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Ista plata u Šidu i Nišu
E. V. N.
Svi poslovi u drţavnoj sluţbi biće popisani u katalogu zanimanja koji će biti gotov do aprila.
Teritorija neće biti kriterijum za platne razrede
PISCI novog zakona o platama u javnom sektoru odustali su ipak od ideje da se zarada, recimo,
lekara ili prosvetara razlikuje u zavisnosti od mesta u kome ţive i troškova ţivota. Još se usaglašava
koji će faktori sve učestvovati u formiranju platnih razreda u javnom sektoru, a čitav posao trebalo
bi da bude gotov do juna, kada je predviđeno da zakon bude usvojen. Nove tarife za zarade u
javnom sektoru vaţiće od 1. 1. 2016. godine.
- Osnovna ideja je da se za jednak rad primi jednaka zarada, a nipošto da primanja za isti posao
budu različita u zavisnosti od mesta prebivališta zaposlenog, odnosno sedišta poslodavca objašnjeno je "Novostima" u Vladi. - Tako da, na primer, osnovna plata lekara specijaliste ili
profesora biologije svakako neće biti različita od grada do grada ukoliko obavljaju isti posao.
Međutim, objašnjavaju naši izvori, uslovi rada mogu da se razlikuju na istim radnim mestima, pa u
određenim situacijama mogu da uslove i različita primanja zaposlenih. Zato je neophodno da se
dobro opišu svi poslovi koji se obavljaju na određenom radnom mestu, kao i specifični uslovi pod
kojima se ti poslovi obavljaju, da bi pravilno mogli da budu vrednovani prilikom određivanja
osnovne plate.
A svi poslovi u javnom sektoru biće popisani u katalogu zanimanja, koji bi trebalo da bude gotov do
kraja ovog meseca. Novi katalog zanimanja izbrisaće neke poslove koji su u praksi zamrli, a uvešće
nove, za kojima postoji potreba, ali ih nema u sistematizaciji. Izrada kataloga prvi je od tri koraka
do novog zakona o platama u javnom sektoru, kojim će biti promenjeno "bodovanje" zdravstva,
prosvete, policije, lokalnih samouprava...
U drugoj fazi biće izrađeno 12 platnih grupa, unutar kojih će se rasporediti poslovi i nakon toga
nijansirati platnim razredima.
Platni razredi su tek treća faza, do koje još nismo došli, tako da ne moţemo pouzdano da kaţemo
kako će se određivati i koji sve faktori će biti uzeti u obzir - objašnjava za "Novosti" Sneţana
Marković, drţavni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i rukovodilac radne
grupe za rad na zakonu o platama u prosveti. - Ne znamo još da li će na visinu koeficijenta uticati
mesto rada i stanovanja prosvetnog radnika. Ali čak i ako bude, to će posluţiti samo kao jedan od
faktora. Nameravamo da napravimo sloţen mehanizam koji će obuhvatiti mnoge faktore i tako
napraviti razlike u platama. Već sada postoje dodaci na razredno starešinstvo i uslove rada, ako
nastavnik, recimo, radi na velikoj nadmorskoj visini. Marković objašnjava da još nije odlučeno da li
će ovi prosvetari i dalje dobijati dodatak ili će im osnovna zarada biti veća. Ključno je, dodaje, da
se kao faktor razlikovanja uvede kvalitet i da nastavnik koji bolje radi moţe više da zaradi.
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SINDIKATI: PREVAZIĐENO REŠENjE
- MALO se zna o principima na kojima će se zasnivati novi sistem plata zasnovan na platnim
razredima. Zasada samo moţemo da nagađamo da će Vlada zameniti sadašnji sistem zarada
zasnovan na kolektivnom ugovaranju, potpuno prevaziđenim sistemom plata razvrstanih u platne
razrede - kaţe Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. - To je kao da
"fijat 500" zamenite "fićom" i pri tome tvrdite da je to pravo rešenje. Vlada nije dala nijedno
suvislo obrazloţenje osim da nema para. Međutim, platni razredi neće rešiti problem budţeta i
nezadovoljstvo zaposlenih.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541977/Busar-Esmark-ne-odustaje-od-kupovine-Zelezare

Bušar: Esmark ne odustaje od kupovine Ţelezare
Beta, Politika
Vlasnik i direktor kompanije "Esmark" Dţejms Bušar izjavio je da njegova firma ne odustaje od
kupovine "Ţelezare Smederevo", a da svih 5.300 radnika neće imati razloga za brigu ukoliko on
pobedi na tenderu za upravljanje čeličanom.
"Naš plan za period upravljanja ţelezarom podrazumeva investiranje 28 miliona dolara. Posle toga,
ako na kraju preuzmemo kompaniju u prcesu privatizacije, ulagaćemo 25 miliona fodišnje za
odrţavanje opreme", rekao je Bušar za dnevnik "Politika" od petka.

