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Orbović: Profesionalno upravljanje pokreće
preduzeća
UTORAK
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaţe za RTS da bi model
profesionalnog upravljanja u Ţelezari mogao da se primeni i na mnoga preduzeća u
restrukturiranju. Novi model poslovanja pokreće privredu u dobrom smeru, poručuje Orbović.
Ljubisav Orbović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da model profesionalnog upravljanja
pokreće srpsku privredu i da bi Ţelezara mogla da bude primer mnogim preduzećima koja tek treba
da budu privatizovana.
"Savez samostalnih sindikata Srbije je i u ranijem periodu govorio da je ovo dobar model koji bi
srpska privreda trebalo da preuzme i da pokuša da spasi preduzeća od propadanja. Ja sam ubeĎen
da je ovo model, koji će uz malo sreće, pokazati pozitivan rezultat i koji će moći da pokrene srpsku
privredu u dobrom smeru", naglašava Orbović.
Orbović ističe da će zaposleni u Ţelezari, bez dileme, moći da odgovore na zahteve novog
rukovodstva, jer su to uspevali i kada su poslodavci bili Amerikanci.
Na pitanje koliko su radnici u Ţelezari osigurani od gubitka radnog mesta ukoliko ne krene sve po
planu, Orbović naglašava da moramo verovati u uspeh novog rukovodstva i dodaje da je sasvim
izvesno da će Ţelezara imati i uspona i padova ali da će krajnji rezultat biti pozitivan.
Ukazuje da na spisku od 502 preduzeća u restrukturiranju ima mnogo velikih firmi na koje bi mogao
da se primeni model profesionalnog upravljanja.
Te firme su i dalje jake i moćne i one su ostale u nekoj kondiciji, kaţe Orbović i kao primer navodi
da su to "Azotara" iz Pančeva, "Prva petoletka" ili "Petrohemija".
Kada bi takva preduzeća počela da rade i proizvode, ona bi automatski povukla i neka mala i
srednja preduzeća, smatra Orbović.
Predsednik SSSS ukazuje da bi, ukoliko bi se primenio ovaj model, i mlaĎi ljudi našli neku
perspektivu i napominje da su u Ţelezari već primljeni novi radnici koji će uskoro početi da rade.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=23&nav_id=971840

"Zaradićemo povećanje veće od 10%"
IZVOR: TANJUG
Smederevo -- Predstavnici sindikata smederevske ţelezare kaţu da su spremni za nove izazove,
zahvalili su se drţavi na pomoći i poručili da će se oduţiti svojim radom.
"Ovo je novi početak posle svih iščekivanja, nadanja i propalih tendera, ne samo za radnike
Ţelezare već i za ceo grad i metalsku industriju", istakao je predsednik Samostalnog sindikata u
Ţelezari Siniša Prelić.
On je kazao da njegove kolege ne kriju zadovoljstvo što će konačno imati mirniju situaciju, kao i da
su proteklih dana dobijali podršku od sugraĎana s obzirom da će i oni zahvaljujući radu Ţelezare
imati novu šansu.
Predsednik Sindikata Nezavisnost u Ţelezari Mileta Gujaničić je takoĎe istakao da su radnici
vrhunski obučeni, poznaju sve procedure i mogu da odgovore svim izazovima bilo gde u Evropi. On
je kazao da bi radnici mogli da odgovore zahtevima i u najmoćnijim sličnim firmama i da zato i
očekuju da će u narednom periodu imati i veće povećanje plata od deset odsto koliko je
predviĎeno. Gujaničić je rekao da će proces prilagoĎavanja, kako radnika tako i menadţmenta
trajati, kao i da će zaposleni odgovoriti na sve što se pred njih postavi.
"Dobio sam veliki broj poziva, od kolega iz Prve Petoletke u Trsteniku, EI Niš, iz Majdanpeka, Bora,
Novog Sada i Pančeva, koji su nas sve pozdravili sa ţeljom da i njih nešto slično zadesi", rekao je
Prelić.
On je dodao da ta preduzeća vide šansu u povećanju proizvodenje smederevske Ţelezare.
Kada je reč o poslu, ističe Prelić, radnici Ţelezare znaju da rade i tu neće biti nikakvih problema,
samo treba novi menadţment da obezbedi dovoljno sirovina i trţište.
Predsednik Sindikata ASNS u Ţelezari Saša Čolić poručio je da su radnici apsolutno spremni da pruţe
svoj maksimum s obzirom da su dugo čekali ovaj trenutak.
Prema njegovim rečima, u Ţelezari sada postoji dobra kombinacija iskusnih radnika i vrhunskih
menadţera sa dobrim referencama.
Čolić kaţe da sada ima i dovoljno novca tako da će radnici u potpunosti moći da ispune zadatke.
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"Zahvalni smo drţavi koja je mnogo učinila za nas i sada smo u prilici da joj vratimo tako što će oko
5.000 zaposlenih podići bruto domaći proizvod za jedan odsto u ovoj godini", rekao je Čolić i izrazio
očekivanje da će sledeće godine biti profita, ali i da će zarade biti veće.
Novi menadţment holandske firme HPK Inţenjering preuzeo je danas upravljanje Ţelezarom
Smederevo.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=23&nav_id=971878

