ПРЕС КЛИПИНГ
24. април 2015.

У компанији „Тигар-тајерс” повређено шесторо радника;(стр.2)
Утеривачи дугова увек звоне два пута;(стр.3)
Mlade udovice bez penzije;(стр.4)
Ne ţele 200 evra po godini staţa;(стр.6)
Ĉadeţ: Srbija na dobrom putu;(стр.7)
Srbija ispustila najmanje 1.600 radnih mesta;(стр.8)
Danas se oĉekuje potpisivanje sporazuma sa prosvetarima;(стр.9)
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika podneo ostavku zbog prekida štrajka;(стр.10)
Štrajk upozorenja u pirotskoj “AHA Muri prvi maj”;(стр.11)
Poskupljenje neophodno, novac da ide u proizvodnju;(стр.12)
Provera poslušnosti;(стр.13)

1

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/U-kompaniji-Tigar-tajers-povredjeno-sestoro-radnika.sr.html

У компанији „Тигар-тајерс” повређено шесторо
радника
ПИРОТ – Шесторо радника, електричара, повређено је данас око 12.30 сати у компанији
„Тигар-тајерс” у Пироту.
Директор пиротске Опште болнице Горан Петровић казао је Танјугу да су тројица теже
повређених радника пребачени за Ниш, док су двојица на полуинтензивној, а један на
интензивној нези у Општој болници.
„Пацијенти су стабилизовани, свесни и стабилни, а повреде су несумњиво настале услед
струјног удара”, прецизирао је Петровић.
Тешке повреде од опекотина са којима су пребачени у Ниш, задобили су Миодраг Панић (56),
Драган Соколовић (43) и Дејан Младеновић (45), док су Бобан Благојевић (43), Саша Вељковић
(41) и Небојша Јовановић (42), хоспитализовани у пиротској Општој болници.
Несрећа се догодила у такозваној припремној соби, која се налази у погону Ваљаре, а узрок је
струјни удар.
Менаџер корпоративних комуникација Емилија Лилић овим поводом је изјавила да је несрећи
претходио нестанак струје и варничење у погону. Електричари су ушли да отклоне квар и онда
су доживели удар, рекла је она додајући да су радници одмах збринути на адекватан начин
захваљујући особљу пиротске болнице.
Радници из Пирота примљени са тешким опекотинама
НИШ – Тројица радника, који су повређени данас у погону „Тигар тајерса” у Пироту, примљени
су на Клинику за пластичну хирургију нишког Клиничког центра са тешким опекотинама, које
се квалификују као опасне по живот, изјавио је Танјугу хирург проф. др Предраг Ковачевић.
У току је обрада опекотина и пацијенти ће бити смештени у собу интензивне неге, казао је
Ковачевић.
У питању су велике опечене површине - најмања је 40 одсто опечене телесне површине, а
највећа је 80 одсто телесне површине, казао је он.
Танјуг
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Утеривачи дугова увек звоне два пута
Ако решење о принудној наплати не стигне до дужника, оно се качи на огласну таблу суда што
је исто као да је и обавештење примљено
Кад се има пара најјефтиније је плаћање рачуна на шалтерима (Фото Бета)
Све већи број оних којима се због решења приватних извршитеља скида део личне зараде с
рачуна на име дуга за комуналије или струју намеће многа питања, између осталих – и да ли су
сви ти дужници били правовремено обавештени да ће им се новац одбијати.
Јер, како се иначе могло догодити да нечији дуг од 26 динара нарасте на 19.000 динара! При
том смо сви сведоци да се великим неплатишама годинама толерисало неплаћање струје, или
Инфостана, а да неки други остају без личних примања и за 50 и 100 динара.
Нема спора о томе да се дуг, условно речено, држави, колики год био мора платити. Ако га не
плати дужник, платиће га сви порески обвезници кроз повећане порезе. Зато је кључно питање
да ли дужник пре почетка отплате дуга мора о томе да буде обавештен и да ли се приватни
извршитељи могу правдати тиме да на адреси на коју су слали решења о наплати није било
никога?
Извршитељима је у интересу да наплате свој хонорар макар и због дуга од 20 динара, а
податак ПИО фонда да је у Србији 14.662 пензионера којима се с чека одбија део пензије,
извршитељи су покушали да релативизују претварајући пензионере у проценте, изјавом да је
то само 0,85 одсто пензионера.
Мало или много? Неважно. И да је само један једини пензионер, или запослени, који има
посла с приватним извршитељем, морао је знати да ће му се део личних примања
обустављати, а не да о томе сазнају, када је наплата већ почела.
Одговор Коморе извршитеља на питање како је могуће да неко не буде обавештен да ће му се
дуг одбијати „да систем није савршен” не треба да се тиче дужника.
Ђорђе Поповић, београдски адвокат, објашњава да приватни извршитељи, а не суд,
достављају решења о наплати дугова за комуналије и то је утврђено Законом о извршењу и
обезбеђењу. Суд се у овај део не меша, што се види из члана закона „Посебни поступак за
намиривање потраживања по основу комуналних и сличних услуга”.
Закон прописује да извршитељ закључком дужнику налаже да у року од осам дана од његовог
пријема измири потраживање заједно са трошковима и одређује извршење ради остваривања
тих потраживања. Дужник на све то може да уложи приговор.
– То практично значи да приватни извршитељ мора да обавести дужника да ће му почети
наплата дугова. У пракси има случајева да дужник то накнадно сазна, али само због чињенице
да није нађен на адреси на којој је пријављен, а приговор не одлаже решење. Када ни после
другог покушаја не дође до уручења решења, цео случај завршава на табли суда што се тумачи
као да је дужник обавештен, каже Поповић.
