroslav Gogicević sumnjiĉe se da su oštetili Srpsku banku za više
milijardi dinara, jer su uzimali kredite koji su nenaplativi.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_pregovora_o_smanjenju_plata_.55.html?news_id=295394

U razgovore sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete uključuje se Agencija za mirno
rešavanje radnih sporova

Bez pregovora o smanjenju plata
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Agencija za mirno rešavanje radnih sporova uputila je 6. januara dopis Ministarstvu
prosvete u kome od njih traži da u roku od tri dana odrede miritelja koji će posredovati u
pregovorima sa sindikatima obrazovanja o posebnom kolektivnom ugovoru (PKU). Ukoliko
Ministarstvo to ne uĉini, Agencija će po službenoj dužnosti imenovati miritelja, reĉeno je Danasu u
toj instituciji. Kako nam je pojašnjeno, Ministarstvo prosvete ne može da odbije posredovanje
Agencije, jer je obrazovanje delatnost od opšteg interesa.
Posredovanje Agencije 24. decembra je zatražio Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije
„Nezavisnost“, povodom rešavanja štrajkaĉkih zahteva ĉetiri reprezentativna sindikata. Podsetimo,
sindikati traže izuzimanje obrazovanja od smanjenja plata za 10 odsto, uvoĊenje jedinstvenih
platnih razreda za ceo javni sektor, potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, kao i da se
prihvate njihovi predlozi u izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
- Agencija za mirno rešavanje radnih sporova može da posreduje u pregovorima sindikata i
Ministarstva prosvete samo o zakljuĉenju posebnog kolektivnog ugovora. Agencija ne može da
rešava zahtev sindikata da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata za 10 odsto, jer je to
imperativna norma Vlade Srbije. To ne može biti predmet pregovora, jer bi u suprotnom Agencija
došla u koliziju sa odlukama vlade - kaže za Danas Olga Kićanović, samostalni savetnik u Agenciji za
mirno rešavanje radnih sporova.
Predsednik GSPRS „Nezavisnost“ Tomislav Živanović kaže za Danas da je, prema informacijama
koje je taj sindikat dobio uoĉi Nove godine, Ministarstvo prosvete odbilo posredovanje Agencije za
mirno rešavanje radnih sporova. U „Nezavisnosti“ su juĉe bili iznenaĊeni informacijom da je
Agencija 6. januara uputila dopis Ministarstvu da odredi miritelja.
- Oĉigledno je da se oni igraju žmurke. Nama je u Agenciji reĉeno da je naš predlog odbijen, što je
objavljeno i na našem sajtu 30. decembra. Jasno je da Ministarstvo nema nameru da pregovara kaže Živanović.
S druge strane, iz Ministarstva prosvete poruĉuju da nije taĉno da su odbili ponudu Agencije i
napominju da su još krajem novembra prihvatili predlog tog tela da se ukljuĉi u proces
pregovaranja povodom zakljuĉivanja posebnog kolektivnog ugovora sa reprezentativnim sindikatima
obrazovanja.
„Predstavnici Ministarstva na sastanku 3. decembra 2014. sindikatima su predoĉili i ukljuĉivanje
Agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa izradom PKU. Agencija je obaveštena da je
sledeći sastanak zakazan za 9. decembar, ali pošto su pregovori došli do kraja i dogovor sa
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predstavnicima sindikata naĉelno postignut, nije bilo potrebe za ukljuĉivanje Agencije. Sindikati su
potpisali predlog posebnog kolektivnog ugovora, o ĉemu je i obaveštena Agencija, a PKU je poslat
na mišljenje državnim organima“, kažu za Danas u Ministarstvu prosvete. Oni nisu mogli da
odgovore na pitanje da li je najnoviji dopis Agencije stigao, ali su poruĉili da će svakako pozvati
njihove predstavnike da se ukljuĉe u pregovore, ako bude potrebe za daljim usaglašavanjem
kolektivnog ugovora.
Traže pomoć i zaštitnika graĊana
GSPRS „Nezavisnost“ zatražio je od zaštitnika graĊana Saše Jankovića da posreduje u pregovorima
sa Ministarstvom prosvete. Ovaj sindikat uputio je pritužbu na rad Ministarstva prosvete i ministra
SrĊana Verbića, zbog dopisa direktorima škola od kojih se zahteva da dostave podatke radi
obraĉuna plata o zaposlenima koji su 22. decembra potpuno obustavili rad. „Nezavisnost“ tvrdi da
je ovim potezom ministar prekršio zakone o štrajku i osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
kao i da su indirektno narušena prava deteta, jer nastavnici koji ostanu bez dnevnice zbog obustave
nastave nisu u obavezi da nadoknade ĉasove.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/model_privatizacije_i_dalje_nepoznat.4.html?news_id=295376

Većina radnika kragujevačke fabrike Metal sistemi odlazi iz preduzeća

Model privatizacije i dalje nepoznat
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - U kragujevaĉkom preduzeću u restrukturiranju Metal sistemi, poĉetkom naredne
sedmice biće okonĉano potpisivanje sporazuma o dobrovoljnom napuštanju fabrike, uz jednu od
ĉetiri opcije iz ponuĊenog socijalnog programa.
U Metal sistemima za naš list kažu da se za odlazak iz fabrike, uz otpremnine od po 200 evra po
godini staža ili deset bruto plata, te dokup do pet i dve godine staža, opredelilo oko 140 od ukupno
232 radnika. Uz socijalni program, radnici koji su odluĉili da napuste firmu, potpisuju i sporazum
kojim prihvataju obustavu svih postupaka naplate neisplaćenih zarada i ostalih potraživanja, koja
im fabrika duguje.
U fabriĉkom sindikatu procenjuju da se više od polovine zaposlenih, iako svesni da im socijalni
program, posebno otpremnine od po 200 evra po godini staža, ili deset bruto plata, nikako ne
predstavljaju dugoroĉnije rešenje radno-socijalnog statusa, ipak odluĉilo da napusti fabriku,
opredelivši se za varijantu „bolje vrabac u ruci... „Tim pre što su prethodno i aktuelno
poslovodstvo fabrike zagasilo gotovu svaku radnu aktivnost u preduzeću, dok iz Agencije za
privatizaciju ni nakon Nove godine, koja je bila obećani rok, ne stižu informacije o modelu
rešavanja statusa Metal sistema.
Prema ranijim (ne)zvaniĉnim najavama, podsetimo, dve celine koje posluju u okviru Metal sistema
- Fabrika krupnih lanaca nekadašnje kragujevaĉke Industrije „Filip Kljajić“, te Zastava-procesna
oprema, predviĊene su za steĉaj. To je prihvatilo nedavno imenovano novo poslovodstvo firme, ali
ne i fabriĉki sindikat, ĉiji ĉelnici smatraju da proizvodne celine preduzeća mogu da opstanu, a da
bi, steĉajni postupak, u našim uslovima, znaĉio njihovo sigurno gašenje.
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U sindikatu Metal sistema kažu da još uvek ĉekaju zvaniĉnu informaciju iz Agencije za privatizaciju
o rešavanju statusa tog preduzeća u restrukturiranju, ali da žele da veruju da se, ipak, odustalo od
predviĊenog steĉaja. Fabrici je u meĊuvremenu ponuĊen socijalni program za rešavanje problema
viška zaposlenih, što navodi na pretpostavku da bi Metal sistemi, za koje je, saznaje se,
zainteresovana jedna švedska kompanija, mogli da budu privatizovani prodajom imovine.
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