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POSLE POGIBIJE SRBA NA JAMALUNaše radnike poĉela
da saslušava ruska policija, oĉekivali teške uslove
V. Mitrić
Naši radnici na gradilištu u Sibiru, na kojem su tokom vikenda poginula šestorica Srba, poĉeli su
po grupama da daju izjave ruskoj policiji o tragiĉnom dogaĊaju,
NAŠI radnici na gradilištu u Sibiru, na kojem su tokom vikenda poginula šestorica Srba, počeli su po
grupama da daju izjave ruskoj policiji o tragičnom dogaĎaju, potvrdio nam je u utorak Podrinjac D.
S., jedan od onih koji su iz naše zemlje otišli u ruski Jamal “trbuhom za kruhom”. Po njegovim
rečima, u utorak ih je posetio i naš konzul u Rusiji.
- Smešteni smo u druge kontejnere, a iz firme su nam rekli da ćemo dobiti po 500 dolara i da će
nam omogućiti da odemo do prvog grada da kupimo sve što nam je najnephodnije - priča naš
sagovornik. - Tragedija je na većinu ljudi ostavila traga, ali mi smo znali da ovde dolazimo da u
teškim uslovima radimo i zaradimo, kako bismo obezbedili bolji ţivot našim porodicama. Posla kod
nas nema, pa nismo imali dilemu da li da doĎemo u Sibir ili ne.
Neki od zaposlenih na gradilištu bili su začuĎeni kad su čuli da su predstavnici “Velestroja” rekli da
oni i nisu njihovi radnici. Tim pre što su, kako kaţu, u toj firmi u Beogradu potpisali ugovore kojima
im je satnica odreĎena na šest dolara.
- Čim smo stigli u Rusiju čekao nas je drugi ugovor sa drugom firmom, gde je pisalo da je satnica
4,5 dolara, a ubrzo zatim i treći, gde je satnica pala na 3,6 dolara, navodno zbog teške ekonomske
situacije u toj zemlji - pričaju naši sagovornici. - Od obećanih 20 odsto na uslove rada, nije bilo
ništa. Mi koji smo ugovore potpisali u dolarima, ipak smo srećnici, u odnosu na one koji su to učinili
u rubljama.
Od ponedeljka na gradilištu, gde su nastradali naši radnici nema signala za internet. Neki smatraju
da je to, navodno, učinjeno jer je deo njih postavljao fotografije na društvenim mreţama, uz razne
komentare. Ponovo su smešteni u kontejnere, ali očekuju da stepen bezbednosti bude bolji i da se
vidi ko je, kako i koliko “skidao kajmak” sa njihovih leĎa, odnosno menjao ugovore na njihovu
štetu.
TRI OBROKA I BESPLATAN PRAŠAK
- LjUDI u kampovima, koje Rusi zovu obšćeţitija, ţive u kontejnerima, koji imaju toalete, kupatila,
perionice veša, prašak im je besplatan. To su austrijski kontejneri, i kako kaţu poslodavci, bolji do
sada nisu izmišljeni. Svi se hrane u restoranu, koji se na ruskom zove stolovaja. Imaju tri obroka,
za doručak slatki i slani, a za ručak i večeru dva ili tri jela po izboru.
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Sertić: Srbija ima 1.500 preduzeća sposobna da izvoze
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da Srbija ima 1.500 preduzeća sposobnih za
izvoz, a da je zbog pada vrednosti rublja gotovo zaustavljen izvoz u Rusiju. Mnogi od direktora
iz 188 firmi koje će otići u steĉaj manipulišu radnicima
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da Srbija ima 1.500 preduzeća sposobnih za izvoz, a
da je zbog pada vrednosti rublja gotovo zaustavljen izvoz u Rusiju.
Sertić je na skupu "Beogradski dijalozi" naveo da je Srbija prošle godine izvezla poljoprivrednih
proizvoda u Rusiju u vrednosti 307 miliona dolara, što je za oko 65 do 70 odsto više u odnosu na
2013. godinu.
Prema njegovim rečima, drţava mora da pomogne tih 1.500 preduzeća u izvozu kako bi mogla da
brzo reaguju na geopolitička dešavanja u svetu na ekonomskom planu.
Sertić je ukazao da prvi put Srbija ima ozbiljan okvir za reforme i podsetio da poslednjih 30 do 35
godina mi nismo imali ekonomsku politiku koja bi opredelila u kom pravcu se zemlja kreće.
SERTIĆ: DIREKTORI MANIPULIŠU DA IZBEGNU STEĈAJ
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da mnogi od direktora iz 188 firmi koje će otići u
stečaj manipulišu radnicima time što govore da su iznenaĎeni što su na ovom spisku, a zapravo
imaju desetine miliona evra dugovanja.
Sertić je, na skupu "Beogradski dijalozi", ukazao da svi traţe da im drţava pomogne, kao što je to
do sada radila, naglasivši da je to "svest koja mora da se menja".
"Drţava više neće finansijski podrţavati preduzeća koja ne mogu da funkcionišu", naveo je.
Stečaj za 188 preduzeća je, prema njegovim rečima, politička odluka zasnovana na ekonomskoj
logici.
Konstatujući da se u Srbiji stečaj previše gleda "crno-belo", ministar privrede je ukazao da je to
nekad i prilika da zdrav deo preduzeća preţivi.
"Ne moţete da radite na mašini staroj 50 godina, a to je naša realnost", rekao je Sertić i dodao da
Srbiji baš zbog toga trebaju nove investicije "kako bismo imali ekonomiju koja moţe da finansira
drţavu".
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Prema njegovim rečima, preduzeća treba da postoje da bi zaraĎivala pare, i fokus mora da bude na
privredi koja radi.
U tom smislu je podsetio da je drţava aktivirala Fond za razvoj kako bi privreda dobijala kredite.
Na jednoj od sednica Upravnog odbora Fonda za razvoj, kako je rekao, odobreno je 67 kredita za
firme.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:533250-Azotara-spremna-za-Ruse

“Azotara” spremna za Ruse
M. L. JANKOVIĆ
Drţava konaĉno, do kraja meseca, upisuje apsolutno vlasništvo u panĉevaĉkoj fabrici
amonijaka. Gas po ceni 330 dolara
Stari vlasnici “Univerzal holding” i litvanski “Arvi” ostali duţni za strujz
MADA je privatizacija pančevačke “Azotare” poništena još pre šest godina, drţava tek sada postaje
apsolutni vlasnik fabrike. Naime, bivši vlasnici pogona za proizvodnju amonijaka, beogradski
“Univerzal holding” i litvanski “Arvi”, ostali su duţni za struju i gas. Njihovi dugovi su, nakon
godina razvlačenja po sudovima i tuţbi zbog malverzacija stranaca, konačnom odlukom Privrednog
apelacionog suda ovih dana i zvanično pretvoreni - u drţavni kapital.
Ceo proces je bitan jer u “Azotari” moraju da se “ispeglaju” papiri za novog potencijalnog kupca,
rusku fabriku “Toljatiazot”.
- Ne moţemo da naĎemo partnera dok se ne sredi vlasništvo - objašnjava Milan Ivović iz pančevačke
fabrike amonijaka. - Drţava je dosada imala pravo na oko 68 odsto udela u “Azotari”, a sada je
konalno sud presudio da joj se vrati i ostalih 32 odsto. U toku je upis ovog vlasništva u Agenciji za
privredne registre. Oko 87 odsto firme drţava poseduje preko “Srbijagasa”, a ostatak je na ime
duga kod EPS i drugih javnih preduzeća.
“Azotara” će i konačno stati na noge do kraja februara,
“toling” aranţman. Na osnovu ovog dogovora ćemo
“Kikindu” moći da plaćamo drugom robom koju naša
okviru dogovora Beograda i Moskve, isti datum jeste
pančevačku fabriku.

