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Za otpremnine 2,5 milijarde
J. Ž. S.
Sednica socijalno-ekonomskog saveta, raspravljano o privatizaciji preduzeća. Do kraja nedelje
Vlada usvaja spisak od 17 firmi koje neće ući u stečaj
VLADA Srbije će, najverovatnije, do kraja nedelje, usvojiti spisak 17 od ukupno 526 preduzeća koja
će biti zaštićena od stečaja i naplate potraţivanja. Taj spisak mora da potvrdi parlament što
podrazumeva izmene Zakona o privatizaciji.
Drţavni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović rekao je, nakon sednice Socijalnoekonomskog saveta, da će se u izmene tog zakona ući već narednih dana, a onda 21.500 zaposlenih
u narednoj godini moţe da odahne jer će biti izuzeti iz stečaja.
Govoreći o otpremninama, on je naveo da su do sada date otpremnine za 4.332 radnika drţavnih i
društvenih preduzeća koja do 31. maja moraju da reše svoj status, za šta je iz budţeta izdvojeno
2,53 milijarde dinara.
Stevanović je kazao da se Ministarstvo, kada je pravilo spisak od 17 preduzeća, rukovodilo sa pet
kriterujuma:
- Rukovodili smo se time da li preduzeće ima pozitivan uticaj na zaposlenost u regionu, da li ima
pozitivan uticaj na poslovanje drugih privrednih subjekata, trţni potencijal, odrţivost, kao i
karakter proizvoda i uloge od strateškog značaja.
Dodao je da postoje realne šanse da u naredna dva do tri meseca, neka od njih koja su na tom
spisku budu privatizovana.
Stevanović je rekao da će Ministarstvo privrede učiniti sve i da za 28 preduzeća u restrukturiranju
do kraja ovog meseca bude objavljen javni poziv za privatizaciju.
- Reč je o preduzećima za koji postoji administrativni i svaki drugi potencijal da poziv za njihovu
prodaju bude objavljen. Mi ćemo u zakonu pokušati da zaštitimo ta preduzeća do 31. oktobra,
odnosno da im omogućimo da ne idu u prinudnu naplatu, sve do okončanja trećeg poziva za njihovu
prodaju - rekao je Stevanović.
On je naveo da je od 526 preduzeća, za čiju privatizaciju je po novom zakonu objavljen poziv,
jedino prodat - kombinat "Aleksa Šantić", a u toku su pregovori za Ţelezaru Smederevo, FAP iz
Priboja i za valjevsku Krušik-plastiku.
Posle 31. maja, sva ostala preduzeća ići će u postupak stečaja i prinudne naplate potraţivanja, što
će doneti olakšanje drţavi, jer njihove gubitke neće više morati da plaća drţava iz budţeta.
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IZUZETI "POLITIKA", GALENIKA, FAP...
FAP iz Priboja, beogradski poljoprivredni kombinat PKB, proizvoĎač lekova "Galenika" i dnevni list
"Politika", neke su od firmi koje će drţava, najviše još godinu dana, nastaviti da štiti od poverilaca saznaje Tanjug.
Na spisku zaštićenih, pored navedenih, nalaze se još i Fabrika maziva FAM iz Kruševca, pančevačka
Petrohemija, rudnici Resavica i RTB Bor, te Holding kompanija Pamučni kombinat „Jumko“ iz
Vranja...
Na listi su i proizvoĎač guma „Trajal“ iz Kruševca, zatim autobusa "Ikarbus" iz Beograda, kao i
holding preduzeća "Kablovi Jagodina" i „Prva petoletka“ iz Trstenika.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/560843/Socijalnoekonomski-savet-o-posledicama-privatizacije

Socijalno-ekonomski savet o posledicama
privatizacije
Tanjug
Socijalno-ekonomski savet nastaviće danas sednicu, a po njenom završetku odrţaće konferenciju za
medije, najavljeno je iz Sekretarijata saveta.Na konferenciji za novinare koja će biti odrţana u
Vladi Srbije biće reči i o procesu i posledicama privatizacije medija u Srbiji.
Takodje govoriće se o parafiskalnim nametima privredi i različitim praksama lokalnih samouprava i
stanju socijalnog dijaloga na nivou gradova i opština, navedeno je u saopštenju.
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Iduće nedelje u Skupštini izmene Zakona o
privatizaciji
Tanjug
Vlada Srbije će iduće nedelje Skupštini dostaviti predlog izmena Zakona o privatizaciji, kojima će
se omogućiti zaštita jednog broja preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih
poverilaca, najavio je danas ministar privrede Ţeljko Sertić.
Sertić je u razgovoru sa novinarima pojasnio da je predlog Ministarstva privrede da 17 preduzeća u
restrukturiranju dobije zaštitu od poverilaca do godinu dana, a da se za još 33 firme, za koje javni
poziv zainteresovanim kupcima bude objavljen do 31. maja, zaštita produţi do oktobra.