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Дужник који прими решење има право на приговор и могућност да дуг оспори уколико је
потраживање застарело или се утврди да се веродостојне исправе не односе на дужника или
да обавеза из веродостојне исправе није доспела.
Приватним извршитељима тешко може да се поткраде грешка када је реч о наплати
комуналних дугова, јер они решење о наплати доносе на основу веродостојних исправа
добијених из електродистрибуција или Инфостана.
Зашто дуг од 26 динара може да нарасте на 19.000 динара може се објаснити каматама и
ценама услуга приватних извршитеља. Само да извршитељ узме предмет у разматрање
дужника ће коштати 3.000 динара плус ПДВ.
Значи, ако неко дугује 100 динара, он ће морати да плати и ових 3.000,
објашњава овај адвокат и додаје да је цена услуга извршитеља већа што је случај
компликованији.
Остаје, међутим, нејасно како приватни извршитељи очекују да ће дужници, које нису нашли
на пријављеној адреси, знати да им је решење о наплати дугова окачено на табли суда, што се
рачуна исто као да је дужник примио решење.
Јасна Петровић-Стојановић
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Mlade udovice bez penzije
J. Ţ. SKENDERIJA
Promene u Zakonu o PIO, koje vaţe od ove godine, donele nova rešenja u oblasti porodiĉnih
penzija. Prinadleţnosti preuzima samo onaj ko je u trenutku supruţnikove smrti imao bar 45
godina
NA porodiĉne penzije više neće moći da raĉunaju udovice ili udovci koji u trenutku smrti supruţnika
budu mlaĊi od 45 godina. Izmenama i dopunama zakona o PIO koji je stupio na snagu poĉetkom
godine, supruţnici više ne mogu da raĉunaju da će porodiĉnu penziju steći po automatizmu, jer to
ne dozvoljavaju novi, pooštreni uslovi penzionisanja.
Po vaţećim propisima udovica u ovom trenutku stiĉe uslov za porodiĉnu penziju sa navršene 52
godine ţivota, ali samo ukoliko u trenutku smrti supruţnika nije imala manje od 45 godina - kaţu u
PIO fondu. - U 2016. godini one će to pravo steći sa 52 godine i šest meseci, dok će 2017. granica
biti na 53 leta.
Veliki je problem što, recimo, deca dobijena u prvom braku, iako su na redovnom školovanju,
ukoliko njihova majka nije imala 45 godina kada joj je umro drugi muţ, odnosno njihov oĉuh,
nemaju pravo na penziju.
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Više sreće imaju dame koje su se udavale nekoliko puta. One mogu da biraju od kog će muţa da
naslede porodiĉnu penziju, što najĉešće rade prema visini ĉeka. Tako, ukoliko je udovica ostvarila
pravo u prvom braku, pa se ponovo udala i po drugi put postala udovica, bez obzira na to da li ima
ili nema decu, zadrţava pravo na isplatu već ostvarene porodiĉne penzije po smrti prvog supruga.
Ali, zakon kaţe da bez obzira na broj sklopljenih brakova, udovica moţe da prima samo jednu
penziju, i to po sopstvenom izboru.
BROJKE362.203 porodiĉna penzionera postoje u Srbiji 20,8 odsto porodiĉnih u odnosu na ukupan
broj
18.689 dinara je njihova proseĉna penzija
- Ako je iznos porodiĉne penzije po smrti drugog ili nekog narednog braĉnog druga povoljniji, dama
moţe da se opredeli za tu penziju, ali nikako ne moţe da prima više ĉekova, bez obzira na to da li
je u pitanju domaća ili mešovita, domaća i inostrana prinadleţnost - objašnjavaju u PIO.
Za muškarce koji imaju više od 65 i ţene starije od 60 leta neophodno je najmanje dve godine
braka da bi primanje posle smrti prešlo sa jednog supruţnika na drugog. Zakon o PIO takoĊe ne
poznaje ni instituciju vanbraĉne zajednice, iako ovo pravilo ne vaţi za decu roĊenu u ovakvoj
zajednici, koja su u svojim pravima potpuno izjednaĉena sa decom roĊenom u braku.
PRIMANjA IZ INOSTRANSTVAUKOLIKO udovica ili udovac stekne pravo na inostranu porodiĉnu penziju
po smrti jednog supruţnika, to ne utiĉe na isplatu porodiĉne penzije koja je ostvarena u Srbiji po
smrti drugog supruţnika. O pravu na primanje iz inostranstva, meĊutim, ne odluĉuje naš PIO, već
institucije socijalnog osiguranja prema zakonskim propisima koji vaţe u toj drţavi.
Zakonsko ograniĉenje postoji kod visine primanja koje supruţnik moţe da ima ukoliko ţeli da prima
i porodiĉnu penziju. Oni mogu da rade samo po autorskom ili ugovoru o delu. I dok ranije njihov
honorar nije mogao biti veći od polovine minimalca u Srbiji, od januara ove godine meseĉna
naknada ne sme da prelazi jednu najniţu zagarantovanu zaradu.
- Ukoliko plata preĊe taj iznos, obustavlja se isplata penzije, a ovo pravilo vaţi od trenutka kada na
raĉun poĉnu da stiţu uplate, odnosno ne vaţi u trenutku smrti supruţnika - kaţu u PIO.
Deca, po slovu zakona, uvek nasleĊuju primanja svojih roditelja. Jedini uslov koji za njih vaţi je da
sve dok se školuju o trošku budţeta imaju pravo na meseĉna primanja - najkasnije do 26. godine,
što je rok za dobijanje fakultetske diplome.
Prema podacima Republiĉkog fonda za penzijsko osiguranje, više od petine penzionera u Srbiji
nasledilo je penziju od supruţnika ili roditelja, a vrlo ĉesto njihova meseĉna primanja veća su od
onih koja bi imali da su saĉuvali svoje iznose.
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Ne ţele 200 evra po godini staţa
Z. RADOVIĆ
Svaki drugi radnik preduzeća u steĉaju neće da uzme otpremninu. Bez isplate moţe da ostane
ĉak 2.415 ljudi