kada će izmeĎu Srbije i Rusije biti potpisan
gas za “Azotaru”, “Petrohemiju” i MKS
zemlja proizvodi, a Rusiji je potrebna. U
i rok za dobijanje jeftinije cena gasa za

- U fabrici je, nakon šest meseci pauze, početkom godine pokrenuta proizvodnja, i to gasom koji je
na 60 dana pozajmljen od “Srbijagasa”, ali su količine odobrene iz Rusije - dodaje Ivović. Energenti će biti vraćeni krajem februara, kada se očekuje da se postigne dogovor sa Rusima oko
kupovine plavog energenta po ceni od 330 dolara za 1.000 kubika. Ne očekujemo da cena bude
veća od ove, moţe samo biti manja. Tada ćemo stati na noge.
Ruska pozajmica od oko 60 miliona kubika gasa na dva meseca iznosi oko 20 miliona dolara.
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NOVI-STARI SISTEM
ROBNA razmena, odnosno “toling” aranţman je sličan modelu snabdevanja gasom koji je postojao
do 2013. godine. Tada je “Gasprom Švajcarska” prodavao gas “Azotari” po ceni do 30 odsto niţoj, a
isporuke su plaćane robom.
MeĎutim, kontroverzna je bila uloga firme RST, koja je u ovom aranţmanu, uz “Jugorosgas”,
dodata kao još jedan posrednik u prodaji gasa. Aranţman je prekinula tadašnji ministar energetike
Zorana Mihajlović, pod obrazloţenjem da gas stranci prodaju “Azotari” po niskim cenama, i to
mimo “Srbijagasa”, koji je zbog toga na gubitku.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:533283-U-cetvrtak-Dan-zalosti-u-Srbiji

U ĉetvrtak Dan ţalosti u Srbiji
Tanjug
Vlada Srbije proglasila je ĉetvrtak, 12. februar, dan ţalosti zbog pogibije radika iz Srbije u
poţaru na ruskom poluostrvu Jamal
BEOGRAD - Vlada Srbije proglasila je četvrtak, 12. februar, dan ţalosti zbog pogibije radika iz
Srbije u poţaru na ruskom poluostrvu Jamal.
Povodom tragične pogibije šest graĎevinskih radnika iz Srbije, koji su stradali u poţaru na ruskom
poluostrvu Jamal, Vlada Srbije je proglasila 12. februar za Dan ţalosti u Srbiji, piše u saopštenju
vlade.
Tu odluku Vlada Srbije je donela na današnjoj sednici.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533790/Vujovic-Vlada-sprema-akcioni-plan-za-preduzeca-u-restruktuiranju

Vujović: Vlada sprema akcioni plan za preduzeća u
restruktuiranju
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da Vlada Srbije priprema akcioni program za
preduzeća u restruktuiranju kojim se predviĎa da preduzeća koja nemaju šansu budu zatvorena, a
za ona druga da se prikupljaju ponude, navodeći da u javnom sektoru trenutno radi 40 odsto svih
zaposlenih u Srbiji, što je mnogo više u odnosu na ostale sektore.

5

"TakoĎe, reforma javne administracije je veoma vaţna i to ne samo zbog troškova već i zbog
efikasnijeg funkcionisanja javne uprave i ravnopravnijeg rasporeĎivanja zaposlenih", rekao je
Vujović u intervjuju za magazin "Bizlajf".
Reorganizacijom drţave i strateškim smanjenjem broja zaposlenih, prema Vujovićevoj oceni, treba
da postignemo dva efekta: jedan je efekat smanjenja troškova, a drugi efekat šalje signale da nije
drţava ta koja diktira tempo, već to treba da radi privatni sektor.

"Nama nije cilj da otpuštamo već da otvaramo radna mesta posebno za
one koji imaju znanja koje trţište valorizuje, poput inţenjera,
inovatora i preduzetnika", istakao je ministar finansija.
Izraţavajući optimizam kada je reč o potpisivanju budućeg araţmana
sa MMF, za koji smatra da je dogovorena stvar, Vujović je rekao da će
se za konsolidaciju finansija bitne uštede ostvariti ukidanjem
subvencija i garancija javnim preduzećima i racionalizacijom njihovog
poslovanja, kao i rešenjem pitanja preduzeća u restrukturiranju i
suzbijanjem izbegavanja poreza.
Vujović je na primeru Telekoma ukazao da Srbija nema dovoljno
kapitala da investira kako bi se ovo preduzeće odrţalo u meĎunarodnoj
trci i zato je cilj vlade da ga proda po visokoj ceni nekome ko ima
dovoljno kapitala za njegovo odrţavanje.
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"Ulazimo u fazu u kojoj traţimo savetnika i ţelimo da prodamo
Telekom da bismo time obezbedili optimalne uslove da učestvuje u
regionalnoj trci telekomunikacija, odnosno fiksne telefonije, interneta, videa i mobilne telefonije",
kazao je on.
Odgovarajući na pitanje kakva će biti sudbina Aerodroma Beograd, Vujović je rekao da je, ukoliko
doĎe do privatizacije, vaţno voditi računa da se ne smanji mogućnost perspektive da Aerodrom
bude pokretač razvoja u Srbiji.

"On treba da obezbedi prostor kompaniji Er Srbija da nastavi da funkcioniše, ali i da obezbedi
prostor da se razvijaju kargo i druge tehničke usluge. Nije cilj da strani kupac, privatizacijom,
preplavi naše trţište i prestane da ulaţe i razvija prostor Aerodroma, a ostavi mesta drugim
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strateškim partnerima da se razvijaju. Cilj je da strane firme uspešno rade na trţištu Srbije, ali i da
ostavljaju prostor Er Srbiji", objasnio je Vujović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533782/MIN-Lokomotiva-ipak-ide-u-stecaj

MIN "Lokomotiva" ipak ide u steĉaj?
I.A.
Drţava neće odustati od stečaja 188 preduzeća meĎu kojima je i fabrika MIN „Lokomotiva“,
saopštio je danas drţavni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, posle razgovora sa
predstavnicima fabrike i Grada Niša, objavljeno je danas na zvaničnom gradskom sajtu.
- Imali smo teţak i naporan sastanak sa predstavicima Lokomotive iz Niša. Mislim da smo otklonili
nedoumice koje su postojale i da više nema nerazumevanja oko stanja i stastusa ove firme.
Opredeljenje drţave je da se od zadatog koncepta ne odustaje, te da se ţeli staviti tačka na nešto
što je nasleĎeno iz prethodnih 15 godina. Proces privatizacije i stečaja treba privesti kraju kako bi
se na najbolji mogući način sagledao poloţaj radnika kroz socijalne programe i otpremnine - rekao
je Stevanović.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/533779/Vojni-sindikat-Srbije-prvi-reprezentativni-u-sistemu-odbrane

Vojni sindikat Srbije prvi reprezentativni u sistemu
odbrane
Beta
Vojni Sindikat Srbije saopštio je da je danas postao prvi reprezentativni sindikat u sistemu odbrane
u Srbiji.Na sastanku u Ministarstvu odbrane danas je utvrĎeno da je Vojni sindikat Srbije 26.
avgusta 2014. godine ispunio uslove predviĎene Zakonom o radu i tako postao prvi reprezentativni
sindikat u sistemu odbrane.
Sastanku u Ministarstvu su prisustvovali predstavnici Vojnog Sindikata Srbije, predstavnici
Ministarstva odbrane, ali i predstavnici ostalih sindikata u sistemu odbrane.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/533532/Kako-se-kontrolise-odlazak-radnika-u-Rusiju