Orbović: Nemojte stati na Ţelezari
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Predsednik SSSS Ljubisav Orbović kaţe da je Vlada Srbija uvođenjem inostranog
menadţmenta u Ţelezaru Smederevo načinila dobar potez.
Kako kaţe, to će okrenuti privredu u drugom smeru.
"Ne treba samo da se zadrţimo na toj firmi. Nemojte da pustite da firme koje sad idu u
privatizaciju, zato što nemaju kupca odu u stečaj i likvidaciju, već pokušajte da te firme
pokrenete, pa kada sazru uslovi u nekom narednom periodu neka se tada privatizuju", poručio je
Orbović na Četvrtom kongresu Sindikata radnika graĎevinarstva i industrije gradjevinskog
materijala.
Holandski HTP Inţejering preuzo je danas upravljanje smederevskom Ţelezarom. Ugovor je
potpisan na tri godine s tim da taj rok moţe da bude kraće ukoliko se u medjuvremenu pronadje
kupac za srpsku čeličanu.
Predstavnici sindikata smederevske ţelezare kaţu da su spremni za nove izazove i da imaju
vrhunske radnike koji bi mogli da zasluţe i više od obećanih 10 odsto rasta plata.
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Orbović: Model Ţelezare primeniti i na druga
preduzeća
Tanjug
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da je ubedjen da
će se model koji je primenjen u slučaju smederevske Ţelezare pokazati kao pozitivan i da ga treba
primeniti i u slučaju ostalih preduzeća.Orbović je za RTS rekao da je to jedan od modela koji je
dobar i koji srpska privreda treba da preuzme kako bi odredjena preduzeća bila spašena.
Prema njegovim rečima, ima dosta preduzeća "koja su ostala u kondiciji" i model koji je primenjen
u Ţelezari moţe da se sprovede i u slučaju, na primer, trsteničke Prve petoletke, čačanske Fabrike
reznih alata, Petrohemije, pančevačke Azotare.
"Kada bi se ovaj model primenio to bi automatski povuklo neka mala i srednja preduzeća u
okruţenju tih preduzeća i to bi bio pomak srpske privrede. Tako da mislim da bi ovaj model mogao
da pokrene srpsku privredu u pozitivnom smeru", rekao je Orbović.
On je dodao da je nešto slično pokušavala i vlada Mirka Cvetkovića, ali da nije imala hrabrosti da to
završi do kraja.
"Sada smo dobili vladu koja ima hrabrosti i koja je shvatila da gašenjem firmi nećemo doći do
rešenja i da treba da pokrenemo te fabrike, a da će iza toga doći zainteresovani partneri za
privatizaciju", kazao je Orbović.
Orbović smatra da zaposleni u smederevskoj Ţelezari sasvim sigurno mogu da odgovore na sve
zahteve i obaveze koje će biti stavljene pred njih.
Novi menadţment holandske firme HPK Inţenjering preuzeo je juče upravljanje smederevskom
Ţelezarom.
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Mihajlović:Građevinarstvo Srbije na kolenima
Beta
Ministarka graeĎvinarstva Srbije Zorana Mihajloviće izjavila je danas da brojke pokazuju da je
graĎevinarstvo Srbije na kolenima i da će zato njeno ministarstvo pomoći graĎevniskim
kompanijama da se udruţe kako bi dobile više poslova.Ona je na Kongresu Samostalnog sindikata
radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala u Beogradu rekla da će se u narednih 15
dana sastati s predstavnicima srpskih greĎevinskih kompanija, i da će preneti poruku da se udruţe.