On je dodao da će "Esmark" investirati 90 do 100 miliona godišnje u rezervne delove, a na pitanje
šta će raditi ako sindikati budu traţili da se ispuni obećanje o povećanju plata za 25
odsto, odgovara da će to biti ispoštovano.
"Ako posle 1. januara 2016. 'Esmark' postane vlasnik smederevske čeličane, radnici će dobiti
povećanje plata od 25 odsto. Naredne godine dobiće i dodatno povećanje od 10 odsto. Za nas je to
trošak od 5,5 miliona dolara mesečno i iz ugla kompanije to nije neki veliki novac", naveo je Bušar.
Vlasnik "Esmarka" je kazao da je neuspeh pregovora sa Vladom Srbije bilo "veliko razočarenje", i da
je jedno od pitanja o kojima su razgovarali bilo "pravo zajedničkog potpisa", što bi značilo da bi za
sve što rade trebalo da traţe odobrenje drţave Srbije.
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"Na kraju smo uspeli da dogovorimo da pravo zajedničkog potpisa imamo samo do kraja godine.
Rukovali smo se i rekli da imamo dogovor. U Americi to znači da je posao završen. Na kraju, nismo
potpisali nikakav dogovor u Beogradu", rekao je on.
Prema njegovim rečima, slovenački biznismen Peter Kamaraš, koji je jedan od kandidata za
upravljanje Ţelezarom, predstavljao se kao investitor u "Esmarku" da bi dobio poverljive
informacije sa kojim je "sabotirao našu ponudu".
"Kako smo kasnije saznali, iako je dogovoreno da ceo proces bude potpuno transparentan, izgleda
da je Kamaraš planirao da snabdeva Ţelezaru rudom gvoţđa niţeg kvaliteta po cenama višim
od trţišne", navodi Dţejms Bušar.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541729/Sertic-Nece-biti-produzen-rok-za-privatizaciju

Sertić: Neće biti produţen rok za privatizaciju
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da rok za privatizaciju preduzeća neće biti
produţavan.Sertić je novinarima u Privrednoj komori Srbije rekao da se razmatraju različiti modeli
za odredjen broj kompanija kojima 31. maja ističe zaštita od poverilaca, a jedan deo tih kompanija
je u velikim problemima.
Ministar privrede je naveo da, ukoliko bi drţava dozvolila da 31. maja taj rok stupi na snagu, 1.
juna bi svi bili blokirani.
''Radimo na tome da taj rok ispoštujemo, ali da to uradimo na takav način da 1. juna ne bude
kolapsa'', rekao je Sertić.
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Zakon o zapošljavanju stranaca - korak u dobrom
pravcu
Tanjug
Novi Zakon o zapošljavanju stranaca je korak u pravom pravcu, predviđa dobijanje više vrsta radnih
dozvola za različite tipove angaţovanja i detaljno uređuje načine tog angaţovanja, u skladu sa
trendovima evropskog zakonodavstva, rečeno je danas na seminaru posvećenom tom zakonu.
Rukovodilac u Pravnom odeljenju kompanije koja je organizator seminara KPMG Marija Milojević,
pojasnila je pod kojim uslovima stranci mogu da budu radno angaţovani u Srbiji.
Privremeni boravak moţe da se odobri strancu koji namerava da u Srbiji boravi duţe od 90 dana
zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne i druge profesionalne delatnosti,edukacije, naučnoistraţivačkog rada, praktične obuke, učestvovanje u razmeni učenika ili studenata.
Na skupu je rečeno da je regulativa u toj oblasti usklađena sa trendovima evropskog zakonodavstva
i konvencijama Međunarodne organizacije rada i pravilima Svetske trgovinske organizacije.
Igor Soldatović iz kompanije KPMG rekao je da novi Zakon o zapošljavanju stranaca predstavlja
"korak u pravom pravcu" i da precizno reguliše uslove za angaţman stranaca u Srbiji.
Kako je kazao, do izmena zakona moralo je doći jer je angaţovanje stranaca bilo "dizajnirano"
prema starom zakonskom rešenju, koji je vaţio sa uslove u nekadašnjoj SFRJ.
Kako je kazao, bilo je bitno da Srbija unapredi zakonodavstvo kako bi se preciznije regulisao način
zapošljavanja stranaca i uslove koje je potrebno ispuniti, kao i izuzeci kako bi se zaštitilo domaće
trţiste rada.
Na skupu je objašnjeno da Zakon predviđa da poslodavac 30 dana ranije obavesti Nacionalni biro za
zapošljavanje o svojoj nameri da radno angaţuje stranca.
Predstavnici Ministarstva rada rekli su da stranac moţe da ima više radnih dozvola u istom
vremenskom periodu, čime su izjednačeni sa srpskim drţavljanima.
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Zakon o zapošljavanju stranaca Skupština Srbije usvojila je krajem novembra prošle godine, a 4.
decembra je stupio na snagu.
Njime je predviđeno da privremeni boravak moţe da se odobri strancu koji namerava da boravi u
Srbiji duţe od 90 dana zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne
delatnosti, školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno - istraţivackog rada, praktične obuke,
učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata...
Nacionalna sluţba za zapošljavanje prosečno godišnje donese oko 2.500 odobrenja za zasnivanje
radnog odnosa stranaca u Srbiji.
Zakon predviđa i izuzetke i to za one koji u Srbiji borave na naučnom, umetničkom, kulturnom ili
sportskom dogadaju, u organizaciji ovlašćenih organizacija, drţavnih organa ili organa teritorijalne
autonomije i jedinica lokalne samouprave kao i prateće organizacijsko i tehnicko osoblje, rečeno je
na
skupu.
Seminar je organizovala Kompanija KPMG u saradnji sa Belgrade Foreign Visitors klubom, a
prisustvovali su mu predstavnici multinacionalnih kompanija i udruţenja koja okupljaju strance
agnaţovane u Srbiji.
Razmatrana su vaţna pitanja u vezi sa primenom tog zakona, a na dileme iz prakse odgovarali su
predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne sluţbe za
zapošljaljavanje.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/541754/Nezadovoljni-poljoprivrednici-blokiraju-saobracajnice-u-petak