Kako se kontroliše odlazak radnika u Rusiju?
RTS
U toku je istraga o uzrocima poţara u kome je stradalo šestoro radnika iz Srbije na Sibiru kao i
identifikacija nastradalih. Inspekcija rada pokušava da utvrdi kako su radnici otišli u Moskvu i
kontroliše rad srpske firme "Velestroj". Sindikat graĎevinara traţi da se utvrdi odgovornost
pojedinaca i institucija.
U toku je istraga o uzrocima poţara u kome je stradalo šestoro radnika iz Srbije na Sibiru kao i
identifikacija nastradalih. Inspekcija rada pokušava da utvrdi kako su radnici otišli u Moskvu i
kontroliše rad srpske firme "Velestroj". Sindikat graĎevinara traţi da se utvrdi odgovornost
pojedinaca i institucija.
SlaĎana Arsić, majka nastradalog mladića, kaţe da su u Rusiji radili preko firme "Velestroj". Ističe
da je njen muţ već nekoliko godina radio preko te firme.
- Komšija ima firmu 'Velestroj'. Sinoć nam je bila njegova ţena i rekla nam je da će doći neko iz
firme - kaţe SlaĎana Arsić.
U firmi "Velestroj" nisu ţeleli da daju izjave. Istraţni komitet Ruske Federacije pokrenuo je krivični
postupak zbog te nesreće, kaţe ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. Nadleţni čekaju
zvanične informacije, kako bi saopštili imena nastradalih.
Ističe da su svi graĎani Srbije sada bezbedni. Srpski konzul je obišao mesto tragedije i razgovarao
sa radnicima, a trojica lakše povreĎenih radnika dobro se osećaju.
Istraţni komitet Ruske Federacije sprovodi istragu, a radi identifikacije postradalih potreban je
DNK rodbine.
- Ruski istraţni komitet se sloţio da naši organi uzmu DNK i pošalju ruskim organima. Po svemu
sudeći, Ruski istraţni komitet će pokrenuti krivičnu istragu o odgovornosti za taj dogaĎaj - kaţe
Terzić.
I u Ministarstvu inostranih poslova kaţu da je slanje graĎevinskih radnika u Rusiju postalo ozbiljan
problem.
- Ovde je problem saradnja interesnih grupa, grupa ljudi koji pokušavaju da u tom praznom
prostoru, gde se ne prepoznaje meĎudrţavni sporazum, gde se ne prepoznaju regularni aranţmani,
da u tom praznom prostoru ostvare ekstraprofit - kaţe drţavni sekretar u Ministarstvu inostranih
poslova Veljko Odalović.
Inspekcija rada je kontrolisala rad firme "Velestroj".
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"Tom prilikom je utvrĎeno da zaposleni koji su stradali u poţaru u Ruskoj Federaciji nisu zapravo
zaposleni u 'Velestroju'. Nakon toga i nakon preliminarnih informacija da su u pitanju zaposleni
'Beometal stroja', ustanovili smo da su sva lica koja su stradala zaposlena u 'Beometal stroju - ,
kaţe načelnica inspekcije Maja Ilić i ističe da je inspekcijski nadzor u toku.
Sindikat graĎevinara je zatraţio od Vlade da proglasi Dan ţalosti povodom tragedije u Sibiru.
Predsednik Sindikata graĎevinara Dušan Vuković kaţe da je potrebno napraviti plan aktivnosti kako
bi se zaustavio odlazak radnika u područja koja nemaju zadovoljavajuće uslove za rad.
Iako je Nacionalna sluţba za zapošljavanje u obavezi da obezbedi lica u postupku zapošljavanja, u
ovom slanju radnika nije direktno učestvovala sa ruskim poslodavcima.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/533613/Sindikat-penzionera-protestuje-zbog-poskupljenja-grejanja

Sindikat penzionera protestuje zbog poskupljenja
grejanja
Beta
Udruţenje sindikata penzionera Srbije izrazilo je danas nezadovoljstvo zbog poskupljenja
daljinskog grejanja stanova, posebno u Beogradu, i naglasilo da je to povećanje cena
neprihvatljivo.
Udruţenje sindikata penzionera Srbije posebno je ogorčeno na način
kako je ovo poskupljenje prezentovano graĎanima, kroz isporučene račune za grejanje, rešenjem
gradonačelnika Beograda Siniše Malog", navodi se u saopštenju i podseća da su odgovorni u
republičkoj i gradskoj vladi pre dva meseca javno tvrdili da neće biti nikakvog poskupljenja
grejanja.
Istaknuto je da su penzioneri, a posebno oni s najmanjim primanjima,
naročito pogoĎeni zbog toga što poskupljenje dolazi u jeku grejne sezone - u januaru i februaru,
najhladinjim mesecima u godini.
Grejanje u Beogradu je poskupelo za 4,7 odsto, pa će korisnici umesto dosadašnjih 113,96 dinara
po kvadratnom metru, od 1. januara, retroaktivno plaćati 119,36 dinara.
Taj novi namet će za one koji ţive u stanovima od 60 kvadratnih metara iznositi oko 500 dinara, a u
većim stanovima cena će se povećati do 1.000 i više dinara, što, kako je navedeno, predstavlja novi
udar na standard graĎana.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Posao-u-penziju-a-stigao-na-biro.sr.html