OTPREMNINU od 200 evra po godini staţa uzeće tek svaki drugi radnik u preduzećima koja odlaze u
steĉaj. Ministarstvu rada i socijalne politike je 66 firmi dostavilo spiskove zaposlenih koji su pristali
da iz fabrika odu uz socijalni program. To nije uradilo još 46 firmi, tako da bi i bez otpremnina i
bez posla moglo ostati ĉak 2.415 ljudi!
Drţavni sekretar u Ministarstvu privrede, Dragan Stevanović, kaţe da ne moţe biti zadovoljan što
radnici nisu iskoristili pravo koje im zakon omogućava. On, ipak, oĉekuje da će se u toku narednih
nekoliko dana, do okonĉanja roka, još neke firme prijaviti. U toku je procedura za proveru
dokumentacije još ĉetiri preduzeća, koja su dostavila spiskove radnika zainteresovanih za socijalni
program.
Na spisku za steĉaj bilo je 188 preduzeća, a u 76 nije bilo zaposlenih. Od 4.999 radnika, do sada se
za socijalni program prijavilo njih 2.574. Za njihove otpremnine biće isplaćeno oko 11 miliona evra,
odnosno svaki radnik će u proseku dobiti po 4.500 evra.
UCENEU NEKOLIKO preduzeća bilo je primedaba radnika da su ucenjeni od strane rukovodstva firme
da, ukoliko ţele otpremninu, moraju da potpišu dokument da se odriĉu neisplaćenih zarada, koje
im firma duguje. - Niko ne sme da ucenjuje radnike i da ih uslovljava - tvrdi Stevanović. - Drţava
nijednog trenutka nije traţila da se zaposleni odreknu onoga što im pripada. To je hir pojedinih
direktora, koji su u kontaktu sa potencijalnim budućim vlasnicima, ţeleli da firma pre prodaje ima
što manje potraţivanja prema radnicima. Napominjem, ipak, da mi nismo dobili nijednu zvaniĉnu
prituţbu iz bilo kog preduzeća, niti od nekog radnika.
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- Ovaj postupak se ne moţe prolongirati, tako da će ljudi ostati bez novca koji su mogli da uzmu napominje Stevanović. - Oni koji su odbili otpremninu, deliće sudbinu firme. Kad fabrika ode u
steĉaj, jedino mogu da se prijave Nacionalnoj sluţbi za zapošljavanje kako bi ostvarili pravo na
novĉanu naknadu u trajanju od tri meseca, do godinu dana, u zavisnosti od godina staţa. Svi kojima
nedostaje do dve godine za ostvarivanje prava na penziju, dobijaće novĉanu naknadu u tom
periodu.
Stevanović istiĉe da je Ministarstvo privrede u više navrata apelovalo i na sindikalne lidere i na
radnike da iskoriste svoje pravo i da uzmu otpremnine, ali da oni oĉigledno nisu imali sluha.
- Neki su propustili priliku u neznanju ili nezainteresovanosti, ali deo radnika je obmanut i
izmanipulisan od strane rukovodstva firmi - smatra drţavni sekretar. - Pojedinim direktorima
odgovara status koji su imali, jer su raĉunali na pomoć drţave, ali toga više neće biti.
Svi direktori su u periodu od 12. do 20. februara obavešteni da su njihove firme na spisku za steĉaj.
Preduzeća koja imaju do pet zaposlenih trebalo je da 30 dana nakon prijema obaveštenja dostave
kompletnu dokumentaciju o socijalnom programu. Oni koji zapošljavaju više od pet radnika imali su
duplo duţi rok, koji istiĉe ovih dana.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/553422/Cadez-Srbija-na-dobrom-putu