Nezadovoljni poljoprivrednici blokiraju
saobraćajnice u petak
S.B.
Udruţenja koja okupljaju nezadovoljne poljoprivrednike iz Mačve, Srema, Pocerine, Banata i Bačke
odlučila su da u petak od 11 sati traktorima i drugom mehanizacijom blokiraju više od 100
saobraćajnica i mostova na teritoriji Srbije. Ovo je, kako kaţu stočari, blokada upozorenja, a
ukoliko ni tad Vlada i Ministarstvo poljoprivrede ne usvoje njihove zahteve, radikalizovaće
proteste.
6

Posle protesta upozorenja odrţanog pre dva dana u Bogatiću, Vlada i Ministarstvo poljoprivrede
nisu pronašli rešenje o interventnom otkupu tovljenih svinja i mleka, kao ni za još osam
postavljenih zahteva i pitanja, kaţu stočari.
- Ono što su ponudili je neprihvatljivo. Nude 15.000 tona kukuruza u robnu razmenu, a nisu doneli
paritete. Većini poljoprivrednika to ne odgovara, njima treba novac za setvu i gorivo. Mesec dana
je prošlo od kako smo ministarstvu dostavili spiskove i količine tovljenika a ništa nisu preduzeli.
Klaničari daju i manje od 100 dinara za tovljenike. Prevarili su nas po ko zna koji put – kaţe Zlatan
Đurić, predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice.
Unija poljoprivrednika zahteva da robne rezerve otkupe tovljene svinje po 185 dinara, da se
organizuje interventni otkup mleka, kao i da se do kraja godine zabrani uvoz mesa, mesnih
prerađevina, mleka i mlečnih proizvoda.
Samo u Mačvi i Sremu ima više od 50.000 tovljenika koje nema ko da kupi.U poslednjihmesecdana
pojedine mlekare u Srbiji prestale su da otkupljuju mleko od malih proizvođača, onih koji su im
dnevno isporučivali manje od 20 litara.
Zbog, kako kaţu uvoza mleka u prahu i surutke, stvorio se višak domaćeg mleka. Prognoze su još
mračnije, jer se za nekoliko dana ukidaju kvote u zemljama EU, pa se očekuje uvoz mleka i
mlečnih proizvoda što će domaće farmere potpuno uništiti.
- Blokada puteva je samo upozorenje nadleţnim drţavnim organima da naš problem shvate ozbiljno
jer je situacija zaista ozbiljna. Ne ţelimo da kaţnjavamo građane, da onemogućimo decu da putuju
u školu, ljude na posao, to nam nije namera. Ukoliko se Vlada i Ministarstvo poljoprivrede ogluše o
naše zahteve, mi ćemo proteste i blokade radikalizovati - kaţe Mirko Đurić, jedan od organizatora
protesta.
Stočari ne ţele da otkriju koje će sve saobraćajnice sutra biti blokirane, kaţu da će ih biti više od
100 u Šapcu, Bogatiću, Koceljevi, Vladimircima, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Poţarevcu Banatu,
Bačkoj, Sremu... Kako Blic saznaje stočari će blokirati put Šabac - Loznica u mestu Slepčević, kao i
centar Badovinaca, što znači da se uobičajenom trasom ka Pavlovića mostu neće moći proći. Za
sada se ne zna koliko dugo će trajati blokada ovih saobraćajnica.
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Нова криза, а још се нисмо опоравили од
претходне
Према фискалној стратегији владе од 2014. до 2017, основни циљеви економске политике у те
три године су: 1) стабилизација дуга и успостављање тренда његовог смањења; 2) подстицање
привредног раста заснованог на инвестицијама и извозу; 3) раст запослености и повећање
животног стандарда након снажнијег покретања привредне активности.
Према подацима Министарства финансија, што се јавног дуга тиче, он је у 2014. достигао 70
одсто, колико је износило учешће јавног дуга, тј. дуга централног нивоа власти у БДП.
Дефицит државног буџета достигао је око 180 милијарди динара. Стране директне инвестиције
донекле су повећане и износиле око 1,2 милијарде евра, док је извоз забележио раст од 1,4
одсто. Званична стопа незапослености је смањена и износи око 17 процената углавном услед
повећања неформалне запослености.
У Србији је у јануару забележена дефлација на месечном нивоу од 0,2 одсто, док је
међугодишња инфлација износила 0,1 процената, према објављеним подацима Републичког
завода за статистику.
Извршни одбор НБС је смањио референтну каматну стопу у новембру са 8,5 на осам одсто,
имајући у виду да се међугодишња инфлација од марта прошле године креће испод
доње границе дозвољеног одступања од циља, што се очекује да ће се наставити у наредном
периоду због дефлаторних тенденција, али и успоравања тражње.
Отвара се питање преиспитивања монетарне и фискалне политике у ситуацији у којој се
налази српска економија: рецесија и инфлација испод доње границе инфлационог циља.
Досадашњем кретању инфлације допринели су, пре свега, низак раст регулисаних цена и
примарних производа. Ваља подсетити да се у Европи референтне каматне стопе централних
банака земаља у рецесији и са ниским привредним растом налазе у распону између нула и 0,5
одсто и да су снижаване у више наврата.
БДП Србије је у 2014. забележио реални пад од два одсто у односу на предходну годину, пре
свега услед снажног пада индустријске производње. Тај пад је углавном последица штете које
су поплаве у мају нанеле енергетици и рударству, али и успоравања економског опоравка зоне
евра.
У Србији би неопходно било успоставити монетарну политику која може да помогне опоравак
привреде у условима ниске инфлације. Неопходно је даље реструктурирање финансијског
сектора и биланса банака као и јачање кредитне тражње.
На српску економију свакако утиче економски опоравак у еврозони, где економски раст и
тражња слабе као и ризик да се ниска инфлација претвори у дефлацију. Наша економска
политика треба да се носи са наслеђем економске кризе из 2009. године и ниског
потенцијалног економског раста. Док год је тражња ниска, монетарна усклађеност као и
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снижавање каматних стопа је круцијално, иако су оне смањене за четвртину у претходних
годину и по дана.
Међутим, то не значи да не треба прибећи мерама фискалне политике које могу да подрже
економски опоравак. Тако, на пример, инвестиције у инфраструктуру, иако финансиране из
кредита, могу бити оправдане и помоћи да се повећа тражња као и понуда у кратком и
средњем року.
Јавна капитална потрошња је у Србији наставила да опада у 2014. и налази се на нивоу од око
два одсто БДП у односу на 2008. када је износила око четири процента, иако имамо велике
инфраструктурне потребе. Да би се подстакла тражња и повећао економски раст треба
пронаћи адекватан ниво инвестиција. Инвестиције су у Србији 87 процената државне, а свега
13 процената приватне, док је учешће приватног дуга у БДП знатно веће чак – 95 одсто.
У Србији, структурне реформе треба и могу да помогну. Међутим, треба јасно одредити које су
структурне реформе најпотребније, а које је политички могуће спровести. Реформе, између
осталог, морају бити усмерене на бољу и јачу пореску управу што треба да доведе до
повећања пореских прихода, ефикасно реструктурирање јавних предузећа, смањење
директних и индиректних субвенција јавних предузећа, повећање ефикасности и смањивање
запослености у јавном сектору и ефикаснију борбу против сиве економије.
Изазов за креаторе економске политике је да успоставе поверење тржишта кроз јасан план
како превазићи наслеђе претходне финансијске кризе и како се у исто време борити са
ниским потенцијалним привредним растом.
* Европска инвестициона банка
Дубравка Ђедовић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rastu-naplate-doprinosa-za-PIO.sr.html

Institucije koje se bave obrazovanjem retko su se oglašavale povodom četvoromesečnog protesta
zaposlenih u školama