Пошао у пензију, а стигао на биро
Србољуб Илић из Зајечара, који је у јулу прошле године поднео захтев за пензију и коме нико
у ПИО фонду није рекао да с 54 године живота и 25 година стажа не може да се пензионише,
тек после 190 дана обавештен да нема прaво на старосну пензију, а у међувремену раскинуо
радни однос
Да уместо 60 дана, колики је законски рок за добијање решења о пензији, чекање може да се
одужи и на више од шест месеци, потврдио је Србољуб Илић из Зајечара, који је после 190
дана, уместо решења да је постао пензионер, добио одговор да нема услове за пензију!
То и не би била најгора вест да овај Зајечарац већ није споразумно раскинуо радни однос у
фирми и шест месеци био без примања. Интересантно је, како је Илић, потврдио за
„Политику” да ни после ових 190 дана не би сазнао да нема основа да се пензионише (има 54
године старости и 25 година радног стажа), да није затражио помоћ Министарства рада.
– Тек пошто сам поднео захтев ресорном министарству да се преиспита зашто више од пола
године чекам на решење, убрзо је, 2. фебруара 2015, стигло обавештење ПИО фонда да сам
одбијен, јер не испуњавам услове за пензију, каже Илић.
Он тврди да је пропуст начињен још крајем јула прошле године „када је мислећи да испуњава
услове за одлазак у старосну пензију,” предао
документацију филијали ПИО фонда у Зајечару. Тог часа је имао 53 године и осам месеци
живота.
– Службеница на шалтеру ми је примила документацију без примедбе на било какав
недостатак и издала ми папир којим потврђује пријем захтева за пензију. После две недеље
позвали су ме из те исте филијале да ме питају како ми је примљена и заведена некомплетна
документација. Одговорио сам да сам предао на шалтеру писарнице документацију која ми је
тражена и да ми је након тога уредно издата потврда, прича наш саговорник.
Том приликом му је, каже, саопштено и да ће његов захтев бити прослеђен у Београд, будући
да му је тамо било последње уплаћено пензионо осигурање. У том тренутку, тврди Илић, још
је био у радном односу.
– Више од 40 дана након тога нико ме није звао нити контактирао. Тек почетком септембра
2014. из ПИО фонда Београд обавестили су ме да у року од 15 дана доставим одјаву са
осигурања, решење о престанку радног односа, уз напомену да без наведених доказа не могу
да одлуче о мом захтеву. И наравно оно „дежурно” уколико их не доставим да ћу сносити
законске последице, прича овај несуђени пензионер, додајући да је у међувремену
споразумно раскинуо радни однос због одласка у пензију.
Иако све указује да ће добити пензију, јер му Фонд стално тражи допуну папира, Илић каже,
да тек тада настају проблеми, јер истичу сви могући законски рокови за добијање решења, а
нико га не обавештава зашто.
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– Више пута сам у току вођења поступка покушавао да од службеника у Београду сазнам шта се
дешава са мојим захтевом, али безуспешно. Тек након представке коју је, како прича, упутио
Министарству рада, (190 дана након подношења захтева), телефоном је обавештен да не
испуњава услове за одлазак у пензију.
– Шта да кажем? Преварен сам од оних који треба да раде у мом интересу. Зашто ми
службеница у Зајечару одмах на шалтеру ПИО фонда није рекла да на основу стажа и година
живота немам услове за пензију, пита он.
Илић, који сада чека и званично решење од ПИО фонда да је одбијен, објашњава да ће након
тога видети да ли ће да тужи Фонд. А најтеже од свега је што назад у фирму не може, јер је
његово радно место већ попуњено.
У ПИО фонду кажу за „Политику” да су у контакту са Илићем сазнали да је поднео захтев за
старосну пензију мислећи да испуњава услов за изузетну пензију као некадашње
професионално војно лице, иако то није од 2004. године, а код последњег послодавца је био
ангажован по основу уговора на одређено време у трајању до три месеца.
Упитани, да ли њихови запослени имају обавезу да одмах по пријему докумената кажу
осигуранику да ли има право на пензију или не, у ПИО кажу, да је обавеза референта који
води поступак да обезбеди доказе за све периоде осигурања наведене у радној књижици, а
обавеза подносиоца захтева је да достави сву документацију. И овом приликом друге
комуникације између подносиоца захтева и референта није било.
Тачно је, кажу у ПИО, да је Илић у јулу поднео захтев за остваривање права на старосну
пензију, те да је референт у Београду, пошто му је предмет прослеђен, крајем августа позвао
Илића да допуни документацију доказима о престанку осигурања. Након тога, референт је
упутио више замолница ради утврђивања података о стажу осигурања за периоде који нису
били регистровани у бази матичне евиденције.
У ПИО фонду још додају да је у одјави за осигурање као основ наведен споразумни прекид
радног односа (који је Илић потписао пре него је добио позив из Фонда), а не раскид ради
остваривања права на старосну пензију, како тврди. Из садржаја Споразума о раскиду радног
односа послодавац обавештава Илића о последицама до којих долази у остваривању права за
случај незапослености по Закону о раду, тако да је Илић морао знати шта га чека уколико
споразумно раскине радни однос.
Он у том случају нема право на новчану надокнаду код Националне службе за запошљавање и
нема право на ПИО и здравствено осигурање. Запослени има право само да се пријави на
евиденцију незапослених лица, ради тражења запослења, о чему је именовани био и
обавештен у моменту потписивања споразума о раскиду радног односа, истичу у ПИО фонду.
Имајући у виду ситуацију у којој се Илић нашао, у Фонду кажу, да ће преиспитати своју
одговорност и да већ разматрају све законске могућности да човеку помогну. Како? Видеће се.
Јасна Петровић-Стојановић

11

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-traze-dodatne-garancije

Синдикати траже додатне гаранције
Министарство је позвало представнике синдиката да данас потпишу Споразум о решавању
спорних питања у циљу унапређења положаја наставника и прекид штрајка. Ипак,
представници
репрезентативних синдиката просвете сумњају да ће вишемесечни штрајк професора и
учитеља бити данас окончан.
Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изјавила је да постоје
помаци у преговорима с Министарством просвете и приближавање ставова, али да тај
синдикат још неће потписати Споразум о решавању спорних питања с министарством.
Јанковић је рекла да о споразуму, који је понудило министарство, треба да се изјасни Главни
одбор Уније синдиката просветних радника и да ће седница тог одбора бити заказана
највероватније за 16. или 17. фебруар.
Она је навела да ће се наставити преговори с министарством и да ће инсистирати на добијању
додатних гаранција, као и да очекује да ће у току наредне недеље о тим гаранцијама бити
постигнут договор. Према њеним речима, у последње две недеље дошло је до помака у
преговорима и приближавања ставова са представницима министарства.
Према предложеном споразуму, Влада Србије обавезала се да ће током ове године просветним
радницима исплатити јубиларне награде и помоћ, додуше неутврђеног износа, осим да може
да буде до висине плате. Такође, у споразуму је наведено да ће Влада настојати да у буyету
повећа издвајање за образовање, као и да против штрајкача неће бити покретани
дисциплински поступци, нити ће им смањити плате у данима у којима нису држали часове,
што је министар Срђан Вербић својевремено најавио.
Александар Ничић из Синдиката образовања Србије, једног од четири репрезентативна
синдикална представника српских просветара, каже да је жалосно што су просветни радници
морали да штрајкују да би добили колективни уговор, који су остали запослени добили без
проблема.
- Боли истина да су држави били потребни месеци да „аминује“ акт који су све друге
делатности добиле без дана протеста, што представља доказ нацији колико држава „поштује“
просвету и образовање. На жалост, ова чињеница представља и лош путоказ ученицима,
будућим ученицима и њиховим родитељима, ка ставу како и колико да нас поштују – поручио
је Ничић.
И. Вујанов
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VESTI ONLAIN
http://vesti-online.com/Vesti/Srbija/470369/Propale-firme-nece-ni-za-dzabe

