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Otpremnine do 8.000 evra
Z. RADOVIĆ - D. I. KRASIĆ
Drţava za socijalne programe u 2015. odvojila 16 milijardi dinara. Oĉekuje se da će bez posla
ostati oko 20.000
PRIVATIZACIJA preduzeća u restrukturiranju bez posla će ostaviti oko 20.000 ljudi. Prvi će socijalni
program dobiti 5.000 radnika iz 188 firmi koje su završile u steĉaju. Vlada Srbije obezbedila je u
Tranzicionom fondu 16 milijardi dinara za njihove otpremnine, a maksimalni iznos sa kojim će
zaposleni otići iz preduzeća je 8.000 evra.
U Nemanjinoj 11 pripremili su tri modela socijalnog programa, od kojih će radnici moći da izaberu
najpovoljniju opciju. Mogu se odluĉiti za 200 evra po godini radnog staţa. Duga opcija je
otpremnina do 500 evra po godini staţa, ali ne veću od 8.000 evra, ako postoji dogovor sa firmom.
Treća mogućnost je otpremnina od šest proseĉnih zarada u Srbiji.
Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaţe da je ogromno
interesovanje za otpremnine.
- Radnici su premoreni od ĉekanja da se nešto desi, da njihova preduzeća poĉnu da rade. Izgubili su
veru da će u njihovim firmama biti bolje, pa im je otpremnina traĉak nade - objašnjava Savićeva. Nema preciznih podataka o tome koliko će ljudi ostati bez posla, ali prema našim procenama, biće
ih najmanje 20.000 i to pod uslovom da ne bude novih iznenaĊenja, kao što je Ţelezara Smederevo
za koju smo svi mislili da je završena stvar.
Savićeva nije optimista da će otpremnine biti uloţene u nove poslove.
- Radi se o malim parama nedovoljnim za pokretanje biznisa - smatra predsednica ASNS. - Radnici
koji uzmu otpremnine, vratiće dugove, izbeći će isecanja struje barem za jedan period. Kada
potroše ove pare, drţava će se suoĉiti sa novim pritiskom na socijalne fondove.
U Nacionalnoj sluţbi za zapošljavanje kaţu da su spremni za posao koji ih oĉekuje i istiĉu da su
ljudi koji će ostati bez radnog mesta u preduzećima koja odlaze u steĉaj, jedna od prioritetnih
grupa koja će biti ukljuĉena u aktivne mere zapošljavanja.
- Još pre nego što se potencijalni viškovi prijave na našu evidenciju, NSZ će ogranizovati sastanake
sa rukovodstvom preduzeća i sindikatima - navode u NSZ. - U planu je i realizacija opšteg
informativnog sastanka sa potencijalnim viškovima, izjašnjavanje zaposlenih o merama za koje su
zainteresovani, od obuke za razvoj preduzetništva do obuke za aktivno traţenje posla. Kandidati će
moći da dobiju i savete za zapošljavanje u individualnim razgovorima sa našim struĉnjacima.
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ISPLATE
PREDUZEĆA koja se privatizuju u obavezi su da formiraju tim koji je zaduţen da utvrdi ukupan višak
zaposlenih i da o pokretanju tog postupka obavesti NSZ i reprezentativne sindikate. U roku od 30
dana od dana prenosa sredstava po odobrenom programu, trebalo bi da se obavi isplata otpremnina
i da se Ministarstvu za rad i zapošljavanje dostavi izveštaj.
BUDţET ZA NEZAPOSLENE
BUDţET Nacionalne sluţbe za zapošljavanje ove godine iznosi 2,8 milijardi dinara. Iz Budţetskog
fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom biće
izdvojeno dodatnih 500 miliona dinara.
Planirano je da se u program samozapošljavanja u 2015. godini ukljuĉi 3.130 ljudi, od kojih će 130
biti sa invaliditetom. Iznos sredstava po ovom programu je 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom
i 160.000 dinara za ostale.
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Rusi opet u trci za "Ţelezaru"
Z. R.
Kompanija "Crveni oktobar" vratila se u trku za Ţelezaru u Smederevu
RUSKA kompanija "Crveni oktobar" vratila se u trku za Ţelezaru u Smederevu, saznaju "Novosti".
Njihov tim juĉe je bio u Nemanjinoj 11, na razgovorima sa predstavnicima Vlade Srbije. Ovo
preduzeće zainteresovano je za aktuelni konkurs za upravljanje srpskom ĉeliĉanom, ali i za njenu
kupovinu.
O "Crvenom oktobru" kao potencijalnom strateškom partneru priĉalo se mesecima, ali se ova
kompanija, na kraju, nije ni prijavila na tender za privatizaciju. U januaru, kada su koverte
otvorene, obelodanjena je samo ponuda ameriĉke kompanije "Esmark".
Ministar provrede Ţeljko Sertić je juĉe potvrdio da je nekoliko stranih kompanija zainteresovano za
upravljanje Ţelezarom. Rok za prijavu istiĉe u petak, a za dve do tri nedelje će biti poznato ko će
ustoliĉiti svoj menadţment u Smederevu.
- Sve firme imaju obavezu da uplate deo depozita za uĉešće, moraju da potpišu izjavu poverljivosti
i preuzmu dokumentaciju - rekao je Sertić. - Imamo više kompanija i to je dobro za proces
pregovaranja, i "Esmark" je dobrodošao da bude deo tog procesa. Kada smo pregovarali sa njima,
moj utisak je bio da su oni zainteresovani za takvu vrstu upravljanja i ne bih bio iznenaĊen da se
oni naĊu na toj listi prijavljenih za takmiĉenje za profesionalno rukovoĊenje Ţelezarom.
Pregovori Vlade Srbije sa "Esmarkom" o prodaji ĉeliĉane su sredinom februara neuspešno okonĉani.
Prema odluci Vlade, raspisan je tender za izbor menadţmenta koji će upravljati smederevskom
kompanijom do okonĉanja privatizacije.
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LAKŠE JE ZAOBIĆI ULAGANjE
TO što se "Esmark" ponovo javlja, ali ovog puta da postavi menadţment u Ţelezari, kao i to što se
prijavilo mnogo više kandidata nego na tenderu za privatizaciju, znaĉi da im je mnogo lagodnije da
upravljaju firmom nego da ulaţu - kaţe Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu. - Smatram da nije loše da kompanija prvo uĊe u Ţelezaru kao upravljaĉ, a da posle
eventualno privatizuje firmu. Tako je došao i "Ju-Es stil" i ostao devet godina. Ne verujem u priĉe o
velikom broju zainteresovanih, jer svaki tender za prodaju ĉeliĉane pratile su iste priĉe, koje su se
pokazale kao netaĉne.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:536926-Vojni-penzioneri-10-marta-na-ulicama