Poslanici nenadleţni za štrajk prosvetara
AUTOR: V. ANDRIĆ

U međusobnom prepucavanju sindikata i Ministarstva prosvete, jedni druge su označavali kao
"glavnog krivca" za trenutno stanje u školama, ali je izostala reakcija zvaničnih institucija i organa
koji se bave obrazovanjem. Kao ključni razlog za zaobilaţenje teme koja četiri meseca potresa
srpsko obrazovanje, najčešće navode da po zakonu nisu nadleţni za štrajk.
- Zaštitnik građana Saša Janković javno se oglasio uoči obustavljanja nastave u školama 22.
decembra, a na naše pitanje da li će reagovati na najavu Unije sindikata prosvetnih radnika i
Sindikata radnika u prosveti Srbije da 17. marta ponovo obustave rad i izađu na ulicu, Janković je
odgovorio da tu odluku nije dobio. On kaţe da je više puta razgovarao i sa sindikatima i ministrom
prosvete Srđanom Verbićem i da je nudio da posreduje u socijalnom dijalogu. Jedini uslov bio je da
se s tim saglase sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja, ali je, dodaje Janković, jedan
odbio. Janković kaţe da se neće mešati u sindikalnu borbu, ali da će pratiti da li će doći do povrede
prava deteta. Na pitanje moţe li da posreduje u pregovorima dva sindikata koja nisu prekinula
štrajk sa ministrom, Janković je odgovorio da je to nemoguće ako nema solidarnosti i zajedničkih
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stavova sva četiri reprezentativna sindikata, jer bi u suprotnom stao na stranu pojedinih sindikata.
- Nastavnici u Srbiji su nedopustivo malo plaćeni i potcenjeni, ali to ne znači da svoj poloţaj treba
da unaprede na štetu dece - poručuje Janković.
Predsednica Odbora za obrazovanje i nauku Skupštine Srbije Aleksandra Jerkov kaţe da je pre
mesec i po dana inicirala sednicu na kojoj su bili predstavnici sindikata obrazovanja, zbog čega se
našla na meti kritika poslanika vladajuće većine, koji smatraju da Skupština Srbije ne treba da se
izjašnjava o štrajku u školama.
- Moj stav je da, ne samo da treba, već da je to obaveza Odbora, što sam nekoliko puta sugerisala
poslanicima. Oni koji su u većini formiraju dnevni red sednice. Ja mogu samo da ga predloţim, a
oni mogu da ga odbiju, što su u nekoliko navrata i učinili.
Slična iskustva ima i druga opoziciona predsednica Odbora (za kulturu i informisanje) Vesna
Marjanović, jer poslanici vlasti ne ţele da se odrţavaju sednice na kojima se razgovara o temama
koje ne odgovaraju ministrima - kaţe Jerkov.
Štrajkom prosvetnih radnika nije se bavio ni Nacionalni prosvetni savet, najviše telo zaduţeno za
douniverzitetsko obrazovanje. Juče nismo uspeli da dobijemo komentar predsednice NPS Desanke
Radunović, koja je u utorak odrţala poslednju sednicu tog tela u sadašnjem sazivu. A od nekoliko
članova dobili smo identičan odgovor - da NPS po zakonu nije nadleţan za pitanje štrajka u
školama.
Preko leđa dece
Dragana Soćanin, predsednica Udruţenja Roditelj, kaţe da se oni nisu oglašavali, jer najveći broj
škola u koje idu deca njihovih članova rade normalno. - Moţemo da se zapitamo šta je to bolje u
tim školama, a šta lošije u onim koje štrajkuju, kada sve imaju podjednake probleme. Svake
godine, krajem avgusta školama i Ministarstvu prosvete šaljemo dopis u kojem naglašavamo da je
štrajk stresan i za decu i za roditelje. Razumemo probleme prosvetnih radnika, jer neki od naših
članova rade u prosveti, ali je nedopustivo da se sukob sindikata i Ministarstva prosvete prelama
preko leđa dece. I ovoga puta posledice će snositi oni koji nisu krivi - ocenjuje Soćanin.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ne-isplacuju-trudnicko-bolovanje