Propale firme neće ni za dţabe
Nekadašnji gigant "Vojin Popović" za proizvodnju i preradu ribe, sa fabrikom za izradu ćilima
i tepiha, pao je u stečaj 2005. godine zbog duga od 100.000 evra, 6.000 radnika ostalo je bez
posla, najnovija oprema je opljačkana, a stečajni upravnik uhapšen.
Kada je zbog duga od samo 100.000 evra 2005. godine Trgovinski sud u Kraljevu doneo neverovatnu
odluku o stečaju novopazarske Holding kompanije "Vojin Popović", svi zaposleni, a u tom trenutku
ih je bilo više od 1.000, bili su u šoku, jer je imovina ovog nekadašnjeg giganta i velikog izvoznika
tada vredela oko 50 miliona evra.
Predsednik jedinstvenog sindikata u HK "Vojin Popović" Mesud Hasanović tvrdi da je sve unapred
isplanirano.
- Bila je to dobro reţirana sprega lokalnih tajkuna, beogradske mafije i nekih ljudi iz pravosuĎa koji
su ţeleli da naše fabrike, motele, lokale i atraktivno zemljište, vredne 50 miliona evra, dobiju za
samo milion evra. Scenario je bio već viĎen širom Srbije, nas radnike trebalo je najuriti na ulicu, a
vredne pogone budzašto i uz dobru proviziju pokloniti novokomponovanim biznismenima - kaţe
Mesud Hasanović.
Vo za kilo mesa
"Stečaj firme bio je klasično podrivanje ekonomske moći drţave. Zamislite da domaćin kolje vola za
kilo mesa. E, kod nas se baš to dogodilo, uništili su HK 'Vojin Popović', vredan 50 miliona evra, za
dug od 100.000 evra. Samo u Raškoj oblasti na sličan način stradalo je još dvadesetak velikih firmi.
Ne znam kako ćemo se kao zemlja oporaviti od te katastrofe koja nas je pod plaštom demokratije i
evropeizacije snašla", naglašava Dejan Todorović.
Socijalni slučajevi
Jedan od sindikalnih aktivista i branilaca preduzeća, Dejan Todorović, objašnjava da radnici nisu
dozvolili tadašnjem stečajnom upravniku, koji je kasnije uhapšen, da odmah, kako je bilo
planirano, raskrčmi firmu.
- Borili smo se koliko smo mogli, pokušali da sprečimo otimačinu, štrajkovali u centru grada, išli u
Beograd, stotine dana i noći proveli smo u blokiranim pogonima braneći ih od mafijaša koji su često
na nas nasrtali oruţjem ili su nam slali policiju, bili smo spremni i da svi letimo u vazduh... Nije
vredelo. Kad smo shvatili da je opština nemoćna, a da Vlada Srbije neće da brani svoju imovinu,
digli smo ruke i povukli se, potom je krenula opšta pljačka. Imali smo najveći ribnjak kalifornijske
pastrmke u Evropi, supermodernu fabriku za preradu i fino pakovanje ribe, ogromnu klanicu i jednu
od najvećih hladnjača u ovom kraju, raspolagali smo i najnovijom fabrikom za proizvodnju ćilima i
tepiha, motelom na Pazarištu, desetinama lokala u Novom Pazaru i atraktivnim zemljištem... Čak
80 odsto naših proizvoda smo izvozili. Fabrika je danas ruina i u korovu, i zidovi su sečeni, a
najnovija oprema završila je na otpadu kao staro gvoţĎe, ostala je još upravna zgrada, ponešto od
hladnjače i vredno zemljište. Od drţave smo dobili neku crkavicu da preţivimo i sada smo svi na
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trţištu rada, neki su u meĎuvremenu preminuli, retko ko se snašao, većina zaposlenih su socijalni
slučajevi - kaţe Todorović.
Reţirani sunovrat HK "Vojin Popović" bio je najava propasti celokupne novopazarske privrede.
Sličnu sudbinu doţiveli su i zaposleni u Tekstilnom kombinatu Raška, Savremenoj konfekciji,
Trikotaţi Raška, Fabrici obuće Ras (koja je misteriozno zapaljena), Fabrici nameštaja... Više od
6.000 radnika preko noći našlo se na ulici. Od tada Novi Pazar grca u nevoljama, a čak 25.000
nezaposlenih traţi neko zaposlenje sa malim izgledima da ga dobije.
- Ovako je uništavana privreda u celoj Srbiji, kada je sve pokradeno i razneto, kad više ne moţe da
se pokrene proizvodnja. Agencija za privatizaciju nudi fabriku "Vojin Popović" i Tekstilni kombinat
Raška na prodaju. "Vojin Popović" za samo milion evra, ali kupaca nema, ne javljaju se ni oni koji
su reţirali propast bivših giganata, nisu im više interesantni, ne mogu da ih preprodaju i zarade
velike pare. Kombinat Raška podeljen je na 30 celina, svaka se nudi po bagatelnoj ceni, ali kupaca
nema - ističe Mersiha Šećović, bivša radnica "Vojina Popovića", i naglašava da se na poslednji
tender za privatizaciju ovog preduzeća javio samo Nedţad Dragolovčanin, biznismen iz
Luksemburga i predsednik FK Novi Pazar.
Bivši radnik Savremene konfekcije Raška Ramiz Omerović kaţe da je ranije bilo zainteresovanih
kupaca, ali su oni na razne načine terani i odvraćani da uloţe novac u novopazarska preduzeća.
I Ĉume bio u igri
Odmah posle stečaja kao zakupac tada još aktivnog ribnjaka na Pazarištu pojavila se firma Ljiljane
Buhe, bivše supruge Ljubiše Buhe, poznatijeg kao Čume. Niko u Novom Pazaru nije znao otkud
Čume meĎu zakupcima, pretpostavlja se da su ga u posao uveli novopazarski prijatelji. MeĎutim, i
on je brzo odustao.
- Nekome to nije odgovaralo. Da je na vreme izvršena privatizacija "Vojina Popovića", tekstilnog
kompleksa i Fabrike obuće Ras, Novi Pazar bi danas mogao da nakrivi kapu. Ovako molimo Turke i
Italijane da doĎu i otvore neki pogon, drţava im za svako novootvoreno radno mesto nudi po 5.000
evra i opet niko ne dolazi - kaţe Omerović.
Safet Krlić, vlasnik dţins kompanije Kasaba, naglašava da je u Tekstilnom kombinatu Raška mogla
da se organizuje proizvodnja teksas platna koje se svakodnevno u ogromnim količinama uvozi iz
Turske, Pakistana, Indije i Italije, ali da ni u drţavi, niti u lokalnoj samoupravi za to nije bilo sluha.
- Da su pogoni, dok su još bili vitalni, po pristojnim cenama ponuĎeni ovdašnjim proizvoĎačima
dţinsa, da se nije čekalo da propadnu, kupili bi ih mnogi od nas i na vreme bi u njima organizovali
proizvodnju. Umesto da se uselimo u gotove fabrike i da drţava dobije lepe pare, mi smo milione
evra ulagali u nove hale - kaţe Krlić. - Sve je sada ruinirano i uništeno, mašine su zarĎale, zgrade
prokišnjavaju, drţava je izgubila bar 100 miliona evra, a hiljade radnika je ostalo na ulici.
Drţava duţna
Ibrahim Torbić, bivši radnik Trikotaţe Raška, nada se da će se naći investitori da pokrenu
proizvodnju.
"Drţava nam je ostala duţna još mnogo novca, borićemo se da dug nekako naplatimo, ali još više
nam je stalo da, uprkos višegodišnjem uništavanju, bar nešto od naših giganata stane na noge,
proradi i da se u novootvorenim pogonima zaposli jedan broj mlaĎih radnika. Optimisti smo,
posebno kada su u pitanju ribnjak, fabrika ćilima i tepiha, klanica i hladnjača", naglašava Torbić.
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RADIO 021
http://www.021.rs/Info/Srbija/Sindikat-uprave-i-pravosuda-najavio-strajk.html