- Radićemo zajedno na pokušaju da se organizuje graĎevinska industrija, da se udruţuje i da kao
domaća graĎevinska operativa ne bude stalno podizvoĎač podizvoĎača radova, već na zasluţenom
mestu - rekla je ministarka.
Mihajlovićeva je rekla da su plate radnika u graĎevinarstvu za 20 odsto niţe od proseka u Srbiji, ali
da je još veći problem bezbednost na radu i veliki broj tragedija u graĎevinarstvu.
Kako je istakla, crne i bele liste izvoĎača radova napravljene su i zbog toga da bi pokazale da li
kompanije štite radnike. - Zajedno sa sindikatima radićemo i na novih zakonskim rešenjima. Već
imamo Zakon o planiranju i izgradnji koji omogućava, nadam se, da za meseca dana Srbija ima
mnogo veći broj gradilišta nego do sada - rekla je ministarka graĎevinarstva.
Predsednik Samostalnog sindikata radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala Duško
Vuković rekao je da graĎevinari rade u teškim i nebezbednim uslovima i da se godišnje 50 odsto
teških, smrtnih povreda na radu u Srbiji dogodi u graĎevinarstvu.
Prema njegovim rečima, da bi se to promenilo potrebno je pojačati kontrolu i doneti novi zakon o
inspekcijskom nadzoru i zakon o osiguranju od nesrećnih slučajeva na radu.
Vuković je rekao da u graĎevinskoj industriji u Srbiji radi 100.000 ljudi i da im je prosečna zarada
u januaru 2015. bila 35.300 dinara, dok je prosek na nivou Srbije bio 39.285 dinara. On je rekao i
da je za bolji poloţaj radnika u graĎevinarstvu potrebno potpisati granski kolektivni ugovor.
Vuković je zatraţio i ravnopravan tretman srpskih kompanija na tenderima za izgradnju javnih
objekata, da ne bi samo strane kompanije dobijale poslove.
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HAOS U PROSVETI Škole ne rade, Verbić preti, deca
ispaštaju
E. B.
Sve čačanske škole, izuzev jedne, i danas i sutra će potpuno obustaviti nastavu, dok će ostalih 600
škola u štrajku nastaviti da drţi skraćene časove.Prazne učionice u Prehrambeno-ugostiteljskoj školi
u Čačku- Nastavljamo sa potpunim štrajkom kao vidom graĎanske neposlušnosti zbog neisplaćenih
zarada - kaţe za „Blic” Radovan Kuvekalović, predsednik Sindikata obrazovanja Čačka.
Nastava je juče potpuno obustavljena u oko 300 škola u Srbiji, ali će se od danas ponovo odrţavati
sa časovima skraćenim na pola sata. U Zrenjaninu i Nišu juče su odrţani i protesti.
Čak i oni nastavnici koji ne obustavljaju nastavu od danas neće drţati dopunsku nastavu, pripreme
za maturu i takmičenja i neće prisustvovati sednicama veća. Posledice štrajka trpi 400.000 Ďaka
koji su do danas izgubili oko 130 časova.
Ministar SrĎan Verbić juče je poručio prosvetarima da se „dobro raspitaju o svojim pravima jer
zakoni predviĎaju oštre kazne za potpunu obustavu nastave”.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:539853-Novi-menadzment-preuzeo-upravljanjeZelezarom-Smederevo

Novi menadţment preuzeo upravljanje Ţelezarom
Smederevo
Tanjug
Prvi radni dan započeo je sastankom glavnih menadţera, predsednika Nadzornog odbora i člana
tog tela, Dţona Gudiša i Petera Kamaraša, sa svim direktorima sektora srpske čeličane
SMEDEREVO - Novi menadţment holandske firme HPK Inţenjering preuzeo je danas upravljanje
smederevskom Ţelezarom, a prvi radni dan započeo je sastankom glavnih menadţera, predsednika
Nadzornog odbora i člana tog tela, Dţona Gudiša i Petera Kamaraša, sa svim direktorima sektora
srpske čeličane.
"Sastank su vodili Gudiš i Kamaraš sa svojom ekipom koja za sada broji šest menadţera, a
očekujemo da drugi doĎu do kraja nedelje. Za otprilike dve nedelje u Smederevo treba da stigne i
ceo tim od 24 menadţera", rekao je Tanjugu izvršni direktor Ţelezare Bojan Bojković.
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Kada je reč o članovima srpskog tima, koji će pratiti upravljanje Ţelezarom, Vlada Srbije tek treba
o tome da donese odluku.
Bojković kaţe da su već postavljena nova pravila i da je "palica predata".
"Upravljanje je predato Gudišu i Kamarašu, oni se za sada upoznaju sa detaljima koji ne mogu da
se vide iz administrativnih papira koje smo im davali tokom celog procesa", rekao je Bojković
precizirajući da su u pitanju tehnički detalji o visokoj peći, čeličani, toploj i hladnoj valjaonici...
Kako je rekao, nakon toga u razgovorima će se preći na nabavku sirovina i prodaju i očekuje se da
će sastanci trajati skoro ceo dan.
Bojković je kazao da su radnici bili euforični, ali da je i njima sada jasno da je sve ono što je
obećano i ispunjeno.
"Došao je ozbiljan menadţerski tim, to su za sada videli direktori sektora, a ljudi naravno znaju
celu tu ekipu od ranije", rekao je Bojković.
Očekuje se, kaţe, da Gudiš, koji će biti predsednik Nadzornog odbora, proĎe fabrikom, s obzirom
na to da je najavio da će svakog dana izdvojiti tri, četiri ili pet sati za šetnju kroz fabriku, kako bi
se upoznao sa detaljima i ljudima u pogonima.
Gudiš će to raditi kako bi kasnije, kako je rekao, mogao lakše da donosi strateške odluke.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:539902-Ni-plate-ni-casova-u-200-skola