Naknade za trudničko bolovanje kasne, oštećene se obratile zaštitniku građana

Drţava ne brine o trudnicama
AUTOR: K. ŽIVANOVIĆ

Roditeljski portal Bebac poslao je juče zaštitniku građana Saši Jankoviću zbirnu prituţbu u ime 300
trudnica iz Srbije, koje već mesecima ne dobijaju naknadu za trudničko bolovanje od Republičkog
fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
U RFZO kaţu za Danas da su za pojedina kašnjenja krivi poslodavci koji nisu na vreme poslali
dokumentaciju, dok Janković ističe da će razmotriti prijave trudnica čim stignu na njegovu adresu.
- Nekima kasni samo deo, odnosno 35 odsto zarade, koji je RFZO duţan da isplaćuje direktno na
račun trudnice, a nekima i drugi, većinski deo od 65 odsto, koji bi trebalo poslodavac da im
prosledi od Fonda. Traţili smo od zaštitnika građana da pomogne budućim majkama da što pre
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dobiju svoj novac - kaţu u portalu Bebac. Kako navode, na adresu portala stiglo je 300 prituţbi na
rad RFZO od trudnica iz svih krajeva Srbije, koje su uz lične podatke dale i detaljan opis problema
u vezi sa kašnjenjem naknade.
- Sve prituţbe su potom, objedinjeno, prosleđene na adresu zaštitnika građana. Smatramo da je u
vreme, kada je u Srbiji herojski čin odlučiti se na potomstvo, nedopustivo da pronatalitetna
politika bude na ovako sramotno niskom nivou. Buduće majke se već u prvim mesecima trudnoće
suočavaju sa nebrigom drţave prema njima, a tako su tretirane i nakon porođaja - ističu u portalu
Bebac.
U RFZO, pak, kaţu da je do privremenog prekida isplate naknada trudnicama došlo u februaru i da
je isplata po novom obračunu počela prekjuče za naknadu od 35 odsto, dok je za kašnjenja većeg
procenta naknade (65 odsto) kriv poslodavac koji nije na vreme dostavio dokumentaciju ili je ona
nepotpuna.
- U toku februara došlo je do privremenog prekida u isplati dela naknade zarade u iznosu od 35
odsto u svim filijalama RFZO. Nova verzija obračuna prosleđena je svim filijalama i više neće biti
smetnja za obračun i isplatu ovog dela naknade zarade - kaţe za Danas savetnica direktora RFZO za
informisanje javnosti Sanja Mirosavljević. Prema njenim rečima, za kašnjenje isplate dela naknade
od 65 odsto nije kriv RFZO, već poslodavac.
- Imamo slučajeve da je poslodavac tek početkom marta podneo dokaze za isplatu naknade zarade
za septembar prošle godine, kao i slučajeve da poslodavac ne dostavlja potpunu dokumentaciju,
zbog čega Fond ne moţe da ispuni svoj deo obaveze - ističe Mirosavljević.
Zaštitnik građana Saša Janković kaţe za Danas da će prituţbe trudnica biti prioritet i da će tom
predmetu pristupiti čim dobije dokumentaciju koju mu je uputio portal Bebac.
- U postupku kontrole trenutno imamo oko 2.000 predmeta, ali trudnice i svi egzistencijalno
ugroţeni uvek imaju prioritet. Dokumentaciju ću početi da proučavam čim je dobijem - naglašava
Janković.
Porodiljama naplaćivan solidarni porez
Zaštitnik građana ovih dana rešava i pitanje nezakonite naplate solidarnog poreza trudnicama i
porodiljama. Naime, početkom prošle godine RFZO je takođe kasnio sa isplatama naknada, pa se
dešavalo da trudnice, odnosno porodilje, tokom mesec dana dobiju dve ili tri isplate, koje su im
sabirane a cifre potom umanjivane na ime solidarnog poreza. "Razgovarao sam sa ministrom
finansija Dušanom Vujovićem i on je rekao da će ovih dana videti o kojoj sumi je reč. Očekujem
da će svim oštećenim trudnicama i porodiljama biti vraćen nezakonito uzet novac", kaţe Janković.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/poslanici_nenadlezni_za_strajk_prosvetara.55.html?news_id=298661

Institucije koje se bave obrazovanjem retko su se oglašavale povodom četvoromesečnog protesta
zaposlenih u školama