Sindikat uprave i pravosuĊa najavio štrajk
Predstavnici Sindikata uprave, pravosuĎa i SOPOS-a danas su najavili štrajk zaposlenih u ovim
delatnostima ukoliko ne doĎe do dogovora sa predstavnicima vlade i nadleţnim ministarstvima o
usaglašavanju odredaba Posebnog kolektivnog ugovora.
Oni su na konferenciji za novinare poručili da su pregovori o usaglašavanju odredaba tog ugovora,
prekinuti 6. februara usled, kako tvrde, nezainteresovanosti manistarstava rada i drţavne uprave i
lokalne samouprave i finansija za dalji tok pregovora, kao i nametanja "imeprativnog stava" o tim
pitanjima.
Predstavnik Sindikata uprave Srbije Njegoš Poteţica je na konferenciji za novinare istakao je da
predstavnici zaposlenih u drţavnoj upravi i pravosuĎu zahtevaju da se njihova materijalna davanja
definišu više od onog što je propisano zakonom.
On je dodao da predstavnici sindikata traţe materijalna davanja kao i kod drugih korisnika budţeta,
koji su potpisali kolektivne ugovore, ali da predstavnici ministarstava i vlade ţele da svedu ta
davanja na zakonske okvire. Predstavnica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije
SlaĎanka Milošević istakla je da su plate pratećeg osoblja, koje će stupiti u štrajk upozorenja duplo
manje od prosečne zarade u Srbiji.
Poteţica je dodao da je nastavak pregovora sa predstavnicima ministarstava zakazan za 12.
februar, posle čega će biti jasnije kakve će biti dalje aktivnosti o usaglašavamnju odredaba
Posebnog kolektivnog ugovora za drţavne organe.
Vulin: Nema razloga za štrajk, ministarstvo će pomoći
Ministarstvo rada će učiniti sve napore da se potpiše Posebni kolektivni ugovor i za zaposlene u
pravosuĎu, izjavio je danas ministar rada Aleksanda Vulin i poručio da još nekoliko dana intenzivnih
razgovora ne bi trebalo da budu velika prepreka i problem.
Vulin je povodom najave Sindikata uprave, pravosuĎa i SOPOS-a da će organizovati štrajk
zaposlenih u ovim delatnostima ukoliko ne doĎe do dogovora sa predstavnicima vlade i nadleţnim
ministarstvima o usaglašavanju odredaba Posebnog kolektivnog ugovora, rekao da nema razloga za
to i da bi štrajk trebalo da bude poslednje rešenje. "Ministarstvo pravde je bilo opterećeno i
štrajkom advokata i donošenjem novih zakona i svime što se izdešavalo, pa još nekoliko dana
intenzivnih razgovora sigurno da ne mogu da budu velika prepreka i problem. Razgovarajte sa
svojim ministarstvom i siguran sam da ćete naći rešenje i bez štrajka, jer štrajk je poslednje
rešenje", poručio je Vulin predstavnicima sindikata pravosuĎa.
On je rekao da bi bilo loše da se ponovo posle štrajka advokata opet blokira rad pravosuĎa i da to
nije u interesu ni zaposlenih u pravosuĎu, kao ni celog društva. "Budite strpljivi, još nekoliko dana
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razgovora neće praviti problem", rekao je Vulin.
On je podsetio da je prema zakonu, rok za potpisivanje novih posebnih kolektivnih ugovora istekao
29. januara i da su oni u većini slučajeva potpisani.
"Predstavnicim Ministartsva rada su uključni i u pregovaranje što se tiče Ministarstva pravde i
učinicehemo sve da do potpisivanja kolektivnog ugovora doĎe, ali molim sve za strpljenje i
razumevanje. Nikome više nije u intersu nego Vladi Srbije da svi kolektivni ugovori budu potpisani
što pre", rekao je Vulin. Kako je objasnio, kolektivni ugovor nije obaveza jer poslodavac moţe
doneti Pravilnik. "Vlada je posvećena tome da doĎe do kolektivnog pregovaranja i hoćemo da
zaštitimo sve zaposlene, te prepočujujem javnom sektoru i privatnom, gde se to nije desilozaključujte kolektivne ugovore, to je dobro i za poslodavca i za zaposlenog. Pomoćićemo sve što je
potrebno zaposlenima da doĎemo do kolektivnih ugovora", poručio je Vulin.

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/351165/vulin-nema-razloga-za-strajk-ministarstvo-ce-pomoci.html

Vulin: Nema razloga za štrajk, Ministarstvo će
pomoći
Ministarstvo rada će uĉiniti sve napore da se potpiše Posebni kolektivni ugovor i za zaposlene u
pravosuĊu, izjavio je danas ministar rada Aleksanda Vulin i poruĉio da još nekoliko dana
intenzivnih razgovora ne bi trebalo da budu velika prepreka i problem.
Vulin je povodom najave Sindikata uprave, pravosuĎa i SOPOS-a da će organizovati štrajk
zaposlenih u ovim delatnostima ukoliko ne doĎe do dogovora sa predstavnicima vlade i nadleţnim
ministarstvima o usaglašavanju odredaba Posebnog kolektivnog ugovora, rekao da nema razloga za
to i da bi štrajk trebalo da bude poslednje rešenje.
"Ministarstvo pravde je bilo opterećeno i štrajkom advokata i donošenjem novih zakona i svime što
se izdešavalo, pa još nekoliko dana intenzivnih razgovora sigurno da ne mogu da budu velika
prepreka i problem. Razgovarajte sa svojim ministarstvom i siguran sam da ćete naći rešenje i bez
štrajka, jer štrajk je poslednje rešenje", poručio je Vulin predstavnicima sindikata pravosuĎa.
On je rekao da bi bilo loše da se ponovo posle štrajka advokata opet blokira rad pravosuĎa i da to
nije u interesu ni zaposlenih u pravosuĎu, kao ni celog društva. "Budite strpljivi, još nekoliko dana
razgovora neće praviti problem", rekao je Vulin.
On je podsetio da je prema zakonu, rok za potpisivanje novih posebnih kolektivnih ugovora istekao
29. januara i da su oni u većini slučajeva potpisani. "Predstavnicim Ministartsva rada su uključni i u
pregovaranje što se tiče Ministarstva pravde i učinićeemo sve da do potpisivanja kolektivnog
ugovora doĎe, ali molim sve za strpljenje i razumevanje. Nikome više nije u intersu nego Vladi
Srbije da svi kolektivni ugovori budu potpisani što pre", rekao je Vulin.
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Kako je objasnio, kolektivni ugovor nije obaveza jer poslodavac moţe doneti Pravilnik. "Vlada je
posvećena tome da doĎe do kolektivnog pregovaranja i hoćemo da zaštitimo sve zaposlene, te
prepočujujem javnom sektoru i privatnom, gde se to nije desilo-zaključujte kolektivne ugovore, to
je dobro i za poslodavca i za zaposlenog. Pomoćićemo sve što je potrebno zaposlenima da doĎemo
do kolektivnih ugovora", poručio je Vulin.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-uprave-i-pravosudja-najavio-strajk_566979.html