ŠTRAJK PROSVETARANi plate, ni časova u 200 škola
E. V. N.
U oko 200 škola prosvetari koji su u štrajku danas nisu drţali nastavu. Ministar Srđan Verbić:
Direktori i nastavnici se našli pod pod velikim pritiskom
UČIONICE su danas bile prazne u najmanje 200 škola, tvrde u dva prosvetna sindikata koja su u
štrajku. U pojedinim školama, u kojima su direktori odbili da umanje zarade štrajkačima, plate nisu
uplaćene ni danas, iako je trebalo još u petak. U nekim od ovih škola najavili su da nastave neće
biti ni narednih dana, dok ne prime platu.
Ministar SrĎan Verbić naveo je da sa terena stiţu zabrinjavajuće informacije o pritiscima na
nastavnike i direktore da se štrajk nastavi i radikalizuje.
Na direktore škola i nastavnike vrše se veliki pritisci da ostanu u štrajku, o čemu svedoče čak i Ďaci
koji se javljaju Ministarstvu, opisujući scene u kojima nastavnici jedni drugima prekidaju časove,
učiteljice izlaze uplakane sa sastanaka na kojima se odlučuje da li će štrajka biti ili ne.
Ministar je rekao da će inspekcija proveriti navode prijava i utvrditi šta se dešava i podsetio
sindikate da su u obavezi da štrajk sprovode u skladu sa zakonom. Naveo je da, ako ne poštuju
minimum procesa rada, postoje posledice za takvo ponašanje.
8

Prema računici Ministarstva prosvete u štrajku je i dalje 22 odsto od ukupno 1.800 škola u Srbiji, za
dva odsto manje nego prošle nedelje.
Nezadovoljni prosvetari u nekim gradovima okupili su se ispred školskih uprava, protestujući ili
zbog umanjene plate ili zato što im ništa nije leglo na račun. Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u
prosveti kaţe da umanjenje nije zakonito, jer ne postoji propis prema kojima direktori umanjuju
zarade.
- U Trinaestoj gimnaziji direktor je kolegama umanjio zarade za 3.000 dinara, a u Hemijskoj školi,
koja je preko puta, umenjenje je iznosilo 1.500 dinara - tvrdi Sokić. - I to je samo za poslednjih
deset dana februara. Kada doĎe obračun za ceo mesec mart, umanjenje će da bude tri puta veće.
POSLANICI O PROSVETIČetiri poslaničke grupe (DS, LSV, SDA Sandţaka - PDP i Boris Tadić - SDS
Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije) predale su zatev da se sazove sednica o štrajku u prosveti, na koju
će pozvati ministre i predstavnike sindikata.
U Priboju su plate smanjene za 33 odsto, u Novom Sadu od šest do 25 odsto, u Kragujevcu i
Kraljevu oko pet odsto...
Sokić objašnjava da njegov sindikat neće nastaviti obustavu časova, kao i da će i dalje Ďacima
drţati dopunsku i dodatnu nastavu, pripreme za maturu, voditi ih na takmičenja... U drugom
sindikatu koji štrajkuje - Uniji sindikata prosvetnih radnika odlučili su da svoj posao svedu
isključivo na časove od 30 minuta. Predsednik Unije Dragan Matijević najavio je da u 50 škola koje
nisu dobile platu do daljeg neće biti nastave. Takvih škola najviše je u Čačku, gde ih danas nije
radilo 20.
- Ne plašimo se ministrove pretnje o posledicama generalnog štrajka. On to samo i zna da čini, a ne
zna da reši nastalu situaciju, jer povratka sada nema. Moramo istrajati do kraja - stav je većine
profesora u Čačku. - Čačak je oduvek bio snaţno sindikalno uporište i zato je najveći trn u oku
ministru Verbiću.
U zbornici u čačanskoj Gimnaziji danas nismo zatekli nikoga, dok je direktor Ivan Ruţičić bio u
svojoj kancelariji.
- Potpisao sam plate profesorima u iznosu bez zahtevanog umanjenja. Takve, neumanjene plate,
meĎutim, iz Ministarstva ne ţele da uplate - kazao je Ruţičić.
Prema podacima Školske uprave u Čačku, od 53 škole u Moravičkom okrugu u 30 je potpuna
obustava rada, a u sedam su skraćeni časovi. Prema podacima sindikata, od ukupno 32 kraljevačke
škole, u 12 je većina nastavnika danas potpuno obustavilo nastavu, u dve škole nastavu nije drţalo
manje od polovine nastavnog kadra, dok su u ostalim školama časovi uglavnom trajali po 30 minuta.
Kraljevački nastavnici zatraţili su od direktora svojih škola da im dostave pismene odluke na osnovu
kojih im je smanjena zarada, a najavili su i tuţbe, tvrdeći da nema zakonskog osnova za
umanjenje.
Zbog smanjenja plata protestovali su danas i prosvetari u Banatu, koji su se okupili ispred zgrade
Školske uprave u Zrenjaninu. Predsednik Sindikata prosvetnih radnika Banata Zvonimir Jović upitao
je po kom osnovu su u petak isplaćene umanjene zarade i zašto nisu smanjene svim štrajkačima u
istom iznosu, već su se kretale od pet do 33 odsto.
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:539807-Krusevac-Lideri-u-pustim-halama