Ĉadeţ: Srbija na dobrom putu
Tanjug
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Ĉadeţ izjavio je danas, nakon sastanka predstavnika 14
evropskih privrednih komora u Briselu da su reforme koje se sprovode u Srbiji naišle na dobar
prijem evropskih privrednika.
"Naša delegacija je predstavila kolegama ono što je dosad uraĊeno na ekonomskim reformama, kao
i na modernizaciji naše Privredne komore i mogu da kaţem da smo naišli na znaĉajnu podršku
predsednika evropske PK, naroĉito Nemaĉke, Austrije i Francuske, rekao je Ĉadeţ u izjavi za
Tanjug.
Veĉerašnji sastanak okupio je predsednike preivrednih komora osnovanih po javnom pravu, ne samo
iz ekonomski najjaĉih ĉlanica EU, nego i iz regiona, tako da su skupu prisustvovali i predstavnici
Srije i Crne Gore.
Ĉadeţ je najavio da će se u Beĉu 16. juna odrţati i sastanak predsednika privrednih komora iz
regiona.
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Srbija ispustila najmanje 1.600 radnih mesta
SlaĊana Vukašinović
Dve nemaĉke kompanije, ”Kostal” i “Markart”, svoj kapital uloţile su u Makedoniju iako su
pregovarale sa Srbijom, pa smo tako ostali bez 1.600 radnih mesta.
Upravo toliko će se zaposliti Makedonaca u Ohridu i Prilepu zato što su Nemci procenili da su
poslovni uslovi kod naših komšija mnogo bolji nego kod nas. Tako smo ostali bez “Kostalove”
fabrike za proizvodnju elektrotehniĉkih ureĊaja, ali i “Markartove” kompanije koja proizvodi
plastiĉne komponente za “Mercedes”, BMW i “Audi”.
Direktor delegacije nemaĉke privrede u Beogradu Martin Knap kaţe da je to uraĊeno zbog sporosti
reformi, nepredvidivosti ekonomske politike, korupcije.
Šta se Nemcima ne sviĊa