Poslanici nenadleţni za štrajk prosvetara
AUTOR: V. ANDRIĆ

U međusobnom prepucavanju sindikata i Ministarstva prosvete, jedni druge su označavali kao
"glavnog krivca" za trenutno stanje u školama, ali je izostala reakcija zvaničnih institucija i organa
koji se bave obrazovanjem. Kao ključni razlog za zaobilaţenje teme koja četiri meseca potresa
srpsko obrazovanje, najčešće navode da po zakonu nisu nadleţni za štrajk.
- Zaštitnik građana Saša Janković javno se oglasio uoči obustavljanja nastave u školama 22.
decembra, a na naše pitanje da li će reagovati na najavu Unije sindikata prosvetnih radnika i
Sindikata radnika u prosveti Srbije da 17. marta ponovo obustave rad i izađu na ulicu, Janković je
odgovorio da tu odluku nije dobio. On kaţe da je više puta razgovarao i sa sindikatima i ministrom
prosvete Srđanom Verbićem i da je nudio da posreduje u socijalnom dijalogu. Jedini uslov bio je da
se s tim saglase sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja, ali je, dodaje Janković, jedan
odbio. Janković kaţe da se neće mešati u sindikalnu borbu, ali da će pratiti da li će doći do povrede
prava deteta. Na pitanje moţe li da posreduje u pregovorima dva sindikata koja nisu prekinula
štrajk sa ministrom, Janković je odgovorio da je to nemoguće ako nema solidarnosti i zajedničkih
stavova sva četiri reprezentativna sindikata, jer bi u suprotnom stao na stranu pojedinih sindikata.
- Nastavnici u Srbiji su nedopustivo malo plaćeni i potcenjeni, ali to ne znači da svoj poloţaj treba
da unaprede na štetu dece - poručuje Janković.
Predsednica Odbora za obrazovanje i nauku Skupštine Srbije Aleksandra Jerkov kaţe da je pre
mesec i po dana inicirala sednicu na kojoj su bili predstavnici sindikata obrazovanja, zbog čega se
našla na meti kritika poslanika vladajuće većine, koji smatraju da Skupština Srbije ne treba da se
izjašnjava o štrajku u školama.
- Moj stav je da, ne samo da treba, već da je to obaveza Odbora, što sam nekoliko puta sugerisala
poslanicima. Oni koji su u većini formiraju dnevni red sednice. Ja mogu samo da ga predloţim, a
oni mogu da ga odbiju, što su u nekoliko navrata i učinili.
Slična iskustva ima i druga opoziciona predsednica Odbora (za kulturu i informisanje) Vesna
Marjanović, jer poslanici vlasti ne ţele da se odrţavaju sednice na kojima se razgovara o temama
koje ne odgovaraju ministrima - kaţe Jerkov.
Štrajkom prosvetnih radnika nije se bavio ni Nacionalni prosvetni savet, najviše telo zaduţeno za
douniverzitetsko obrazovanje. Juče nismo uspeli da dobijemo komentar predsednice NPS Desanke
Radunović, koja je u utorak odrţala poslednju sednicu tog tela u sadašnjem sazivu. A od nekoliko
članova dobili smo identičan odgovor - da NPS po zakonu nije nadleţan za pitanje štrajka u
školama.
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Preko leđa dece
Dragana Soćanin, predsednica Udruţenja Roditelj, kaţe da se oni nisu oglašavali, jer najveći broj
škola u koje idu deca njihovih članova rade normalno. - Moţemo da se zapitamo šta je to bolje u
tim školama, a šta lošije u onim koje štrajkuju, kada sve imaju podjednake probleme. Svake
godine, krajem avgusta školama i Ministarstvu prosvete šaljemo dopis u kojem naglašavamo da je
štrajk stresan i za decu i za roditelje. Razumemo probleme prosvetnih radnika, jer neki od naših
članova rade u prosveti, ali je nedopustivo da se sukob sindikata i Ministarstva prosvete prelama
preko leđa dece. I ovoga puta posledice će snositi oni koji nisu krivi - ocenjuje Soćanin.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/drzava_ne_brine_o_trudnicama.55.html?news_id=298662