Vojni penzioneri 10. marta na ulicama
J. Ţ. S.
Udruţenja koja okupljaju vojne penzionere organizovaće 10. marta zajedniĉki protest pred
Vladom, zbog toga što sedam godina ĉekaju obeštećenje na ime duga nastalog zbog
neusklaĊivanja penzija
VOJNI penzioneri iz nekoliko udruţenja okupiće se 10. marta pred Vladom, u znak protesta jer već
punih sedam godina ĉekaju da ih drţava obešteti na ime duga nastalog zbog neusklaĊivanja
penzija. Obećanje ministra za rad Aleksandra Vulina da će problem biti rešen za nekoliko dana je,
kaţu, samo jedno u nizu i ne veruju da će biti ispunjeno.
- Bilo je raznih tumaĉenja ĉak i negiranja da nam pravo na vanredno usklaĊivanje penzija uopšte
pripada, do toga kako je to iznevereno predizborno obećanje - kaţe Milo Bjelivuk, ĉlan
Organizacionog odbora protesta. - Ustavni sud jasno je zauzeo stav i doneo odluku, koja je po
pravnoj logici morala biti opšteobavezujuća i izvršna, a njom se naglašava da vojnim penzionerima
pripada pravo na vanredno usklaĊivanje penzija pod istim uslovima, na isti naĉin i u istom iznosu
kao i ostalim korisnicima penzija.
Bjelivuk istiĉe da su sudovi opšte nadleţnosti razliĉito presuĊivali po podnetim tuţbama, a ta
razlika se ne sastoji u priznavanju ili nepriznavanju, već u razliĉitoj primeni materijalnog prava,
tako da su neka obeštećenja manja i za dve trećine od stvarnih.
- Bode oĉi priĉa kako drţava svakom vojnom penzioneru duguje 6.000 evra, jer tu nisu uraĉunate
kamate, sudske takse i advokatske usluge - kaţe Bjelivuk.
ĈEKA SE RESOR FINANSIJA
U Ministarstvu rada smo juĉe saznali da se oĉekuje da sektor finansija izaĊe sa planom isplate duga
vojnim penzionerima. Radna grupa, koju su ĉinili predstavnici ministarstava rada, finansija i
odbrane je okonĉala posao.
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Danas istiĉe rok za prijavu za upravljanje
Ţelezarom
Beta
Danas istiĉe rok za prijavljivanje domaćih i stranih kompanija zainteresovanih za upravljanje
Ţelezarom Smederevo.
Ţelezara je 20. februara raspisala javni poziv za profesionalni menadţment koji bi upravljao tim
preduzećem pod punim nadzorom Srbije kao vlasnika kapitala, i omogućio njegov oporavak do
privatizacije.
Od buduće uprave se oĉekuje povećanje prodaje i proizvodnje na nivou ne manjem od 1,5 miliona
tona ĉelika godišnje, uvodjenje nove tehnologije i osvajanje novih trţišta.
Menadţment će biti obavezan da dostavi planove koji treba da sadrţe strategiju prodaje Ţelezare,
cene za kljuĉne finalne proizvode, plan proizvodnje, strategiju nabavki, planove finansiranja i
zapošljavanja, a traţe se i biografije kandidata za direktore proizvodnje, nabavke, prodaje,
finansija, raĉunovodstva, poreza i
finasiranja investicija.
Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menaţment donela je Vlada Srbije 17.
februara, posle neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa ameriĉkom kompanijom Esmark o
preuzimanju 80,01 odsto kapitala Ţelezare, koliko je u vlasništvu drţave.
U sluĉaju da tender izbor profesionalnog menadţmenta ne bude uspešan, najverovatnije rešenje za
Ţelezaru je steĉaj.
Ţelezara zapošljava oko 5.000 ljudi i proizvodi izmedju 340.000 i 350.000 tona ĉelika, a njen
kapacitet je 2,2 miliona tona.
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Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić izjavio je u sredu da će u subotu, 7. marta, biti poznat broj
kompanija zainteresovanih da upravljaju Ţelezarom.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539724/Vlasnik-Esmarka-Kupovinu-Zelezare-je-upropastio-Slovak

Vlasnik "Esmarka": Kupovinu Ţelezare je upropastio
Slovak
Gordana Bulatović
„Esmark“ je podneo kriviĉnu prijavu protiv Petra Karamaša zbog sabotaţe u preuzimanju Ţelezare
Smederevo.Ţeli da postane gazda srpske ĉeliĉane: Dţejms Bušar
To u ekskluzivnom razgovoru za „Blic“ kaţe Dţejms Bušar, vlasnik i generalni direktor ove ameriĉke
kompanije.
Bušar potvrĊuje da je liĉno podneo kriviĉnu prijavu nadleţnom sudu u Pensilvaniji protiv
biznismena iz Slovaĉke i traţi 100 miliona dolara odštete zbog sabotiranja procesa privatizacije
Ţelezare Smederevo i prekinutog procesa preuzimanja ove kompanije.

Ima posla za 5.300 radnika
Esmark će se sutra prijaviti na tender za izbor menadţerskog tima za Ţelezaru Smederevo, otkriva
još za „Blic“ Bušar.
Imamo već pripremljen biznis plan koji podrazumeva dugoroĉni posao za 5.300 ljudi. Ţelja nam je
da menadţerske poslove u Ţelezari radimo narednih osam meseci, a da najkasnije u januaru 2016.
godine preuzmemo većinsko vlasništvo u toj kompaniji, objašnjava Bušar, koji vrši i funkciju
generalnog direktora ameriĉkog „Esmarka“, ali i evropske firme ove kompanije, preko koje je
nameravao u prethodnom periodu da kupi Ţelezaru.
- Karamaš nam se pridruţio kao investitor i agent na strani „Esmarka Evrope“, a što mu je posluţilo
da doĊe do poverljivih podataka o našoj strategiji za Ţelezaru. Zapravo, sve vreme je radio na
štetu naših napora da uspešno okonĉamo pregovore o kupovini Ţelezare - objašnjava Bušar.
Karamaš je, kaţe Bušar, a isto je navedeno i u kriviĉnoj prijavi, ostvarivao korist tako što je znao
da njegove kompanije snabdevaju Ţelezaru rudom niţeg kvaliteta od standardnog, kao i drugim
sirovinama po višoj ceni od trţišne, a da takva praksa u nabavkama nije deo „Esmarkovog“ plana za
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revitalizaciju ĉeliĉane u Smederevu.
- Zato je sabotirao „Esmark“ jer je bilo jasno da bi, u sluĉaju uspešno okonĉanih pregovora, njegovi
interesi bili ugroţeni. Karamaš je imao plan B, koji je podrazumevao da on predvodi novi
upravljaĉki tim Ţelezare i da, ako mu to poĊe za rukom, profitira i ostvari povoljne aranţmane za
snabdevanje ĉeliĉane sirovinama - kaţe Bušar i dodaje da „Esmark“ kriviĉnom prijavom Karamaša
tereti i za lobiranje kod ĉlanova radne grupe za privatizaciju da glasaju protiv „Esmarkove“
ponude.
Na kraju, Bušar istiĉe:
- Ţelim da budem potpuno jasan. Premijer Aleksandar Vuĉić i ministar finansija Dušan Vujović uvek
su u pregovorima koje smo vodili nastupali na najĉasniji i najprofesionalniji naĉin.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539872/Kupovna-moc-u-Srbiji-za-trecinu-niza-od-proseka-u-EU