pravna nesigurnost




neefikasnost i sporost javne uprave
korupcija i kriminal
odsustvo transparentnosti javnih tendera
nepredvidivost ekonomske politike
- U borbi za investitore konkurencija u istoĉnoj Evropi je ojaĉala, Srbija gubi bitku. Tri firme iz
Nemaĉke, koje su analizirale uslove poslovanja u okruţenju, otišle su u Makedoniju, a ne u Srbiju rekao je Knap.
Ronald Seliger, predsednik UO Nemaĉko-srpskog privrednog udruţenja, kaţe da se nemaĉke
kompanije ţale na javnu upravu, pravnu nesigurnost, ali i nedostatak borbe protiv korupcije i
kriminala. Po zakonu se graĊevinske dozvole izdaju za 28 dana, ali ispunjavanje uslova za
podnošenje zahteva traje i mesecima - naveo je Selinger.
Ambasador Nemaĉke u Srbiji Hajnc Vilhelm kaţe da privreda u Srbiji nije stvarno pokrenuta uprkos
vrlo hrabrim reformskim koracima koje je pokrenuo premijer Aleksandar Vuĉić. Misli da je potrebno
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vreme da ti dobri zakoni poĉnu da deluju, a da Srbija ima i kvalifikovanu radnu snagu.
Makedonci vide rezultate
U Makedonskoj privrednoj komori kaţu da njihova strategija
za privlaĉenje stranih investitora daje rezultate. Samo prošle
godine je došlo desetak velikih investitora iz Nemaĉke,
Turske, Belgije, Italije i Amerike. Vrednost tih investicija je
nekoliko stotina miliona evra.

Ministar privrede Ţeljko Sertić nije pesimista.
- Naporno radimo na poboljšanju uslova i nikada se vaţnije i hrabrije odluke nisu donosile na vladi
nego sada u ovoj oblasti. Poboljšaćemo ukupnu poslovnu klimu ali treba da ojaĉamo i veze unutar
regiona kako bismo brţe privukli strane investitore - rekao je Sertić za Blic”.
MeĊutim, Mahmut Bušatlija tvrdi da je ovo ozbiljan šamar za srpsku administraciju.
- Makedonci i druge zemlje u okruţenju su popravile poslovnu klimu, a mi još uvek samo priĉamo.
Nije pitanje koliko je došlo stranih investitora, nego koliko ih nije došlo zbog administracije kakva
je - kaţe Bušatlija za “Blic”.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/553179/Danas-se-ocekuje-potpisivanje-sporazuma-sa-prosvetarima

Danas se oĉekuje potpisivanje sporazuma sa
prosvetarima
Beta
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije oĉekuje zvaniĉno potpisivanje Sporazuma o mirnom
rešavanju spornih pitanja sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ĉime se
okonĉava petomeseĉni štrajk.Rukovodstvo ovoga sindikata je od juĉe u ostavci, ali će sporazum,
ipak, potpisati u tehniĉkom mandatu.
Kako je agenciji Beta reĉeno u Uniji u ovom sindikatu organizuje se izborna skupština koja je
zakazana za 20. jun.
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Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije juĉe je doneo Odluku o prestanku štrajka,
nakon potpisivanja ponudjenog sporazuma.
"Zahvaljujemo se kolegama i zaposlenima u više od 500 škola, koji su nas pratili i podrţavali,
javnosti koja je razumela naše motive i medijima bez kojih ne bismo bili u stanju da predstavimo
mnoge probleme školskog sistema", navedeno je u saopštenju.
Ministar prosvete Srdjan Verbić rekao je juĉe na Glavnom odboru sindikata prosvetnih radnika, da
je uvodjenje platnih razreda neophodno i da je to prioritet u radu Ministarstva, saopštila je Unija.
USPRS je ocenila da su takve izjave ministra prve "ĉvrste garancije o posvećenosti Vlade"
štrajkaĉkim zahtevima, nakon pet meseci od poĉetka štrajka.
"Pratićemo odluke Vlade i biti partneri u donošenju vaţnog Zakona, koji se tiĉe platnih grupa i
razreda u javnom sektoru i dogovarati iznos nagrada i pomoći zaposlenima u obrazovanju", reĉeno
je u ovom sindikatu Uniji.
Štrajk prosvetnih radnika skraćenjem ĉasova na 30 minuta poĉeo je 17. novembra prošle godine.
Dva od ĉetiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika obustavili su štrajk februaru.
Sindikat radnika u prosveti Srbije, koji je ostao u štrajku, najavio je da će danas u 11 sati odrţati
sednicu Predsedništva na kojoj treba da odluĉi o daljim koracima.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/553247/Predsednik-Unije-sindikata-prosvetnih-radnika-podneo-ostavku-zbog-prekidastrajka