Sindikat uprave i pravosuĊa najavio štrajk
BEOGRAD
Predstavnici Sindikata uprave, pravosuĊa i SOPOS-a danas su najavili štrajk zaposlenih u ovim
delatnostima, ukoliko ne doĊe do dogovora sa predstavnicima vlade i nadleţnim ministarstvima
o usaglašavanju odredaba Posebnog kolektivnog ugovora.
Oni su na konferenciji za novinare poručili da su pregovori o usaglašavanju odredaba tog ugovora,
prekinuti 6. februara usled, kako tvrde, nezainteresovanosti ministarstava rada i drţavne uprave i
lokalne samouprave i finansija za dalji tok pregovora, kao i nametanja "imeprativnog stava" o tim
pitanjima.
Predstavnik Sindikata uprave Srbije Njegoš Poteţica je na konferenciji za novinare istakao je da
predstavnici zaposlenih u drţavnoj upravi i pravosuĎu zahtevaju da se njihova materijalna davanja
definišu više od onog što je propisano zakonom.
On je dodao da predstavnici sindikata traţe materijalna davanja kao i kod drugih korisnika budţeta,
koji su potpisali kolektivne ugovore, ali da predstavnici ministarstava i vlade ţele da svedu ta
davanja na zakonske okvire.
Poteţica je istakao da zaposleni u drţavnoj upravi ne dobijaju nadoknadu za prekovremen rad i
deţurstva, da su isplate u vreme bolovanja minimalne, a nemaju ni pravo na topli obrok i regres.
"Obrazloţenja koja se daju da su topli obrok i regres uključeni u okvir koeficijenta, mi ćemo
prihvatiti ako se tačno nominalno izračuna o kom iznosu se radi. U tom slučaju bi se koeficijenat
ţnačajno povećao, što u praksi nije slučaj", dodao je on.
Prema njegovim rečima, predstavnici sindikata pozvali su Evropski sindikalni pokret i u Evropsku
komisiju da prisustvuju kao posmatrači pregovora kako bi, kako je naveo, shvatili teškoće
pregovaračkih timova - "odnosa nerazumevanja, nedemokratskog socijalnog dijaloga i nepostojanja
socijalne pravde prema svim zaposlenim korisnicima budzeta".
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Poteţica je dodao da je nastavak pregovora sa predstavnicima ministarstava zakazan za 12.
februar, posle čega će biti jasnije kakve će biti dalje aktivnosti o usaglašavanju odredaba Posebnog
kolektivnog ugovora za drţavne organe.
Predstavnica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije SlaĎanka Milošević istakla je da
su plate pratećeg osoblja, koje će stupiti u štrajk upozorenja duplo manje od prosečne zarade u
Srbiji i iznose od 25.650 dinara do 30.000 dinara.
Prema njenim rečima, dodatni problem je što zaposleni u pravosuĎu nemaju pravo na topli obrok i
regres za razliku od javnih preduzeća.
"Nije normalno da radimo za istog poslodavca,a da imamo tako nejednak tretman jer ljudi koji rade
u javnim preduzećima osim što imaju visoke plate i neka druga primanja imaju i pravo na topli
obrok i regres, koji iznose skoro kao plata jednog zaposlenog referenta u pravosuĎu", navela je
Milošević.
Prema njenim rečima, Ministarstvo finansija "glumi kolektivno pregovaranje" jer se poziva na Zakon
o budzetu, prema kome su sredsta već planirana.
"Ako je tako, zašto onda pregovaramo? Mi smo na vreme podneli zahtev da produţimo vaţnost
kolektivnog ugovora koji bio na snazi do ovih pregovora, ali oni su to odbili", rekla je Milošević i
dodala da to ministarstvo nije htelo da dostavi podatke o pravima drugih zaposlenih na budzetu.
Ona je najavila da će prateće osoblje u pravosuĎu stupiti u štrajk upozorenja 18. februara ukoliko
se postojeća pitanja ne reše.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=10&nav_id=956669

Penzioneri oĉajni: Otkud skok gasa?
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Udruţenje sindikata penzionera (USP) Srbije izrazilo je protest protiv najnovijeg
poskupljenja grejanja u gradovima širom Srbije, a posebno u Beogradu.
"GraĎanji Srbije, penzioneri, stara lica, posebno oni sa najmanjim primanjima, naročito su
pogoĎeni što ovo poskupljenje dolazi u jeku grejne sezone, u januaru i februaru, najhladinjim
mesecima u godini, kada su potrebe stanovništva za grejanjem i najveće", navedeno je u
saopštenju USP.
USP je posebno ogorčen načinom, na koji je poskupljenje prezentovano graĎanima, kroz isporučene
račune za grejanje, rešenjem gradonačelnika Beograda i pored toga, što su odgovorni u republičkoj
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i gradskoj vladi, samo pre dva meseca javno tvrdili da ni do kakvog poskupljenja grejanja neće
doći.
Grejanje je poskupelo 4,7 odsto, pa će korisnici umesto dosadašnjih 113,96 dinara po kvadratnom
metru, od 1. januara, dakle retroaktivno, plaćati 119,36 dinara. Novi namet za one koji ţive u
stanovima od 60 kvadrata iznosiće oko 500 dinara više, a za veće stambene površine uvećaće se do
1.000 i više dinara.
"Samo na ovoj razlici u ceni, u uslovima sve većeg osiromašenja stanovništva, to predstavlja novi
udar na standard građana. Na taj način, iz njihovih kućnih budžeta, uzeće se skoro 1,8 milijardi
miliona dinara", sitiče USP.
Penzioneri i i svi graĎani Srbije posebno su ogorčeni obrazloţenjem, u kojem se navodi da je razlog
za nove više cene grejanja, usklaĎivanje cene sa rastom dolara.
"Obrazloženje zvuči krajnje cinično, ako se zna da su zakonska prava na usklađivanje penzija sa
porastom troškova života, od formiranja nove vlasti u potpunosti ignorisana".
Penzioneri ocenjuju da je to izneveravanje izbornih obećanja i krajnje zabrinjavajuće i
onespokojavajuće.

NOVI MAGAZIN
http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikat-penzionera-protestuje-zbog-poskupljenja-grejanja\

Protest penzionera zbog poskupljenja grejanja
Foto: freeimages.com
Udruženje sindikata penzionera Srbije izrazilo je danas nezadovoljstvo zbog poskupljenja
daljinskog grejanja stanova, posebno u Beogradu, i naglasilo da je to povećanje cena
neprihvatljivo.
"Udruţenje sindikata penzionera Srbije posebno je ogorčeno na način kako je ovo poskupljenje
prezentovano graĎanima, kroz isporučene račune za grejanje, rešenjem gradonačelnika Beograda
Siniše Malog", navodi se u saopštenju i podseća da su odgovorni u republičkoj i gradskoj vladi pre
dva meseca javno tvrdili da neće biti nikakvog poskupljenja grejanja.
Istaknuto je da su penzioneri, a posebno oni s najmanjim primanjima, naročito pogoĎeni zbog toga
što poskupljenje dolazi u jeku grejne sezone - u januaru i februaru, najhladinjim mesecima u
godini.
Grejanje u Beogradu je poskupelo za 4,7 odsto, pa će korisnici umesto daosadašnjih 113,96 dinara
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po kvadratnom metru, od 1. januara, retroaktivno plaćati 119,36 dinara.
Taj novi namet će za one koji ţive u stanovima od 60 kvadratnih metara iznositi oko 500 dinara, a u
većim stanovima cena će se povećati do 1.000 i više dinara, što, kako je navedeno, predstavlja novi
udar na standard graĎana.
Udruţenje je istaklo da će na taj način iz kućnih budţeta biti uzeto se skoro milijardu i 800 miliona
dinara.
"Penzioneri, ali i svi graĎani Srbije, posebno su ogorčeni obrazloţenjem za najnovije poskupljenje u
kojem se navodi da je razlog za nove više cene grejanja u usklaĎivanju cene sa rastom dolara.
Obrazloţenje zvuči krajnje cinično, ako se zna da su zakonska prava na usklaĎivanje penzija s
porastom troškova ţivota, od formiranja nove naprednjačke vlasti u potpunosti ignorisana", piše u
saopštenju.
Ocenjeno je da "takav način komuniciranja vlasti s graĎanima koji su joj ukazali poverenje na
izborima, znači izneveravanje predizbornih obećanja i krajnje je zabrinjavajući i
onespokojavajući".
"Udruţenje sindikata penzionera Srbije odbacuje kao neprihvatljivo poskupljenje grejanja i ukazuje
na nesposobnost gradskih vlasti Beograda", navodi se u saopštenju.
Podseća da je predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić proklamovao politiku štednje koja se
odnosi najpre na drţavne sluţbenike i lokalne zajednice, koje su duţne da u okviru javnih
preduzeća u njihovoj nadleţnosti izvrše reorganizaciju, ostvare uštede i naĎu rezerve, "da ne bi
svoju nesposobnost prebacivale na leĎa
osiromašenog stanovništva".
autor: SAizvor: Beta

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/povecanje_koeficijenata_zaposlenima_kao_garancija.55.html?news_id=297209