Na spisku preduzeća čiji dugovi neće moći da budu prinudno naplaćeni najduţe godinu dana su
Fabrika maziva Kruševac (FAM), Fabrika automobila Priboj (FAP), HIP Petrohemija, PKB
korporacija, Resavica, Jumko, Trajal korporacija, Galenika, Politika a.d, Ikarbus, RTB Bor, Holding
kablova Jagodina, Holding preduzeće Prva petoletka iz Trstenika i četiri njegova zavisna preduzeća
- PPT TMO, PPT ; Samoupravljači, PPT Kočna tehnika i PPT Zaptivke.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/560647/U-2015-stagnacija-privrede-u-2016-rast-potrosnje-i-BDP

U 2015. stagnacija privrede, u 2016. rast potrošnje
i BDP
Tanjug
Srbija je u ovoj godini izbegla deflaciju i pored snaţnih dezinflatornih pritisaka koji su prusutni već
duţe vreme, tako da će se inflacija vratiti u planirane okvire u drugoj polovini godine, privredna
aktivnost u ovoj godini će stagnirati, a rast BDP-a očekuje se u 2016. godini i to do nivoa od 1,5
odsto, navodi se u "Izveštaju o inflaciji za maj 2015", koju je danas objavila NBS.
- U Srbiji, kao i u okruţenju, već duţi vremenski period prisutni su snaţni dezinflatorni pritisci, a
inflacija se kreće ispod dozvoljenog odstupanja od cilja i relativno je stabilna - rekao je
viceguverner NBS Veselin Pješčić na prezentaciji tog izveštaja.
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Dezinflatorne pritiske u Srbiji ublaţile su monetarne mere koje je preduzimala centralna banka,
kao i kontrolisano slabljenje dinara u drugoj polovini prošle godine.
Ekonomska kretanja od početka godine obeleţili su i dalje prisutni deflatorni pritisci, umereni
oporavak industrijske proizvodnje, relativna stabilnost kursa dinara i relaksacija monetarne
politike, naveo je Pješčić.
- Pozitivan doprinos privrednoj aktivnosti potiče pre svega po osnovu pada cena nafte na svetskom
trţištu i efekata mera monetarnog labavljenja od strane evropske centralne banke, koji su ubrzali
privredni oporavak zone evra i naših najvaţnijih spoljnotrgovinskih partnera. U tom smislu,
doprinos privrednom rastu pre svega od neto izvoza ali i nešto manje pada privatne potrošnje kazao je viceguverner NBS.
Pješčić je preneo očekivanja NBS da će se inflacija vratiti u granice cilja u drugoj polovini godine i
tome će, pre svega, doprineti isčezavanje efekata niskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i
rast regulisanih cena.
U odgovoru na pitanje koliko bi trebalo da iznosi poskupljenje struje da bi se ostvarila projekcija
inflacije NBS, Pješčić je rekao da je NBS uzela srednju vrednost o kojoj se ranije razgovaralo,
odnosno 7,5 odsto, koje bi trebalo doprinese povećanju indeksa potrošačkih cena za 0,35 baznih
poena.
Prema njegovim rečima, korekcija kontrolisanih cena ubrzaće povratak inflacije u granice cilja, "ali
će do njega svakako doći".
- Mere monetarne politike koje je NBS do sada preduzela trebalo bi, takodje, da obezbede
povratak inflacije u granice cilja i da se ona krajem godine kreće oko cilja od četiri odsto - kazao
je Pješčić.
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Пензионери траже измену закона о
извршитељима
У њиховом синдикату кажу да је недопустиво да извршитељи имају право да и после 22 сата
улазе у станове дужника
Удружење синдиката пензионера Србије покренуће иницијативу пред Уставним судом за оцену
уставности Закона о обезбеђењу и извршењу који, како тврде, крши Устав. Због тог закона
више од 16.000 пензионера нашло се на удару приватних извршитеља којима се сваког месеца
од пензије одбија две трећине примања ради намиривања дуга за комуналне услуге,
саопштено је јуче на конференцији за новинаре овог удружења.
Како тврде, недопустиво је да извршилац може, уз два сведока, да уђе у стан дужника, иако
дужник није тренутно ту, да изврши попис и изнесе ствари. Такође је несхватљиво, каже
Влада Дедић, члан овог удружења, да се принудно извршење може обавити током дана од
седам до 22 часа, али и ван тог времена, уколико постоји опасност од одлагања извршења.
Што значи, каже он, да сваком дужнику извршитељ уз два сведока може у току ноћи да
провали у стан док спава и односе му ствари.
Удружење тврди, да извршитељ мора да покуша да уручи обавештење дужнику два пута, али
није у обавези да на било који начин доказује да је то и испоштовао. То значи, да извршитељ,
практично и не мора да обавести дужника, већ је довољна његова реч.
– Недопустиво је да извршитељ на огласној табли надлежног суда обавести да дужник није
платио дугове да би само после пет дана дужник судски био искључен из поступка како би се
без његовог знања донело решење о принудној наплати – чуло се јуче.
Законодавац, тврде у Удружењу, чак није обавезао извршитеља ни да назначи место, адресу и
име суда где се налази одлука о принудном извршењу, па грађани морају да обилазе све
судове у граду да би евентуално на огласној табли неког суда пронашли своје име.
Оно што је додатни проблем је што трошкови целокупног поступка извршења падају на терет
дужника.