Kupovna moć u Srbiji za trećinu niţa od proseka u
EU
Tanjug
Bruto domaći proizvod Srbije po kupovnoj moći je 35 odsto od proseka u EU, izjavio je danas
pomoćnik ministra privrede Edvard Jakopin na Kopaonik biznis forumu.
Toliko je u 2014. iznosio bruto domaći proizvod Srbije po kupovnoj moći i u prethodnih nekoliko
godina se i vrteo oko 35 procenta, tako da imamo status kvo, rekao je Jakopin.
- Kako god da napredujemo drugi napreduju malo brţe i to nam je, na neki naĉin, ta pozicija naveo je on.
Prema njegovim reĉima, na primer odnos izmeĊu Norveške i Srbije je jedan prema šest po
ekonomskoj snazi, a izmeĊu Srbije i Slovenije je jedan prema dva i po.
- Spoljni dug i javni dug nam je takodje konstantan i time se vlada najviše bavila u prethodnih
šest, sedam meseci - kazao je Jakopin navodeći da je u 2014. spoljni dug iznosio 78,3 odsto, a javni
dug 70,9 odsto.
7

Jakopin je upozorio i da su ĉak 73 opštine u Srbiji demografski ugroţene.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539844/Profit-NIS-manji-za-42-odsto-otkazi-za-vise-od-200-radnika

Profit NIS manji za 42 odsto, otkazi za više od 200
radnika
V.D.
Profit NIS-a za 2014. godinu manji je za 42 odsto u odnosu na 2013. godinu, rekao je danas
generalni direktor ove kompanije Kiril Kravĉenko.Kravĉenko je rekao da su razlog za pad profita
ove kompanije pad cene nafte na svetskom trţištu i jaĉanje dolara.
Kravĉenko je dodao i da će u narednih nekoliko meseci NIS morati da otpusti više od 200 radnika
koji su tehnološki višak. Oni će dobiti otpremninu od 400 evra po godini staţa.
- Na finansijski rezultat kompanije negativan uticaj su imali krajnje nepovoljni makeroekonomski
uslovi koji su se formirali na svetskom trţištu ugljovodonika u drugoj polovini 2014. godine - rekao
je Kravĉenko.
U NIS navode da su uprkos daljem padu osnovnih trţišta derivata na Balkanu, oĉuvali obim prodaje
naftnih derivata na nivou od tri miliona tona. Udeo motornih goriva u prodaji je povećan na 58
odsto.
Prema rezultatima iz 2014. godine obim prerade u rafineriji kompanije iznosio je 3,1 milion tona,
što je neznatno više od nivoa iz 2013.
- Danas smo se suoĉili sa krizom koju smo već preţivljavali 2008. godine - rekao je Kravĉenko
komentarišući rezultate.
Govoreći o uticaju krize u Ukrajini i sankcija u Rusiji Kravĉenko je rekao da su u NIS srećni jer su
uspeli da smanje kamate u protekloj godini.
- Na naš bankarski portfolio imamo libor od 2,9 odsto u proseku kod šest banaka. U pregovorima sa
bankama smo uštedeli nekoliko miliona evra. Poĉeli smo razgovore u proleće, završili ih u jesen.
Nemamo problema u tekućem finansiranju, ali istovremeno banke sada na nas gledaju kao na
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kompaniju povezanu sa Gaspromom. Zbog toga smo proširili spisak partnera i ukljuĉili dodatne tri
srpske banke u moguću saradnju, dodatne ruske, a vodimo i pregovore sa kineskim I arapskim rekao je Kravĉenko i dodao da se kroz razgovore vidi da neće biti problema.
- Što se tiĉe tehnologije, za sada nemamo problema jer se ne bavimo Arktikom niti gasnim
škriljcima, pa nam ne treba ta tehnologija - istakao je Kravĉenko.
Naftna industrija Srbije (NIS) nastaviće u ovoj godini modernizaciju Rafinerije Panĉevo, u šta će
biti uloţeno 300 miliona dolara.
- Posao je već poĉeo, pre nedelju dana je na tenderu izabrana kompanija partner, radiće se na
uvoĊenju tehnologije koksovanja, a ceo posao treba da bude završen poĉetkom 2019. godine rekao je Kravĉenko.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539830/EBRD-Imate-strucnjake-u-Srbiji-al-je-cena-rada-prilicno-niska

EBRD: Imate struĉnjake u Srbiji, al je cena rada
priliĉno niska
G. A. - Z. L.
Mateo Patrone, direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razuvojza Srbiju, izjavio je na
današnjem Biznis forumu na Kopaoniku da Srbija trebada iskoristi prednosti koje ima u odnosu na
druge zemlje u regionu.
- Kada se pogledaju zemlje u okruţenju, jasno je da Srbija ima prednosti u nekim stvarima, a jedna
od njih je i 15 posto poreza na kapitalnu dobit, što je niţe u odnosu na Hrvatsku ili Bugarsku - rekao
je Patrone i dodao da Srbija mora da ubrza infrastrukturne projekte jer 3,5 milijardi evra
namenjenih drţavi za projekte nije iskorišćeno.
On je naveo da postoje ĉetiri faktora na koje se mora višeobraćati paţnja u Srbiji. Finansije, ljudksi
kapital, infrastruktura i troškovi poslovanja.
– Bankarski sistem je u problemima zbog nenaplativih kredita. Imamo situaciju i da vi imate 30
banaka u drţavi što je za Srbiju je previše - rekao je Patrone i istakao da su prednost Srbije
struĉnjaci, ali je opet problem i to što je cena rada u Srbiji priliĉno niska.
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Kao slabe taĉke, on je naveo i slab rast BDP-a , visoku stopu nezaposlenosti, ali je izrazio
optimizam i rekao da Srbija ima potencijala da pokrene rast.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539810/Biznis-forum-Neophodna-privatizacija-brojnih-preduzeca