Kruševac: Lideri u pustim halama
S. BABOVIĆ
Novi čelnici u najvećoj radničkoj organizaciji Rasinskog okruga pred starim problemima. U DIP
"Savremeni dom" i Fabrici ulja, pored proizvodnje, zamro je i sindikalni ţivot

OD početka minule sedmice, u Savezu samostalnih sindikata su i novi lideri, koji su se našli meĎu 35
izabranih članova Veća, odnosno 17 članova Predsedništva ove najveće radničke organizacije u
Rasinskom okrugu. Problemi su, meĎutim, ostali stari: očajna privredna situacija i borba za
spasavanje 3.000 radnih mesta, koliko ih je preostalo u osam preduzeća u restrukturiranju.
- Do 2002, u Kruševcu je radilo 36.000 ljudi, a samo u proizvodnji, odnosno u takozvanom realnom
sektoru bilo je angaţovano oko 20.000 radnika - podseća Milenko Mihajlović, reizabrani predsednik
Samostalnog sindikata. - Pre privatizacije imali smo oko 25.000 članova, ali su mnogi ostali bez
posla, firme su se ugasile ili su ljudi ostali bez radnih mesta u katastrofalnim privatizacijama. Sada
nam, dakle, predstoji i prebrojavanje.
Kolika je propast kruševačke privrede, kaţe, najbolje svedoči podatak da u nekada velikim
fabrikama - koje su, poput DIP "Savremeni dom" i Fabrike ulja, upošljavale po nekoliko stotina
radnika - sada nema ni sindikalnog ţivota, s obzirom na to da se zaposleni mogu prebrojati prstima
jedne ruke.
BROJKETOKOM poslednje dve godine, u realnom sektoru ugašeno je gotovo 2.000 radnih mesta, pa
je na kraju 2014. u Kruševcu bilo samo 23.862 zaposlenih. Stopa nezaposlenih lane je iznosila 36,26
odsto.
- Iako tu nemamo članstvo, aktivno učestvujemo u rešavanju statusnog pitanja tih fabrika, baš kao i
u HI "Ţupa", gde je 18 naših članova sa ugovorom na neodreĎeno vreme - tvrdi Mihajlović.
U preduzećima u kojima imaju značajan broj članova, poput IMK "14. oktobar" - gde je, posle
realizacije socijalnog programa, od 1.550 ostalo oko 800 radnika - novi lideri muče muku svojih
prethodnika.
- MeĎu najvećim problemima su tuţbe bivših i sadašnjih zaposlenih zbog zaostalih plata, a duguju
nam se 24 zarade. Tu je i problem nepovezanog radnog staţa za četiri godine - objašnjava Miroljub
AnĎelković, novi predsednik Samostalnih sindikata u IMK, dodajući da je oko 330 "oktobaraca"
zainteresovano za sudski epilog koji moţe i da blokira fabriku.

10

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mihajlovic-Zasticen-radnik-je-zasticena-drzava.sr.html

Михајловић: Заштићен радник је заштићена
држава
БЕОГРАД – Задатак ресорног министарства и синдиката је да заједно раде на повратку угледа
грађевинсој индустрији, а њихов најважнији задатак је смањење броја несрећа на
градилистима, изјавила је данас министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић.
„Заштићен радник за нас је и заштићена држава. Оно на чему ће министарство заједно са
синдикатима да ради је велики број трагедија које се дешавају у грађевинској индустрији. Ми
то нећемо да дозволимо”, изјавила је Михајловић на Конгресу синдиката радника
грађевинарства Србије.
Према њеним речима, бројке показују да је грађевинарство на коленима и да запослени у тој
индустрији примају 20 одсто нижу плату од просека у Србији.
Она је нагласила да постојање „црне” и „беле” листе није уведено само да би се видело које
предузеће остварује профит или губитак, већ и да ли штити раднике.
Михајловић је нагласила да ће Министарство заједно са синдикатима радити и на потребним
законским решењима у овој облсти, указавши на потребу да се уведу и неке измене у Закон о
инспекцијком пословању у домену заштите радника на градилиштима.
Министар је такође навела да ће се заједнички радити и на бољој организацији грађевинске
индустрије, односне удруживању грађевинских фирми са циљем да грађевинска оператива
више не буде подизвођач у пословима.
Она је исткала и да ће министарство увек бити уз грађевинску индутсрију, али то не значи да
ће да помаже новцем већ добрим законским решењима, стварањем повољног пословнохг
амбијента, подршке у разговору са банкама, закључила је Михајловић.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да је добро што
су ресорна министарства потиписала колективне уговоре у многим делатностима, као што су
здравство, образовање, управа, али није добро што ниједан колективни уговор није потписан у
реалном сектору.
„Ми данас немамо ниједан колективни уговор потписан у реалном сектору. Разлози су
изузетно лоша организација послодавачких организација и њихова неспремност да потписују
колективне уговоре”, рекао је Орбовић.
Он је нагласио да је на састанку Социјално економског савета, који је одржан у петак и суботу,
договорено да у послодавачке организације у наредних 15 дана почну преговоре о
потписивању колективних уговора.
Орбовић је указао да ће потписивање колективних уговора дорпинети бољој организацији
сектора грађевине, али и осталих који ће приступити том послу.
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„Најважнија су нова радна места и посао. Немојте дозволити да страни извођачи зидају кад и
наши људи то знају”, рекао је Орбовић.
Председник Самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић указао је да је просечна
плата у сектору грађевинарства у јануару ове године износила 35.300 динара што је мање од
просечне плате у републици, која је у истом месецу била 39.300 динара.
Он је истакао да се сектор грађевинарства налази у тешкој и компликованој ситуацији али је
рекао да је уверен да ће заједно са ресорним министарством и владом пронаћи зјаједничке
мере како би се стање побољшало.
Вуковић је нагласио да тај сектор, који тенутно упошљава око 100.000 запослених, доношењем
адекватних стратешких мера, може да се врати на старе гране на којима је био пре 20 година.
Танјуг