Pregovori Ministarstva prosvete i sindikata obrazovanja nastavljaju se danas

Povećanje koeficijenata zaposlenima kao garancija
TRAGOM
AUTOR: V. A.
Beograd - Ministarstvo prosvete pozvalo je predstavnike četiri reprezentativna sindikata da danas
potpišu sporazum o prekidu štrajka. Iz Sindikata radnika u prosveti Srbije i Unije sindikata
prosvetnih radnika odgovaraju da sporazum sigurno neće potpisati danas, jer se o konačnom
predlogu tog dokumenta najpre moraju izjasniti njihovi glavni odbori. Pre početka razgovora u
Ministarstvu prosvete sastaće se Štrajkački odbor, kako bi sindikati usaglasili stavove, potvrĎeno je
Danasu u Sindikatu radnika u prosveti Srbije (SRPS).
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Podsetimo, nakon poslednjih pregovora u petak Ministarstvo je saopštilo da je otklonjeno „jedino
neusaglašeno pitanje“, a to je da do 1. juna počnu pregovori sa sindikatima o iznosu novčane
pomoći koja će biti isplaćena zaposlenima u osnovnim i srednjim školama. MeĎutim, Miodrag Sokić,
potpredsednik SRPS, kaţe za Danas da to što je Ministarstvo promenilo jednu reč (prvobitno su
insistirali da pregovori počnu od 1. juna) nije dovoljno za okončanje štrajka. On napominje da
Ministarstvo nije prihvatilo predlog sindikata da u sporazum bude unet član kojim se vlada
obavezuje da će korigovati koeficijente zaposlenima u obrazovanju, ako platni razredi ne počnu da
se primenjuju od 1. januara 2016.
- Nismo dobili nikakve garancije da će Ministarstvo prosvete tokom 2015. i 2016. godine iskreno
raditi na poboljšanju materijalnog poloţaja zaposlenih u obrazovanju. Umesto toga Ministarstvo se
uporno poziva na obećanje vlade o uvoĎenju platnih razreda, što prosveti ne daje nikakve
garancije - kaţe Sokić.
Dodatne garancije traţi i Unija sindikata prosvetnih radnika, čiji Glavni odbor će u ponedeljak, 16.
februara razmatrati predlog sporazuma.
U poslednjoj verziji tog dokumenta navodi se da će vlada nastojati da poveća izdvajanje za
obrazovanje, da će sindikatima biti omogućen uvid u realizaciju i praćenje prosvetnog budţeta, da
će u izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja biti prihvaćen stav sindikata o
tehnološkim viškovima, te da će Ministarstvo prosvete sa sindikatima zajedno raditi na
racionalizaciji i uštedama, a taj novac će se koristiti za poboljšanje materijalnog poloţaja
zaposlenih.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/resenje_za_ustanovu_do_kraja_meseca.4.html?news_id=297178

Država će ipak nastaviti sa dotacijama kragujevačkom Centru za strna žita

Rešenje za ustanovu do kraja meseca
AUTOR: Z. R.

Kragujevac - Do kraja ovog meseca trebalo bi da se pronaĎe rešenje za problem kragujevačkog
Centra za strna ţita, poslednje su informacije iz te ustanove. U sindikatu Centra kaţu, naime, da su
početkom sedmice, u Ministarstvu prosvete i nauke oficijelno obavešteni da nadleţni traţe načine i
modele za obnavljanje podrške poslovanju ustanove, te da bi drţavna finansijska pomoć, zbog
predstojeće setve ţitarica, morala da stigne do kraja februara.
Podsetimo da je Centar za strna ţita nedavno zapao u nove finansijske nevolje usled jednostranog
odustajanja Vlade od sporazuma utvrĎenog u aprilu 2013, kojim je, izmeĎu ostalog, predviĎena i
drţavna finansijska podrška odrţivom poslovanju te ustanove do kraja 2.015. U Centru tvrde da su,
u prethodne dve godine, svaki dinar drţavne pomoći uloţili u konsolidaciju njegovog poslovanja, te
da su bili, najblaţe rečeno, zatečeni odlukom Vlade da odustane od ovogodišnje podrške ustanovi.
U rešavanje problema Centra najverovatnije će se, prema ovonedeljnim najavama, uključiti i
ovdašnja gradska uprava, koja bi, na osnovu ranijih ulaganja, trebalo da postane suvlasnik
ustanove. Grad je još pre nekoliko godina ţeleo da u potpunosti preuzme Centar za strna ţita i da
ga potom ustupi Univerzitetu u Kragujevcu, odnosno njegovom Agronomskom fakultetu. Da li se i
sada tako planira, ostaje da se vidi.
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Ima indicija, saznaje se, da će grad u dogledno vreme da preuzme nekih 50 hektara
poljoprivrednog zemljišta Centra (izmeĎu upravne zgrade ustanove i Elektrošumadije) i pretvori ga
u graĎevinske parcele. Centar bi, zauzvrat, dobio novo zemljište u jednom obliţnjem šumadijskom
selu, u kojem već ima zaokruţen posed.
Nakon najave nadleţnih da će drţava da obnovi finansijsku podršku Centru, sindikat i zaposleni u
toj ustanovi, koji se godinama unazad, štrajkovima i protestima, bore ta njen opstanak, odlučili su
da do daljeg „zamrznu“ sve aktivnosti vezane za pripremu nove pobune. Tim pre što su i privatni
izvršitelji privremeno odustali od zaplene već popisane pokretne imovine Centra, mehanizacije i
kompjuterske opreme, čijom licitacijskom prodajom bi se, na osnovu sudskog rešenja, izmirio deo
dugova ustanove.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D-radnici-blokirali-opstinsku-zgradu

„АГРОЖИВ”: Радници блокирали општинску
зграду
ЖИТИШТЕ: Радници житиштанске компаније „Агрожив” јуче ујутро, око 9 сати, блокирали
су зграду Општине Житиште, наводећи да су незадовољни због тога што њихов проблем
нико не решава.
Штрајкачи, осим исплате заосталих зарада, захтевају и израду социјалног програма
Председник штрајкачког одбора и синдиката „Независност” Јовица Катић казао је да је
разлога за незадовољство много, али је најважнији то што није одржан састанак са
министрима финансија, затим рада и запошљавања, као и привреде, иако је радницима
обећано да ће он бити уприличен 28. јануара.
По мишљењу незадовољних радника, ни недавни преговори са руководством „Агрожива”,
менаџментом „Србијагаса”, јавног предузећа које је и власник ове фабрике за производњу
пилећег меса, као и са представницима локалне самоуправе, нису дали никакве резултате.
Запослени, који су већ месецима у штрајку, поручили су да док се нешто не предузме, у
општинску зграду нико неће ни ући, нити из ње изаћи.
После озбиљних пословних проблема у које је запао „Агрожив”, већи део од преко 1.000
радника, упућен је кућама и они не знају какав им је тренутни статус. Зато штрајкачи, осим
исплате заосталих зарада, захтевају и израду социјалног програма и решавање њиховог
статуса. Део запослених враћен је на радна места када је погоне у Житишту закупила
београдска фирма „Мибрас” и обновила производњу пилећег меса.
У међувремену, Привредни суд у Зрењанину је за 17. фебруар заказао продају дела имовине
„Агрожива”, како би била намирена потраживања фирме „Нови Бек” из Београда. Међу
пописаним стварима су производне машине за клање и черупање, откоштавање, хлађење и
сортирање, које чине једну производну линију, укупне процењене вредности 314,7 милиона
динара.
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