Biznis forum: Neophodna privatizacija brojnih
preduzeća
Zorica Lazarević, Gorica Avalić
Na panelu odrţanom trećeg dana Biznis foruma na Kopaoniku, iako je bilo predviĊeno da govori
Sneţana Bogosavljević Bošković, ministarka poljoprivrede i zaštite ţivotne sredine, ona je bila
spreĉena da doĊe. Umesto nje govorio je Danilo Golubović, drţavni sekretar u MInistarstvu.
- Oko 20 podsto ukupnog poljoprivrednog izvoza Srbije ĉine proizvodi višeg stepena prerade, dok
ostalih 80 ĉine proizvodi primarne poljoprivredne proizvodnje. I ored toga raste suficit u razmeni
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a koji je iznosio 1,4 milijarde dolara. Protekle godine,
vrednost jediniĉnog izvoza je iznosila 0,44 evra po kilogramu, dok je jediniĉni uvoz bio na nivou
0,95 evra po kilogramu. Ovakav trend ukazuje na potrebu proizvodnje i izvoza proizvoda više faze
prerade, što se moţe postići jedino preusmeravanjem sirovina u domaću preradu i time povećanja
proizvodnje više vrednosti - rekao je Golibović.
On je dodao da je neophodna privatizacija brojnih preduzeća, ali i izgradnja modernih skladišnih
kapaciteta, unapreĊenje marketinga i plasmana. Kako je naveo, jedino se tako moţe doći do jasnih
rezultata.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539920/Mihajlovic-Veca-zastita-i-sigurnost-za-komunalne-radnike

Mihajlović: Veća zaš štita i sigurnost za komunalne
radnike
Tanjug
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana
Mihajlović potpisala je danas u Beogradu poseban kolektivni ugovor sa predstavnicima javnih
preduzeća u komunalnoj delatnosti, koji će odmah stupiti na snagu.
- Taj ugovor će zaštiti radnike i obezbediti sigurnost u poslu kojim se bave - kazala je Mihajlović,
dodajući da se radi na izmenama Zakona o komunalnim delatnosti kako bi se ta oblast vrlo jasno
uredila, a preduzeća bila efikasnija.
- Mi kao vlada ţelimo da napravimo jasna pravila igre za radnike, drţavu i preduzeća i ovakav
komunalni ugovor je veoma znaĉajan, budući da ga većina komunalnih preduzeća nije imala u
prethodnom periodu - kazala je Mihajlović u Vladi Srbije.
Ona je objasnila da će izmene Zakona o komunalnoj delatnosti urediti i odnose lokalne samouprave
prema komunalnim preduzećima, a koje su se, prema njenim reĉima, vrlo ĉesto ponašale kao
"maćeha" prema njima u prethodnom periodu.
- Mislim na cene komunalnih usluga koje jesu ili nisu odobravale... Te cene su vrlo ĉesto bile
potpuno neodrţive - dodala je Mihajlović.
Predstavnik Sindikata zaposlenih u komunalno-saobraćajnim delatnostima Milan Grujić istakao je da
je ovo veliki dan za 70.000 zaposlenih komunalnih radnika, pre svega zbog ĉinjenice da u
poslednjih 20 godina nisu imali nijedan akt koji reguliše minimum njihovih prava i obaveza.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539873/Na-gradilistima-Koridora-10-i-11-otkriveni-radnici-na-crno

Na gradilistima Koridora 10 i 11 otkriveni radnici
"na crno"
Tanjug
Inspektorat za rad je na gradilištima Koridora 10 i 11, u šest upravnih okruga, otkrio 18 radnika koji
su radili "na crno", saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna
pitanja.Inspektorat za rad je nadzor sproveo 3. marta, na gradilištima je zateĉeno 632 radnika, a
614 je imalo zakljuĉene ugovore o radu i ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova.
Inspektori rada doneli su 15 rešenja o otklanjanju nepravilnosti iz oblasti radnih odnosa i naloţili
poslodavcima zasnivanje radnog odnosa sa zateĉenim radnicima, kao i otklanjanje ostalih
nepravilnosti.
U oblasti radnih odnosa podneto je ĉetiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv
poslodavaca, kao i jedan zahtev za pokretanje prekršajnogpostupka u oblasti bezbednosti i zdravlja
na radu.
TakoĊe u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, inspektori rada su doneli ukupno 14 rešenja za
otklanjanje nedostataka. Doneto je i jedno rešenja o zabrani rada zbog neosposobljenosti
zaposlenog za bezbedan i zdrav rad.
Nadzori su obavljeni u 91 privrednom subjektu koji izvodi radove na ovim gradilištima.
S obzirom na broj osoba zateĉenih na radu "na crno” i inteziviranje graĊevinskih radova u
predstojećem periodu, inspekcija rada će kontinuirano nastaviti pojaĉane nadzore na gradilištima
Koridora 10 i 11, kao i na drugim gradilištima u Srbiji, navedeno je u saopštenju ministarstva.
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nastavnici-podizu-satore-ispred-Ministarstva-prosvete.lt.html

Nastavnici podiţu šatore ispred Ministarstva
prosvete
Sindikat: To je jedan od mogućih naĉina da se štrajkaĉi sretnu sa ministrom Verbićem, kada bude
dolazio na posao
Sindikat radnika u prosveti Srbije saopštio je da se nakon nove neuspešne runde pregovora sa
predstavnicima prosvetne vlasti, nastavnici pripremaju za logorovanje ispred zgrade Ministarstva
prosvete. Po reĉima lidera ovog sindikata, Slobodana Brajkovića i Miodraga Sokića, juĉerašnji
sastanak bez ministra Verbića jasno pokazuje nespremnost Ministarstva prosvete da ozbiljno
pregovara o zahtevima prosvetara.
– Izjava Ministarstva prosvete, da su sindikati postavili nove zahteve, apsolutno je netaĉna, kao što
je netaĉna i tvrdnja da su na pregovore došli neki drugi pregovaraĉi. Ako su i došli neki novi
predstavnici sindikata, to svakako ne znaĉi da su se promenili i sami sindikati – pregovaraĉi u
štrajku. Što se zahteva sindikata tiĉe – oni su isti kao i ranije: potpisivanje PKU i garancije za
poboljšanje materijalnog poloţaja u toku 2015. godine – istiĉu Brajković i Sokić.
Po njihovim reĉima, s obzirom na to da je „Ministarstvo prosvete pribeglo represivnim merama
prema 50.000 nastavnika u štrajku i da se oĉekuje drastiĉno oduzimanje od februarske plate”,
Sindikat radnika u prosveti Srbije je već pristupio organizaciji protesta 17. marta, koji će biti
odrţan ispred zgrade Ministarstva prosvete u Parku Manjeţ.
Protestu će prethoditi nekoliko dana „logorovanja” u istom parku, što je, smatraju, jedan od
mogućih naĉina da se štrajkaĉi sretnu sa ministrom Verbićem, kada bude dolazio na posao.
S. G.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzije-gube-trku-s-platama.sr.html