Naknade za trudničko bolovanje kasne, oštećene se obratile zaštitniku građana

Drţava ne brine o trudnicama
AUTOR: K. ŽIVANOVIĆ

Roditeljski portal Bebac poslao je juče zaštitniku građana Saši Jankoviću zbirnu prituţbu u ime 300
trudnica iz Srbije, koje već mesecima ne dobijaju naknadu za trudničko bolovanje od Republičkog
fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
U RFZO kaţu za Danas da su za pojedina kašnjenja krivi poslodavci koji nisu na vreme poslali
dokumentaciju, dok Janković ističe da će razmotriti prijave trudnica čim stignu na njegovu adresu.
- Nekima kasni samo deo, odnosno 35 odsto zarade, koji je RFZO duţan da isplaćuje direktno na
račun trudnice, a nekima i drugi, većinski deo od 65 odsto, koji bi trebalo poslodavac da im
prosledi od Fonda. Traţili smo od zaštitnika građana da pomogne budućim majkama da što pre
dobiju svoj novac - kaţu u portalu Bebac. Kako navode, na adresu portala stiglo je 300 prituţbi na
rad RFZO od trudnica iz svih krajeva Srbije, koje su uz lične podatke dale i detaljan opis problema
u vezi sa kašnjenjem naknade.
- Sve prituţbe su potom, objedinjeno, prosleđene na adresu zaštitnika građana. Smatramo da je u
vreme, kada je u Srbiji herojski čin odlučiti se na potomstvo, nedopustivo da pronatalitetna
politika bude na ovako sramotno niskom nivou. Buduće majke se već u prvim mesecima trudnoće
suočavaju sa nebrigom drţave prema njima, a tako su tretirane i nakon porođaja - ističu u portalu
Bebac.
U RFZO, pak, kaţu da je do privremenog prekida isplate naknada trudnicama došlo u februaru i da
je isplata po novom obračunu počela prekjuče za naknadu od 35 odsto, dok je za kašnjenja većeg
procenta naknade (65 odsto) kriv poslodavac koji nije na vreme dostavio dokumentaciju ili je ona
nepotpuna.
- U toku februara došlo je do privremenog prekida u isplati dela naknade zarade u iznosu od 35
odsto u svim filijalama RFZO. Nova verzija obračuna prosleđena je svim filijalama i više neće biti
smetnja za obračun i isplatu ovog dela naknade zarade - kaţe za Danas savetnica direktora RFZO za
informisanje javnosti Sanja Mirosavljević. Prema njenim rečima, za kašnjenje isplate dela naknade
od 65 odsto nije kriv RFZO, već poslodavac.
- Imamo slučajeve da je poslodavac tek početkom marta podneo dokaze za isplatu naknade zarade
za septembar prošle godine, kao i slučajeve da poslodavac ne dostavlja potpunu dokumentaciju,
zbog čega Fond ne moţe da ispuni svoj deo obaveze - ističe Mirosavljević.
Zaštitnik građana Saša Janković kaţe za Danas da će prituţbe trudnica biti prioritet i da će tom
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predmetu pristupiti čim dobije dokumentaciju koju mu je uputio portal Bebac.
- U postupku kontrole trenutno imamo oko 2.000 predmeta, ali trudnice i svi egzistencijalno
ugroţeni uvek imaju prioritet. Dokumentaciju ću početi da proučavam čim je dobijem - naglašava
Janković.
Porodiljama naplaćivan solidarni porez
Zaštitnik građana ovih dana rešava i pitanje nezakonite naplate solidarnog poreza trudnicama i
porodiljama. Naime, početkom prošle godine RFZO je takođe kasnio sa isplatama naknada, pa se
dešavalo da trudnice, odnosno porodilje, tokom mesec dana dobiju dve ili tri isplate, koje su im
sabirane a cifre potom umanjivane na ime solidarnog poreza. "Razgovarao sam sa ministrom
finansija Dušanom Vujovićem i on je rekao da će ovih dana videti o kojoj sumi je reč. Očekujem
da će svim oštećenim trudnicama i porodiljama biti vraćen nezakonito uzet novac", kaţe Janković.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_preti_bojkotom_mature.55.html?news_id=298620