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika
podneo ostavku zbog prekida štrajka
V. Nikitović
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Dragan Matijević podneo je ostavku na
ovu funkciju, izrazivši na taj naĉin nezadovoljstvo odlukom Glavnog odbora sindikata da prekine
štrajk.
U izjavi za ĉaĉanski portal Ozon press, on je naveo da je za njega neprihvatljiva odluka o prekidu
štrajka, ’’bazirana na usmenim obećanjima ministra i Ministarstva prosvet’’.
- Tokom svih ovih godina koliko se bavim sindikalnim poslom neprestano sam zastupao stav da
jedino beskompromisna sindikalna borba, koja podrazumeva štrajk do ispunjenja zahteva,
predstavlja naĉin da se nešto konkretno uradi. Naţalost, moje kolege, ĉlanovi GO USPRS, ne dele
moje mišljenje, mada su se svih ovih godina nebrojeno puta uverili da u ovoj drţavi nikakvu teţinu
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nemaju ni pisane odluke, a kamoli usmena obećanja. U takvoj situaciji moja ostavka bila je logiĉan
potez – izjavio je Matijević.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/553260/Strajk-upozorenja-u-pirotskoj-AHA-Muri-prvi-maj

Štrajk upozorenja u pirotskoj “AHA Muri prvi maj”
Z. Panić
U Pirotu je u krugu fabrike “AHA Mura Prvi maj” odrţan jednoĉasovni štrajk upozorenja kojim su
zaposleni iskazali nezadovoljstvo Unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR).
Oni traţe da se UPPR izmeni i dopuni i da se smene odgovorne osobe koje su dovele preduzeće u
nezavidnu situaciju.
Istovremeno, u Ministarstvu privrede zakazan je sastanak, kome pored rukovodstva fabrike
prisustvuju i predstavnici tri fabriĉka sindikata, a oĉekuje se i odgovor potencijalnog turskog
investitora koji je tokom nedavnog boravka u Pirotu pokazao spremnost da kupi fabriku.
Ĉekaju odgovor investitora
Rukovodstvo fabrike smatra da treba da se saĉeka odgovor potencijalnog investitora iz Turske do
kraja nedelje i roĉište za usvajanje UPPR-a zakazano za petak u Privrednom sudu u Nišu. Direktorka
fabrike Maša Flegar je saopštila da je štrajk upozorenja u ovom trenutku neprimeren. - Sigurni smo
da se ovako ni na koji naĉin ne pomaţe radnicima i nastojanjima da se kompanija i radna mesta
saĉuvaju - kaţe se u saopštenju.
- Smatram da je uprkos naporima koji se ulaţu, steĉaj ipak najrealnije moguće rešenje.Nisam veliki
optimista, ali ne treba odustajati- rekao je predsednik Samostalnog sindikata tekstila, koţe i obuće
Radojica Jovanović.
Predsednik Veća Samostalnog sindikata Rodoljub Ćirić kaţe da ovaj sindikat nije protiv UPPR-a, već
protiv aktuelne verzije plana reorganizacije.
- Po tom planu 1.000 radnika ostaje bez posla, a ostaće zaposleno samo 200 radnika - kaţe Ćirić.
Ĉlanica štrajkaĉkog odbora Gordana Pavlov traţi da se reši status radnika.
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- Na sastanak je prvi put pozvan poverenik Samostalnog sindikata Zoran Ţivković. Do sada su samo
zvali predstavnike ASNS i “Nezavisnosti”. Od ishoda ovog sastanka zavise naši dalji koraci. Ukoliko
ishod bude negativan, naše proteste ćemo radikalizovati - kaţe Pavlov.
Radnica Jasmina Tošić kaţe da ne nemaju od ĉega da ţive.
iza nas i da nas ĉuje - kaţe ona.
Ova pirotska fabrika zapošljava 1.300 radnika, posle stećaja u slovenaĉkoj “AHA Muri” ne radi od
septembra prošle godine, a radnici ne primaju platu.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poskupljenje_neophodno_novac_da_ide_u_proizvodnju.4.html?news_id=300
814