Пензије губе трку с платама
Изјаве премијера Вучића о суфициту у буџету охрабрују, али то није довољно за бољи живот
пензионера, кажу у Савезу пензионера Србије
Повећања пензија, односно враћање на ниво пре октобарског смањења реално је очекивати
када оздраве јавне финансије, изјавио је пре два дана премијер Александар Вучић на
Копаонику, додајући да је циљ владе да то уради како би подстакла потрошњу.
Премијер је још додао да је Србија први пут у савременој историји у прва два месеца ове
године остварила суфицит од око две милијарде динара.
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И док је код већине пензионера ово на неки начин вратило оптимизам и какву-такву наду да ће
им се 2016. године пензије вратити на старо, а потом и почети да се усклађују с растом цена
на мало, како је то Законом о ПИО првобитно и било договорено, поједина удружења
пензионера ипак не одустају од тужбе због наводног противзаконитог смањења њихових
примања.
Статистика ПИО фонда показује да су просечне пензије од 23.145 динара на крају 2014. године
у просечној заради учествовале с 46,3 одсто. Најмање учешће је породичних које су 37,4
процента. До пре неколико година законом је било прописано да пензије у просечној заради
не падну испод 60 одсто, а ако до тога дође – следи ванредно усклађивање.
Како сада ствари стоје, пензије су све ближе просеку који је својевремено као границу
препоручио ММФ – да висина пензија у просечним зарадама не буде већа од 43 одсто.
С друге стране у Србији у овом часу најнижу пензију прима 215.871 пензионер фонда ПИО
запослених и самосталаца и 185.315 пољопривредника, док на другој страни око 1.500 њих
прима највишу пензију која после умањења износи од 70.916 до 93.390 динара.
Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, каже, да су најаве премијера о суфициту
охрабрујуће за милионску пензионерску популацију, али да то није довољно да би пензионери
почели боље да живе.
– Ми смо као ПУПС и Савез подржали мере владе по питању умањења пензија због свеукупне
економске ситуације, али тражимо да видимо резултате и по питању смањења трошкова у
државној администрацији, борби против сиве економије, каже Перић.
Добро је, додаје, што ПИО фонд бележи раст прилива средстава по основу наплате доприноса,
али је дотирање пензија из буџета и даље врло високо око 40 процената, због чега треба
отварати више нових радних места.
Савез ће, објашњава Перић, поново инсистирати код владе да им каже докле ће трајати ово
смањење пензија и да ли се већ наредне године може очекивати њихово враћање на старо или
ће се чекати 2017. како је првобитно и министар финансија рекао.
Из Удружења синдиката пензионера Србије, међутим, не одустају од намере да код Управног
суда наредних дана поднесу тужбу против ПИО фонда због умањених пензија.
– Уставни суд је узео у разматрање наш захтев да се преиспита оцена уставности умањења
пензија. У зависности од одговора жалићемо се и суду у Стразбуру, јер су пензије умањене
противзаконито и нико нам их неће надокнадити, а сви смо за њих уплаћивали доприносе и
годинама радили, каже Милорад Вујасиновић, председник овог удружења.
У Савезу пензионера Војводине инсистирају на разговору с премијером и представницима
владе како би покушали да нађу најбезболнији начин да се стане с даљим обезвређивањем
пензија, а да се с друге стране не угрозе јавне финансије.
Милан Ненадић, председник овог савеза, каже, да је премијер свестан у како тешкој ситуацији
живе пензионери, али да не верује да ће пензије баш тако брзо успети да с 13 падну на 11
одсто БДП-а како то тражи ММФ.
– Најважније од свега је да се не иде с даљим продубљивањем сиромаштва пензионера, а то
ће опет зависити од смањења фискалног дефицита, прилива нових инвестиција и пуњења
буџета, отварања нових радних места, закључује Ненадић.Ј. Петровић-Стојановић
14

http://www.politika.rs/rubrike/Komentari/Da-li-su-prosvetni-radnici-klasa-za-sebe.lt.html

Boris Jašović

Da li su prosvetni radnici klasa za sebe?
Ne treba da ĉudi što štrajk prosvetara ne uţiva medijsku paţnju koju je uţivao štrajk advokata
Tri aktuelna fenomena zasluţuju poseban osvrt kada je u pitanju štrajk prosvetnih radnika. Najpre,
sindikati u prosveti tvrde kako je štrajk koji ulazi u peti mesec trajanja jedan od najduţih u istoriji
prosvete u Srbiji. Ako je to taĉno onda naprosto bode oĉi ĉinjenica da jedan takav el grandisimo
štrajk prolazi nezapaţeno u ovoj zemlji. Naime, veći deo javnosti i dalje nema pojma da prosvetni
radnici štrajkuju. Štaviše, i sami prosvetni radnici nisu sigurni koliko vaspitno-obrazovnih ustanova
u ovom trenutku štrajkuje – pet, šest ili sedam stotina?
Naposletku, postavlja se pitanje da li ministar prosvete ima pravo da uslovljava potpisivanje
kolektivnog ugovora prekidom štrajka prosvetnih radnika i da li je u redu to što štrajkaĉima preti
dodatnim umanjenjem ionako bednih zarada? Elem, postoji jedna vrlo interesantna knjiţica koja se
zove Ustav Republike Srbije u kojoj se mogu naći dva ništa manje interesantna ĉlana: pravo na rad
i pravo na štrajk. Struĉnjaci u resornom ministarstvu trebalo bi da ih s vremena na vreme proĉitaju
u trenucima dokolice.
S druge strane, krajnje je nerazborito to što ljudi u Srbiji smatraju da prosvetni radnici nemaju
pravo da štrajkuju, jer, zaboga, ionako malo rade. Reĉ je o klasiĉnom stereotipu prema kojem
prosvetni radnici više vremena provedu na raspustima negoli u školi. Naravno, u pitanju je notorna
neistina koja pravi štetu radnicima u prosveti, pošto ih trajno obeleţava kao nekakve prosvetne
neradnike sa kojima se nipošto ne treba solidarisati.
Zanimljivo je da je pomenuti stereotip priliĉno ukorenjen u društvu u kojem (gle ĉuda) procenat
visokoobrazovanih zamalo premašuje postotak nepismenih. Otuda je teško oĉekivati da prosvetni
radnik bude uvaţavana i shvaćena persona? Drugo, on je persona non grata – naroĉito ako se u obzir
uzmu preterivanja u pogledu bezgraniĉnih prava uĉenika nauštrb autoriteta profesorskog kadra.
Naravno, posredi je dobro poznati produkt kopi-pejst tretmana evropskih pedagoških standarda od
strane ministarstva prosvete, koji polako, ali sigurno vodi dodatnom srozavanju statusa prosvetnih
radnika u ovoj zemlji. Stoga ne treba da ĉudi što štrajk prosvetara protiĉe neprimetno i što ne
uţiva medijsku paţnju koju je uţivao štrajk advokata.
No, za razliku od prosvetara, advokati su u odbranu vlastitih interesa krenuli frontalno i
jedinstveno, dopustivši sebi luksuz da ne rade ĉak nekoliko meseci, što pokazuje da jedino
pripadnici dobrostojećih društvenih esnafa mogu sebi priuštiti višemeseĉnu obustavu rada.
Prosvetari nešto sliĉno sebi izgleda ne mogu priuštiti, budući da ne pripadaju dobrostojećem sloju
kojem bi novĉani štek omogućio realizaciju „totalnog” štrajka.
S druge strane, nameće se pitanje – da li prosvetni radnici Srbije poseduju karakteristike koje ih u
sociološkom pogledu kvalifikuju za status društvene klase? Uzmemo li u obzir da društvenu klasu
ĉini grupa ljudi koja ima istovetan odnos prema sredstvima za proizvodnju, isti društveni status i
materijalni poloţaj, istovetan posao i sliĉan ţivotni stil – onda prosvetni radnici uistinu
predstavljaju društvenu klasu. Jedina nepoznanica je da li se radi o klasi po sebi ili klasi za sebe?
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Marks je davnih dana ustanovio razliku izmeĊu pripadnika klase za sebe, koji poseduju svest o
vlastitom (nepovoljnom) poloţaju, ali koji su voljni da ga konkretnom akcijom (klasnom borbom)
poboljšaju – i pripadnika klase po sebi, koji su nesvesni sopstvenog poloţaja i nevoljni su da ga
konkretnom akcijom menjaju na bolje.
S obzirom na to da su prosvetni radnici trenutno stešnjeni izmeĊu nerazumevanja šireg društvenog
miljea i nemilosti uţe vlastodrţaĉke kaste, postavlja se pitanje kojoj od reĉenih klasa oni danas
pripadaju? Ili ako strah od gubitka radnog mesta po sebi parališe potrebu prosvetnog radnika da se
bori za sebe – onda je odgovor na prethodno pitanje apsolutno izlišan, a potezi ministarstva
prosvete sasvim logiĉni i razumljivi.
*Sociolog
Boris Jašović