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-nemojte-stati-na-zelezari

Орбовић: Немојте стати на Железари
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да је Влада
Србија увођењем иностраног менаyмента у Железару Смедерево начинила добар потез.
Помоћи тамо где је помоћ потребна
Како додаје, то ће окренути привреду у другом смеру.
– Не треба само да се задржимо на тој фирми – поручио је Орбовић на Четвртом конгресу
Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала. – Немојте да
пустите да фирме које сад иду у приватизацију, оду у стечај и ликвидацију зато што немају
купца, већ покушајте да те фирме покренете па када сазру услови у неком наредном периоду,
нека се тада приватизују.
Он је казао да је добро што су ресорна министарства потиписала колективне уговоре у многим
делатностима, као што су здравство, образовање, управа, али није добро што ниједан
колективни уговор није потписан у реалном сектору.– Најважнија су нова радна места и посао.
Немојте дозволити да зидају страни извођачи кад и наши људи то знају – рекао је Орбовић.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gradjevinarstvo-podici-iz-pepela

Грађевинарство подићи из пепела
Министарка грађевинарства Србије Зорана Михајловић је изјавила је да бројке показују да
је грађевинарство Србије на коленима. Због тога ће Министарство на чијем је челу
помоћи грађевинским компанијама
Министарка грађевинарства Србије Зорана Михајловић
да се удруже да би добиле више послова.
Она је на Конгресу Самосталног синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског
материјала у Београду рекла да ће се у наредних 15 дана састати с представницима српских
грађевинских компанија, и да ће пренети поруку да се удруже.– Радићемо заједно на покушају
да се грађевинска индустрија организује, да се удружује и да као домаћа грађевинска
оператива не буде стално подизвођач радова, већ на заслуженом месту – рекла је министарка.
Зорана Михајловић је казала да су плате радника у грађевинарству 20 одсто ниже од просека у
Србији, али да је још већи проблем безбедност на раду и велики број трагедија у
грађевинарству.Како је истакла, „црне” и „беле” листе извођача радова направљене су и због
тога да би показале да ли компаније штите раднике.
– Заједно са синдикатима радићемо и на новим законским решењима. Већ имамо Закон о
планирању и изградњи, који омогућава, надам се, да за месеца дана Србија има много већи
број градилишта него до сада – рекла је министарка грађевинарства.
Е. Дн.
Радника 100.000
Председник Самосталног синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског
материјала Душко Вуковић је рекао да у грађевинској индустрији у Србији ради 100.000 људи.
Он је додао и да им је просечна зарада у јануару 2015. била 35.300 динара, док је просек на
нивоу Србије био 39.285 динара.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zeleznice-blokada-zbog-34000-dinara