Stručna javnost podržava korekciju cene struje, ali je protiv slivanja sredstva u budžet ili u plate
u EPS-u

Poskupljenje neophodno, novac da ide u
proizvodnju
AUTOR: G. VLAOVIĆ

Beograd - Pored najave premijera Aleksandra Vuĉića da do kraja godine postoji mogućnost da se
povećaju penzije i plate, graĊane Srbije je svakako najviše obradovala izjava ministra energetike
Aleksandra Antića da neće biti "radikalnog poskupljenja struje".
Struĉna javnost istiĉe da je povećanje cene elektriĉne energije nuţno za normalno funkcionisanje
Elektroprivrede Srbije i da će najverovatnije nastupiti u junu kako bi se što manje opteretio kućni
budţet potrošaĉa.
Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaţe za Danas da manji deficit od
planiranog Vladi daje prostor za pregovore sa meĊunarodnim finansijskim organizacijama o niţoj
korekciji cene struje u Srbiji.
- Povećanje cene elektriĉne energije pogaĊa najveći deo stanovništva, meĊu njima i biraĉe, pa
visok iznos korekcija sigurno da ne bi išao na ruku vlastima. Mislim da će se umesto toga opredeliti
za dva manja poskupljenja i na taj naĉin pokušati da anuliraju negativni efekat - naglašava naš
sagovornik.
On dodaje da je kao graĊanin protiv bilo kakvog poskupljenja elektriĉne energije u uslovima ovako
loše ekonomske situacije.
- MeĊutim, sa druge strane, cena elektriĉne energije je u Srbiji ispod trţišne i potrebno je da ona
poskupi zarad normalnog funkcionisanja EPS-a. Ja sam prvi spreman da prihvatim raĉun veći za 15
odsto, ali samo pod uslovom da sredstva koja se tako sakupe odu u investicije kako bi EPS mogao da
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odrţava postrojenja i gradi nove proizvodne blokove. Samo bi tako ovaj potez imao ekonomsko
opravdanje. Ako pak novac steĉen poskupljenjem struje bude iskorišćen za povećanje plata
zaposlenima u EPS-u ili se slije u drţavnu kasu, nikakav znaĉajan efekat neće biti ostvaren i sa
pravom bi se moglo konstatovati da je reĉ o potpuno pogrešnom potezu - kaţe Savić.
Sa njim se slaţe i Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruţenja za gas Srbije.
- Cena struje u Srbiji je ispod realne i potrebno je da elektriĉna energija poskupi kako bi se
omogućio nesmetan rad EPS-a. Sa te strane nema dileme da je korekcija neophodna, kao i da je
najbezbolnije rešenje po vlast da do toga doĊe u junu. Kada je pak reĉ o izjavama ministra Antića
da će se Vlada truditi da to poskupljenje bude što minimalnije, a njegov datum što dalji, reĉ je
samo o tvrdnjama koje treba da smire javno mnjenje. S obzirom na loš ekonomski status velikog
broja graĊana u zemlji, svaka najava poskupljenja je nepopularna pa se vlast trudi da ublaţi efekat
prethodnim plasiranjem informacija da će poskupljenje biti minimalno i da će se truditi da ga što
duţe odlaţe. To su izjave usmerene ka najširim narodnim masama sa ciljem pripremanja terena za
korekciju cena struje. U suštini, vlast već u ovom trenutku zna kada će poskupljenje uslediti i
koliko će iznositi, ali smatra da još nije vreme da se sa tim izaĊe u javnost. Jednostavno, naša
drţava je uslovljena obavezama koje je preuzela prema meĊunarodnim finansijskim organizacijama
sa kojima je već utanaĉen i iznos i vreme poskupljenja struje, i sada se ĉeka povoljan trenutak da
se ta odluka i saopšti - zakljuĉuje naš sagovornik.
Najrealnije na leto
- Najrealnije je da poskupljenje nastupi u junu, tada dosta ljudi odlazi na godišnje odmore. Tad
su raĉunu niţi nego tokom grejne sezone i pored toga što se zbog toplog vremena koriste klime.
Stoga verujem da nadleţni neće ĉekati jesen, već će poskupljenje odobriti uoĉi leta - navodi
Savić.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/provera_poslusnosti_.1118.html?news_id=300803