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-drzavi-prekobrojno-oko-45000-radnika-otpremnina-200-evra-po-godini

У држави прекобројно око 45.000 радника, а
отпремнина 200 евра по години
Иако из Владе стално понављају да масовног отпуштања неће бити, чињеница је да ће
отпуштања свакако бити. Колико ће тачно запослених током ове године у Србији остати
без посла тешко је утврдити,
Да ли ће пара бити довољно?
али је сасвим извесно да основани Тразициони фонд, у којем је 16 милијарди динара
намењених за социјалне програме, неће бити довољан. Наиме, држава је за социјални
програм у овој години издвојила поменуту суму и наменила је вишку запослених у 502
предузећа која су у процесу приватизације. С тим што ће први до пара од држава доћи
запослени у 188 фирми које су завршиле у стечају. Како су надлежни утврдили, од тих 188
фирми за стечај у 70 нема радника, док у преосталима има око 5.000 запослених. Процењује
се да у предузећима која чекају на приватизацију има око 20.000 радника који ће остати без
посла. То је, отприлике, број на који се рачунало када је осниван Транзициони фонд и када је
државним програмом утврђено да највиша отпремнина може износити 8.000 евра.
Но, ако се том броју, за који је држава обезбедила чак четири начина социјалног програма,
придодају и запослени у јавном сектору, онда новца неће бити довољно. Ових дана постало је
јасније да Србија има обавезу према ММФ-у да отпусти око пет одсто запослених у јавном
сектору, што би у бројкама било око 25.000 радника. Део њих ће, како је истакао и ресорни
министар за рад Александар Вулин, стећи услове за пензију па самим тим држава неће морати
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да им исплаћује отпремнину од 200 евра по години стажа, али ће ипак већи део остати и
чекати да му држава да социјални програм.
Влада Србије је још почетком године усвојила три модела социјалног програма за све оне који
ће током ове године остатити без посла, од којих ће радници који буду проглашени
технолошким вишком моћи да бирају најповољнију опцију. Да је чак и 200 евра по години
стажа довољно примамљиво за оне који остају без посла, показало је искуство из прва два
месеца ове године, када се више од 6.000 радника предузећа у приватизацији пријавило за
такав социјални програм. Но, они који се одлуче за ту опцију, морају знати да се исплаћује
укупан износ до 8.000 евра. Тај лимит заправо покрива и највећи радни стаж од 40 година јер
они који имају тај услов могу ићи у пензију и неће им ни бити признато право на отпремнину
од 200 евра по години, већ ће се решавати по другој опцији предвиђеној за оне који имају
могућност пензионисања. Та опција добро дође радницима који имају више деценија рада, али
не довољно да би отишли у пензију јер ће по њој добити неколико хиљада евра.
Као друга опција, радницима који ће бити технолошки вишак је обрачун отпремнина по Закону
о раду, с тим да опет укупна висина не може бити већа од 8.000 евра, а исплата по години
стажа код последњег послодавца не може бити већа од 500 евра на дан састављања спискова
вишка запослених од послодавца. Трећа опција је исплата отпремнине у износу од шест
просечних зарада по запосленом по последњим подацима Републичког завода за статистику, и
то за запослене који имају више од 15 година стажа. Прописано је и да запослени не може
остварити право на отпремнину за исти период за који му је она већ исплаћена код истог или
другог послодавца. То је значајна новина јер су до сада запослени у свакој фирми добијали
отпремнину на укупан стаж па су је тако неки добијали и више пута јер нигде није вођена
евиденција.
Љ. Малешевић
Боље одмах новац него неизвесност
У оним предузећима чија приватизације следи већ се спроводе анкете о социјалним
програмима и већ сада је јасно да се, из страха о судбини фирми, чак и радници који би могли
остати пре одлучују за отпремнину него да чекају шта ће даље бити. Због тога се може
догодити да многа предузећа, и пре него што буду приватизована и што добију новог газду
који хоће да настави производњу, имају проблем недостатка радника.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zasto_smanjivanje_penzija_nije_po_ustavu_.1118.html?news_id=2
98352