Железнице: Блокада због 34.000 динара
Јавно предузеће "Железнице Србије" саопштиле су данас да су предузећу "Заштитне
радионице", чији су радници синоћ блокирали техничко-путничку станицу Земун, од
почетка године исплатиле дуговања
у укупном износу од око 34 милиона динара, а да је пре блокаде дуг износио "свега 34.000
динара".
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"Само од почетка године пет железничких зависних предузећа, међу којима су и 'Заштитне
радионице' наплатило је од српских железница укупно око 163,5 милиона динара, док од тих
истих предузећа 'Железнице Србије' истовремено по различитим основама потражују износ од
чак скоро 119 милиона динара", наводи се у саопштењу "Железница Србије".
"Железнице Србије" истичу да је тачно да су оснивач "Заштитних радионица", али указују и на
чињеницу да је то предузеће посебно правно лице с којим српске железнице имају искључиво
пословне односе, као и са осталим пословним субјектима."То значи да 'Железнице Србије'
имају обавезу искључиво да 'Заштитним радионицама' плаћају обавезе на име производа и
извршених услуга. По том основу 'Железнице Србије' су само у овој години платиле 'Заштитним
радионицама' око 20,8 милиона динара по рачунима из ове године, али и око 13,3 милиона
динара на име рачуна из прошле године", наводи се у саопштењу.
Тиме су, како се објашњава, укупним износом од око 34,1 милиона динара у потпуности
измирене обавезе из 2015, као и дуговање из претходног периода.
"Железнице Србије" истичу и да "Заштитне радионице" дугују том предузећу око 14 милиона
динара на име потраживања, неоправданих аванса и позајмица.
"Уважавајући социјални положај запослених у 'Заштитним радионицама', 'Железнице Србије'
чине све што је реално могуће, па и изнад тога, да се нађу могућности за функционисање и
опстанак овог предузећа. Међутим, исплата зарада у 'Заштитним радионицама' искључиво је
питање за руководство ове фирме и ни на који начин није дужност, ни обавеза српских
железница", поручено је у саопштењу.
"Железнице Србије" додају и да су суочене с великим финансијским потешкоћама и све већом
нужношћу економски рационалног и тржишног пословања.
Железнице су подсетиле и да се ново пословодство те компаније, које је именовано средином
јануара, више пута у претходна два месеца суочило с блокадом саобраћајница "као опробаним
механизмом и познатим сценаријем да зависна предузећа остваре права која им не припадају".
Указујући на велику штету коју српске железнице трпе блокадом саобраћајницато предузеће је
упозорило да ће у заштити својих пословних и финансијских интереса убудуће предузимати
све потребне и законске мере, како би очували безбедно и редовно функционисање
железничког саобраћаја на својој територији.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/drustvo/prosvetni-radnici-zaostravaju-strajk

Просветни радници заоштравају штрајк
На позив Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети
Србије, школе чланице те две асоцијације су обуставиле рад или су у законском штрајку,
са часовима од 30 минута.
Најагилније биле су школе у Моравичком и Златиборском округу, док су војвођанске школе
углавном наставиле са праксом скраћивања часова на 30 минута.
Како је истакао Звонимир Јовић из Уније синдиката просветних радника, према подацима које
су им доставили чланови синдиката, у Србији је потпуно обуставило рад 196 школа, од тога у
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Војводини њих 31, а много је већи број школа које и даље организују тридесетоминутну
наставу. Чланови овог синдиката протестовали су у Зрењанину и у Нишу где, је, по речима
нашег саговорника, на протесту било око пет стотина наставника.
Од 53 школе на подручју Моравичког округа 30 установа је у потпуној обустави рада,
потврдила је Слађана Мијатовић из тамошње школске управе. У седам школа траје 30 минута,
а у 16 образовних установа нема обуставе рада, рекла је Мијатовић, додајући да су у
радикализацију штрајка кренули професори у школама у којима није исплаћена плата јер су
директори одбили да Министарству доставе листе с умањеним зарадама због штрајка.
Осим Уније синдиката просветних радника, рад су обуставили и чланови Синдиката радника у
просвети Србије (СРПС). Јасна Јанковић рекла је да у школама има запослених којима је плата
умањена због учешћа у штрајку, али је проценат смањења различит и креће се од четири од 33
одсто. Она је истакла да је стотину школа чланица два синдиката сигурно обуставило рад, али
да нема потпуне податке о томе колико је школа у блокади.
Према њеним речима, неке школе су потпуно обуставиле наставу, другима звони на 30 минута,
у неким школама часови трају 45 минута, али предавачи који штрајкују излазе после пола
сата, док у остатку школа часови трају редовно, пуних 45 минута. - Ситуација полако измиче
контроли - рекла је Јанковић и критиковала Министарство да је умењењем зарада онима који
штрајкују “аболирало себе”.
Министарство просвете каже да потпуна обустава наставе представља кршење Закона о
штрајку и наставници су у обавези, обзиром на то да је просветна делатност од општег
значаја, да одржавају минимум процеса рада, односно часове у трајању од 30 минута. Додаје
се и да ће просветна инспекција “због бројних представки о притисцима представника
синдиката на директоре и наставнике да наставе са штрајком или да потпуно обуставе рад”
проверавати све наводе.
Унија Синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије у
заједничком саопштењу оценили су да министар просвете крши Устав и законе, јер им је
ускратио право да потпишу Посебан колективни уговор за основне, средње школе и домове
ученика, у чијем су закључивању учествовали и ускладили текст с учесницима споразумевања.
Синдикати су у саопштењу упитали Вербића и по ком правном акту је ускратио право њиховим
представницима да учествују у раду тимова који раде на изради Закона о платама у јавном
сектору и изменама Закона о основама система образовања и васпитања.
В. Црњански

15

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/orbovic-model-zelezare-primeniti-i-na-druga-preduzeca_581376.html