LIČNI STAV: SlaĎanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuĎa Srbije

Provera poslušnosti
Vlada Srbije donela je zakljuĉak kojim je zabranila napredovanje drţavnih sluţbenika na osnovu
ocenjivanja, prekoraĉivši tako granice svojih ovlašćenja jer se umešala u nadleţnost zakonodavne
vlasti. Osim što Vlada Srbije navedenim zakljuĉkom krši najviši pravni akt zemlje, kao i zakone,
istim zakljuĉkom navodi predsednike sudova i javne tuţioce da otkaţu vernost Ustavu i zakonima a
potvrde poslušnost izvršnoj vlasti.
Glavni posao rukovodilaca pravosudnih organa - predsednika sudova i javnih tuţilaca jeste da
poštuju Ustav, primenjuju i sprovode zakone. Za to su plaćeni. Ali uz zakljuĉak Vlade Srbije, kao
pojaĉanje, stigao je i dopis ministra pravde kojim upozorava predsednike sudova i javne tuţioce da
će, ukoliko donesu zakonska rešenja o napredovanju na osnovu ocene, snositi odgovornost zbog
eventualnog manjka novca u poslednjem kvartalu za plate. Nikome od rukovodilaca ne pade na
pamet da priupita ministra pravde šta bi sa obećanom tuţbom za regresiranje štete zbog nakaradne
i pogrešne reforme. Da li je podneta tuţba i protiv koga, kom sudu, kada, na koji iznos...? Nije
valjda da im je oprošteno u naše ime i za naš raĉun a da mi to ne znamo?!
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Sramota me je da kaţem, ali ĉinjenica jeste da se predsednici sudova i javni tuţioci utrkuju u
poslušnosti. Isfrustrirani svojom slabošću i nespremnošću da se suprotstave izvršnoj vlasti,
oĉigledno nedorasli funkcijama na koje su izabrani, prethodno doneta rešenja o napredovanju
stavljaju van snage, pa ĉak i ucenjuju drţavne sluţbenike. Dobiće rešenja o napredovanju koja se
neće sprovoditi, ukoliko se odreknu prava na ţalbu?! Nije suvišno da podsetim predsednike sudova i
javne tuţioce na 2004. godinu kada je ondašnja Vlada Srbije donela zakljuĉak kojim je plate, mimo
zakona, povećala samo ministrima. Tada su skoro svi nosioci pravosudnih organa pokrenuli sudske
postupke za zaštitu uskraćenih prava i dobili ih u svoju korist jer im je to pravo po zakonu
pripadalo. I sada, umesto da kao pravni struĉnjaci pomognu drţavnim sluţbenicima u ostvarivanju
njihovih zakonskih prava i nateraju predstavnike vlasti da se povinuju Ustavu i zakonima, oni prete
malim drţavnim sluţbenicima.
Ne moraju sudije i tuţioci da budu pravni savetnici drţavnim sluţbenicima ali moraju da sluţe
iskljuĉivo Ustavu i zakonu. Ukoliko nisu spremni za to, moţda bi trebalo da se naĊu u nekom
drugom poslu. Ovaj zakljuĉak Vlade bio je idealna prilika da pokaţu i dokaţu da su /ne/zavisni. I
pokazali su. Samostalno i dobrovoljno pristali su da budu nezavisni od sebe samih.
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