Zašto smanjivanje penzija nije po Ustavu
LIĈNI STAV
AUTOR: MOMĈILO GRUBAĈ
Ocena ustavnosti spada u iskljuĉivu nadleţnost Ustavnog suda, pa samo on moţe zakone ili pojedine
zakonske odredbe proglašavati neustavnim. MeĊutim, to ne znaĉi da graĊani o tom pitanju ne mogu
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da imaju i izraze svoj stav, pre ili posle odluke Ustavnog suda, posebno ako se ima u vidu njegova
sporost u odluĉivanju, naroĉito u politiĉki osetljivim stvarima.
Penzije su u Srbiji umanjene zakonom kome je dat ĉudan i obmanjivaĉki naziv: Zakon o
privremenom ureĊenju naĉina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", 116/2014). Prema tom nazivu moglo
bi se pomisliti da je u pitanju propis kojim se privremeno menja tehnika i naĉin isplate penzija, na
primer, da ih više neće donositi poštar nego da će penzioneri sami morati da odlaze u poštu i da ih
tamo podiţu. Tek kad se proĉitaju dve kljuĉne odredbe tog kratkog zakona (ĉl. 2 i 3), vidi se njegov
pravi smisao i stvarni cilj - da se pojedinim kategorijama penzionera umanje penzije. Zakon ima i
mnoge druge formalne, ali i krupne suštinske nedostatke. U naslovu zakona stoji da je reĉ o
privremenom ureĊivanju, tj. umanjivanju penzija, ali u njemu nema nijedne odredbe kojom se
odreĊuje rok tog privremenog stanja, pa je zbog toga zakon sam sebi protivreĉan. Dokle će to
"privremeno stanje" trajati ne zavisi od zakona, nego od volje koja stoji iznad zakona. Zakonodavac
je postupio licemerno, pa je vremensko vaţenje zakona, u stvari, vezao za duţinu ţivota
penzionera; za jedne će on vaţiti kratko, za druge malo duţe, a za neke mnogo duţe, zavisno od
toga kad im je suĊeno da napuste ovaj svet.
Osim toga, pojedine odredbe zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom, i to su njegovi osnovni i
suštinski nedostaci. Ta ocena polazi od stava zauzetog u više odluka Evropskog suda za ljudska
prava, kome se radi zaštite odnedavno mogu obraćati i graĊani Srbije, prema kome je penzija
imovinsko pravo, tj. svojina graĊana. Ustav Srbije jamĉi mirno uţivanje svojine i drugih imovinskih
prava steĉenih na osnovu zakona (ĉlan 58 stav 1). Već samo donošenje zakona o umanjenju penzija
suprotno je toj odredbi Ustava jer je narušilo "mirno uţivanje" penzionerskog prava steĉenog na
osnovu zakona. Istina, Ustav kaţe da pravo svojine moţe da bude oduzeto ili ograniĉeno, ali samo u
javnom interesu koji je utvrĊen zakonom i to uz naknadu (ĉlan 58 stav 2). Zakonodavac je grubo
ignorisao i jedan i drugi ustavni uslov. Javni interes za umanjenje penzija nije utvrĊen zakonom
regularno i argumentovano. Reći da se to ĉini "s ciljem oĉuvanja finansijske odrţivosti penzionog
sistema" (ĉlan 1) nije dovoljno, kao što nije dovoljna ni ĉasna reĉ predsednika Vlade. O naknadi,
kojom Ustav uslovljava oduzimanje imovine graĊana, u zakonu nema ni reĉi. Ĉak suprotno tome, u
ĉlanu 4 zakona stoji da će se isplata umanjenih penzija smatrati konaĉnom na osnovu ĉega se moţe
zakljuĉiti da nikakvu naknadu za ono što im bude oduzeto graĊani nikada neće dobiti. Taj je
postupak zakonodavca oĉigledno protivustavan.
Na kraju, treba još istaći da se pri svakoj eksproprijaciji koja je zasnovana na pravu mora znati
koliĉina i vrednost imovine koja se oduzima. U sluĉaju ove eksproprijacije to je ostalo potpuno
neodreĊeno. Penzioneri znaju koliko im se oduzima meseĉno, ali koliko će im biti oduzeto ukupno,
verovatno nikad neće saznati. Veliĉina njihovog prinudnog priloga "boljoj budućnosti" zavisi od
duţine njihovog, po pravilu, kratkog penzionerskog ţivota.
Autor je profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu
* Zakonodavac je postupio licemerno, pa je vremensko vaţenje zakona, u stvari, vezao za duţinu
ţivota penzionera
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Zastava oružje od danas na Sajmu u Nirnbergu

Fabrici potrebno 300 novih radnika
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ
Kragujevac - - Menadţment Zastave oruţja prosledio je juĉe Ministarstvu odbrane dopunu nedavnog
zahteva za zapošljavanje 300 novih radnika, sa srednjom i visokom struĉnom spremom - zanatlija,
tehniĉara i inţenjera. Zastavina fabrika oruţja je u poslednje dve decenije ostala bez oko 4.000
zaposlenih radnika, meĊu kojima su, dobrim delom, bili i vrhunski majstori koji su, u minulim
godinama, uz odgovarajuće otpremnine i drţavni dokup staţa, dobrovoljno napustili firmu.
Otuda se fabrika, koja ima sve više ugovorenih poslova sa inostranim partnerima, u poslednje
vreme najozbiljnije suoĉava sa nedostatkom radne snage, pre svega u proizvodnji, ali i u pratećim
sluţbama, pa i administraciji. Iako je do nedavno zapošljavanje novih radnika bilo onemogućeno
zabranom Ministarstva odbrane, u Zastavi ovoga puta s izvesnošću oĉekuju da će, do kraja ovog
meseca, dobiti „zeleno svetlo“ za prijem oko 300 mladih oruţara, koji treba da popune upraţnjena
mesta u proizvodnim pogonima i tehniĉko-tehnološkim biroima.
Zastava oruţje će od danas uĉestvovati na ovogodišnjem Sajmu oruţja u Nirnbergu, najvećoj
evropskoj smotri lovaĉko-sportskog i oruţja za liĉnu odbranu u Evropi, na kojem će izloţiti oko 60
eksponata, meĊu kojima su i tri noviteta. Pored standardnog civilnog programa, naime, struĉnoj
javnosti i potencijalnim kupcima predstaviće se i dve nove sportske puške (Mach .308 Win. i M12 u
kalibru .50 Browning), te malokalibarska puška 22 LR, model „ Skaut“.
Poslovodstvo fabrike će u Nirnbergu, saznaje naš list, konaĉno definisati obim ovogodišnjeg izvoza
lovaĉkih karabina i pištolja na ameriĉko trţište. Ameriĉki partner je zainteresovan da Zastava
poveća koliĉinu poluatomatskih lovaĉkih karabina, pištolja CZ 999 i poluatomatskih pištolja, koji će
tokom godine biti ponuĊeni kupcima u SAD-u. Ipak, pitanje je da li u ovom trenutku fabrika, koja
ima poslovne ugovore vredne više desetine miliona dolara, moţe raspoloţivim proizvodnim i
kadrovskim potencijalima, da odgovori dodatnim zahtevima Amerikanaca.
U Zastavi oruţju zato oĉekuju da od Vlade, koja je najavila investicije u domaću odbrambenu
industriju, dobiju finansijsku podršku od nekih desetak miliona evra za nabavku nove opreme i
osavremenjavanje proizvodnih pogona.
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POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U KOMUNALNOJ
DELATNOSTI
Beta
Predstavnici sindikata javnih preduzeća u komunalnoj delatnosti Srbije potpisali su danas u Vladi
Srbije sa ministarkom graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović poseban
Kolektivni ugovorMihajlović je nakon potpisivanja tog dokumenta, novinarima kazala da
Vlada Srbije ţeli da uredi i napravi jasna pravila igre za sve radnike, drţavu i za preduzeća, i da je zato ovaj kolektivni ugovor
veoma znaĉajan, posebno što ga većina komunalnih preduzeća nije
imala u prethodnom periodu.
"Ugovor odmah stupa na snagu i zaštitiće komunalne radnike, ali i
obezbediće sigurnost u poslu u kojem se oni bave", kazala je
Mihajlović.
Ona je navela i da Vlada Srbije i Ministarstvo graĊevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture rade na izmeni Zakona o komunalnim
delatnostima kako bi ta delatnost bila izdignuta na nivo koji
zasluţuje.
Predstavnik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti
Milan Grujić kazao je da je danas veliki dan za 70.000 zaposlenih
komunalnih radnika jer zadnjih 20 godina nije bilo akta koji bi
regulisao minimum prava i obaveza za komunalne radnike u Srbiji.
"Ovaj posao je bio veoma teţak, strĉno i istorijski veoma zahtevan.
Moţemo da kaţemo da smo napravili prvi korak ka poboljšanju,
ureĊenju i uvoĊenju komunalnog reda", naglasio je Grujić.
On je dodao da je komunalni sektor amortizer socijalnih gibanja i
ĉuvar socijalnog mira u Srbiji i da će ovaj kolektivni ugovor, kao i
izmena Zakona o komunalnim dalatnostima koja sledi doprineti da se
komunalna delatnost uredi kvalitetno, a uz pristojnu cenu.
Predstavnik Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih
delatnosti "Nezavisnost" Milan Simić kazao je da su zaposleni u
komunalnoj delatnosti već 10 godina imali inicijativu da izaĊu iz
okvira lokalne samouprave i da sa Vladom Srbije potpišu nešto da bi
se poboljšali uslovi za zaposlene.
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"Uspeli smo da jednim ĉlanom ovog ugovora napravimo kontrolu lokalnih
samouprava preko Ministarstva graĊevine. To nije bio sluĉaj do
sada", naglasio je Simić.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1849593/Potpisan+Kolektivni+ugovor+u+komunalnoj+del
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Potpisan Kolektivni ugovor u komunalnoj delatnosti
ĈETVRTAK
Ministarka graĊevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je u Beogradu poseban kolektivni ugovor sa
predstavnicima javnih preduzeća u komunalnoj delatnosti, koji će odmah stupiti na snagu.
Kolektivni ugovor će zaštititi radnike i obezbediti sigurnost u poslu kojim se bave, rekla je
ministarka Zorana Mihajlović, dodajući da se radi na izmenama Zakona o komunalnim delatnostima
kako bi se ta oblast vrlo jasno uredila, a preduzeća bila efikasnija.