Orbović: Model Ţelezare primeniti i na druga preduzeća
BEOGRAD
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da je ubeđen
da će se model koji je primenjen u slučaju smederevske Ţelezare pokazati kao pozitivan i da ga
treba primeniti i u slučaju ostalih preduzeća.
Orbović je za RTS rekao da je to jedan od modela koji je dobar i koji srpska privreda treba da
preuzme kako bi odreĎena preduzeća bila spašena.
Prema njegovim rečima, ima dosta preduzeća "koja su ostala u kondiciji" i model koji je primenjen
u Ţelezari moţe da se sprovede i u slučaju, na primer, trsteničke Prve petoletke, čačanske Fabrike
reznih alata, Petrohemije, pančevačke Azotare.
"Kada bi se ovaj model primenio to bi automatski povuklo neka mala i srednja preduzeća u
okruţenju tih preduzeća i to bi bio pomak srpske privrede. Tako da mislim da bi ovaj model mogao
da pokrene srpsku privredu u pozitivnom smeru", rekao je Orbović.
On je dodao da je nešto slično pokušavala i vlada Mirka Cvetkovića, ali da nije imala hrabrosti da to
završi do kraja.
"Sada smo dobili vladu koja ima hrabrosti i koja je shvatila da gašenjem firmi nećemo doći do
rešenja i da treba da pokrenemo te fabrike, a da će iza toga doći zainteresovani partneri za
privatizaciju", kazao je Orbović.
Orbović smatra da zaposleni u smederevskoj Ţelezari sasvim sigurno mogu da odgovore na sve
zahteve i obaveze koje će biti stavljene pred njih.
Novi menadţment holandske firme HPK Inţenjering preuzeo je juče upravljanje smederevskom
Ţelezarom.
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Informatika: Otpuštanje zbog racionalizacije
NOVI SAD U petak je 19 radnika novosadskog javnog preduzeća Informatika dobilo otkaze, kako
saopštavaju u preduzeću, zbog racionalizacije. Sindikalci međutim tvrde da su otkazi uručeni
kako bi se oslobodila mesta za zapošljavanje stranačkih ljudi iz drugih preduzeća.
Gajo Odavić jedan je od 19-oro radnika Informatike, kojima su prošlog petka naprasno uručeni
otkazi.
"Verujem da će se mnogi saradnici iznenaditi, posto sam radio na poslovima gradske uprave za rad i
socijalna pitanja na dečijim dodacima. Oni nemaju zamenu, još uvek niko nije delegiran na te
poslove. O tome kako će se odvijati dalji postupak rada u tim preduzećima, niko ne razmišlja",
kaţe Odavić.
Zoran Radosavljevic, predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti kaţe da su
o slučaju otkaza u Informatici obavešteni svi nadleţni. U vezi sa ovim slučajem, Radosavljević je
inicirao sastanak sa gradonačelnikom Novog Sada i nadleţnima, koji očekuje u najkraćem roku.
Zoran Antešević iz sindikata JKP Informatika kaţe da su sumnjali da će morati jednom da dodje do
ovoga zbog prekobrojnosti radnika koji su dovedeni u poslednjih par godina."Ipak, da će se to
dogoditi na ovakav način, nismo mogli ni da sanjamo", kaţe Antašević.Tri dana nakon otkaza,
oglasio se i menadţment Informatike, u čijem saopštenju stoji da je u ovom slučaju sve uraĎeno po
zakonu i s ciljem racionalizacije radnih mesta u javno-komunalnom sistemu grada.
Predsednik Treće Srbije Miroslav Parović, čiji je član i direktor Informatike, nije ţeleo da za našu
televiziju komentariše ovaj slučaj, niti eventualnu političku pozadinu otkaza, i navodnih
zapošljavanja bivših radnika Lisja.
SRS: Vučević da zaustavi politički progon u JKP
Gradski odbor Srpske radikalne stranke Novi Sad optuţio je rukovdstvo JKP "Informatika" za
"kabadahijsko i bezobzirno ponašanje" koje je kulminiralo u petak, 20. marta 2015. godine, kada je
19 radnika ovog JKP dobilo otkaz ugovora o radu.
"Na brutalan i do sada nezabeleţen način u Novom Sadu, politička organizacija koja sebe naziva
'Trećom Srbijom' obračunava se sa političkim neistomišljenicima i ljudima koji dugi niz godina rade
u JKP Informatika Novi Sad", navodi se u saopštenju SRS.
Navodi se da je situacija u tom JKP izmakla kontroli, te da je "Treća Srbija u poslednjih godinu
dana na izmišljenim radnim mestima zaposlila preko 50 ljudi bliskih ovoj 'organizaciji', od kojih se
17

većina ne pojavljuje na poslu", te da kabinet direktora broji 9 izvršilaca, a da se u isto vreme
ukidaju radna mesta i otpuštaju sa posla inţenjeri i druga stručna lica koja neposredno rade na
poslovima iz nadleţnosti preduzeća.
Gradski odbor Srpske radikalne stranke uputio je apel gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću
da "javno osudi i stane na put progonu po političkoj liniji, ljudi koji su zaposleni u komunalnom
sistemu grada Novog Sada i da najuri Treću Srbiju iz JKP Informatika na zadovoljstvo svih
NovosaĎana".
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