Za škole u štrajku 17. mart neradni

Sindikat preti bojkotom mature
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Predsedništvo Sindikata radnika u prosveti Srbije donelo je juče odluku da 17. mart, kada
je najavljen protest prosvetnih radnika u Beogradu, bude neradni za škole članice tog sindikata.
Ovakvu odluku ranije je donela Unija sindikata prosvetnih radnika. Ukoliko članstvo ispoštuje
odluke svojih sindikalnih centrala, u oko 700 škola u Srbiji 17. marta biće potpuno obustavljen rad.
Miodrag Sokić, potpredsednik SRPS-a kaţe da članstvo iz Srbije ima opciju da se organizuje tako da
neki rade, a da drugi dođu na protest. Na komentar novinarke Danasa da time krše odluku
Predsedništva, Sokić odgovara da oni "nisu policija" i da "neće kaţnjavati kolege koje se odluče da
17. marta rade".
- Odluku da toga dana prosvetni radnici obustave rad već je donela Unija sindikata prosvetnih
radnika. Smatrali smo da nema razloga da se razlikujemo - kaţe Sokić.
Iz Ministarstva prosvete juče nisu ţeleli da odgovore na pitanje Danasa da li će prosvetari koji ne
budu drţali nastavu 17. marta ostati bez dnevnice. A zbog ranije najave ministra da će
prosvetarima koji su nastavili zakonski štrajk posle 19. februara smanjiti platu za vreme koje nisu
drţali nastavu, iz Unije sindikata prosvetnih radnika juče su poslali Verbiću "poslednje upozorenje"
da povuče tu odluku i da omogući sindikatima, kojima je to pravo uskratio, da hitno potpišu
kolektivnu ugovor. Unija je dala rok ministru da ispuni ove zahteve do 21. marta, kada prosvetni
radnici primaju drugi deo februarske plate.
"Ukoliko ministar ovo ne uradi zaposleni kojima su umanjene zarade će samo drţati časove po 30
minuta, ali neće prisustvovati sednicama odeljenskih i nastavničkih veća, pa time ni zaključivati
ocene. Neće biti priprema dece za maturski ispit, niti odrţavanje mature. Nastavnici će u dnevnike
rada, umesto odrţanog časa, upisivati srazmerni deo za koliko je umanjena zarada. Tako će broj
časova na kraju školske godine biti manji od planiranog, što će dovesti do neregularnog završetka
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školske godine. Isključivi krivac za to biće ministar prosvete, koji je sebi dao za pravo da krši zakon
i Ustav, sprovodeći nezabeleţenu diskriminaciju selektivnim kaţnjavanjem prosvetnih radnika",
poručuju iz Unije. U tom sindikatu kaţu da su direktori već počeli da sprovode nalog ministra, pa su
nekim zaposlenim utvrdili procenat umanjenja plate od 15 do 33 odsto.
Bez "logorovanja"
Kako saznajemo, na protestu će se okupiti prosvetni radnici iz cele Srbije. Planirano je da svoje
zahteve predaju Skupštini Srbije i vladi, i da se potom okupe u parku Manjeţ, preko puta zgrade
Ministarstva prosvete. Sindikati će najverovatnije odustati od ideje da nekoliko dana pre protesta
postave šatore u Manjeţu, jer nisu dobili neophodne dozvole.
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