"Mi kao vlada ţelimo da napravimo jasna pravila igre za radnike, drţavu i preduzeća i ovakav
komunalni ugovor je veoma znaĉajan, budući da ga većina komunalnih preduzeća nije imala u
prethodnom periodu", rekla je Mihajlovićeva u Vladi Srbije.
Mihajlovićeva je ugovor potpisala sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj
delatnosti i Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost".
Objasnila je da će izmene Zakona o komunalnoj delatnosti urediti i odnose lokalne samouprave
prema komunalnim preduzećima, a koje su se, prema njenim reĉima, vrlo ĉesto ponašale kao
"maćeha" prema njima u prethodnom periodu.
"Mislim na cene komunalnih usluga koje jesu ili nisu odobravale... Nije to pitanje samo drţanja
socijalnog mira, to je bilo i pitanje odrţanja odreĊenih vlasti lokalnih samouprava, zbog ĉega su
cene vrlo ĉesto bile potpuno neodrţive", dodala je Mihajlović.
Predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-saobraćajnim delatnostima Milan Grujić istakao je da
je ovo veliki dan za 70.000 zaposlenih komunalnih radnika, pre svega zbog ĉinjenice da u
poslednjih 20 godina nisu imali nijedan akt koji reguliše minimum njihovih prava i obaveza.
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"Veliko iznenaĊenje je bila izuzetno konstruktivna atmosfera i ţelja da se unapredi sistem
kolektivnog pregovaranja, posebno socijalni dijalog, da se doĊe do rešenja koja će zadovoljiti
potrebe radnika", istakao je Grujić, dodajući da je ovaj posao bio veoma teţak i struĉno zahtevan.
Ocenio je da je potpisivanje ovog ugovora prvi korak ka poboljšanju i uvoĊenju komunalnog reda,
koji će uz izmene zakona, ovu znaĉajnu delatnost za sve graĊane i korisnike usluga, urediti na
kvalitetan naĉin.Grujić je rekao da je najvaţnija taĉka ugovora da je ureĊena obaveza osnivaĉa da
obezbedi materijalne, tehniĉke i sve druge uslove potrebne za normalno funkcionisanje
komunalnog sistema, a drugo je što je postignut dogovor oko minulog rada.Predsednik Granskog
sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" Milan Simić sloţio se da je ovo
veliki dan za zaposlene u komunalnom sektoru u Republici Srbiji."Deset godina imamo inicijativu da
izaĊemo iz okvira lokalne samouprave i da pokušamo da sa Vladom Srbije potpišemo nešto ĉime bi
mogli da poboljšamo uslove za zaposlene", kazao je Simić, zahvaljujući nadleţnima što je posao,
nakon toliko godina ĉekanja, završen za šest meseci.Dodao je da je bitno što je jednim ĉlanom
posebnog kolektivnog ugovora uspostavljena kontrola lokalnih samouprava preko Ministarstva
graĊevinarstva, što do sada nije bio sluĉaj.
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Protest sindikata 17. marta ispred Ministarstva
prosvete
Beta
BEOGRAD, 5. marta 2015. (Beta) - Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) najavio je u ĉetvrtak da
će 17. marta odrţati protest ispred Ministarstva prosvete, a povodom, kako je navedeno,
represivnih mera koje se primenjuju protiv 50.000 nastavnika koji štrajkuju skraćenjem ĉasova na
30 minuta.
"S obzirom da je Ministarstvo prosvete pribeglo represivnim merama prema 50.000 nastavnika u
štrajku i da se oĉekuje drastiĉno oduzimanje od februarske plate, SRPS je već poĉeo organizaciju
protesta 17. marta, koji će biti odrţan ispred zgrade Ministarstva prosvete u Parku Manjeţ",
navedeno je u saopštenu.
Kako je navedeno, protestu će prethoditi nekoliko dana "logorovanja" u istom parku, jer je to jedan
od mogućih naĉina da se štrajkaĉi sretnu sa ministrom Verbićem, kada bude dolazio na posao.
Ĉetiri reprezentativna proisvetna sindikata stupila su u štrajk skraćenjem ĉaova na 30 minuta 17.
novembra prošle godine. U medjuvremenu dva sindikata su potpisala Poseban kolektivni ugovor i
prekinula štrajk, a u protestu su i dalje ĉlanovi Unije sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika
u prosveti.
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