– Посебан парадокс је, како потврђује одредба закона, да су судије у обавези да пресуде
донесу у року од пет дана у држави у којој се на процесуирање много тежих кривичних дела
чека годинама, каже Дедић.
Да пензионери стварно имају великих проблема с плаћањем дугова за комуналије потврдили
су јуче у Удружењу пензионера Старог града који броји око 15.000 чланови, а који су до сада
поднели више представки суду како би пробали да реше проблем.
Пензионери, којима се одбија две трећине пензије ради наплате дуга, примера ради од 30.000
динара месечно остаје им 10.000, а од тог остатака треба да наставе да плаћају комуналије,
упадају у дужничко ропство из ког никада не изађу. Чим плате стари дуг, јавља се други, јер у
6

међувремену с примањима од 10.000 динара нису могли да наставе редовно да измирују своје
обавезе.
У овом удружењу тврде да никакав одговор од суда нису добили, иако су се још прошле
године обратили за помоћ, а све је више угрожених пензионера који ове дугове не могу да
плате.
Извршитељи не проваљују у станове дужника
Упитани да ли је тачно да извршитељи по закону могу усред ноћи, док дужник спава, да улазе
у његов стан и попишу или изнесу имовину, као и да „проваљују” у станове и када дужник није
ту, како тврде у Удружењу синдиката пензионера Србије, Светлана Манић, заменик
председника Коморе извршитеља, каже за „Политику”, да то нико не ради, осим ако нису неке
ванредне околности када другачије дуг не може да се наплати.
– Закон о обезбеђењу и извршењу омогућава да се и после 22 сата пописује или износи
имовина из стана, али само уколико се догоди да то није завршено током дана. Никада се
никоме не упада ноћу у кућу и износе ствари, каже она.
– Може се догодити да дужник упорно избегава да му се наплати дуг плењењем имовине, или
да постоје сазнања да износи ствари из куће како не би могле да се заплене, па су
извршитељи принуђени да реагују и после 22 часа. Али, то су заиста ванредне ситуације,
објашњава она.
На питање по ком то основу ПИО фонд даје податке приватним извршитељима како би им се
одбио део од пензије за намиривање дугова, Манић каже, да пензијски фонд по закону има
обавезу да такве податке доставља. И не само они, већ и сваки други државни орган који има
податке, који би могли бити од помоћи, у обавези је да их достави, каже наша саговорница.
Ј. Петровић-Стојановић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Otpremnine-nedovoljne-i-za-najmanji-biznis.sr.html

Отпремнине недовољне и за најмањи бизнис
Министар привреде Сертић саветује раднике да новац који добију за излазак из пропалих
предузећа уложе у отварање својих малих предузетничких фирми, а привредници узвраћају да
од малих пара нема велике вајде
Радници државних предузећа, која оду у стечај, могу да рачунају на помоћ Транзиционог
фонда, а паре које добију не треба да потроше на текућу потрошњу, већ за покретање
сопственог бизниса, предложио је јуче министар привреде Жељко Сертић.
За отпремнине је у Транзиционом фонду обезбеђено 16 милијарди динара. Право на тај новац
имају сви радници, и сва предузећа у којима радници због различитих економских околности
остану без посла.
Максимални износ је око 8.000 евра. Радници на располагању имају три модела социјалног
програма. Могу се одлучити за 200 евра по години радног стажа. Дуга опција је отпремнина до
500 евра по години стажа, али не већа од 8.000 евра, ако постоји договор са фирмом и трећа
могућност је отпремнина од шест просечних зарада у Србији.
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Министар привреде је рекао да се више не говори о 526 предузећа која треба приватизовати
него о 190 компанија, за које је рекао да су „последица великих проблема кроз историју који
трају 30 и више година”.
Он сматра да питање тих компанија треба да буде решено у најкраћем могућем року са
најмање последица по грађане. Прва на удару биће 97 предузећа у реструктурирању. Јер као
што је познато за две седмице држава треба да престане да их штити од наплате дугова
поверилаца. Заштиту ће продужити само за 17 предузећа са највећим бројем радника и
стратешки важних за привреду земље. Тендере ће до краја овог месеца расписати за њих 15.
Док 65 предузећа одлази у стечај 31. маја када престане заштита поверилаца.
Сертић је апеловао на раднике који добију отпремнине да их не троше на текућу потрошњу,
већ да „инвестирају у своје запошљавање и запошљавање својих породица”, како самостално,
тако и удруживањем, кроз оснивање нових, малих фирми. – Имамо велики број добрих,
квалитетних мајстора, који су научили послове и који могу да нађу своје место на тржишту.
Треба мало храбрости. Средстава ће имати. Ово је апел да се највећи део новца уложи у бољу
будућност, а не за свакодневне издатке, рекао је министар привреде.
Сертићеве речи делују охрабрујуће, али то у пракси, нажалост, није све тако ружичасто.
Синдикати процењују да ће просечна отпремнина износити између 3.500 евра и 5.000 евра. Реч
је углавном о људима педесетих година, који немају услове за пензију, а знају да су мале
шансе да их неко поново запосли.
– Ни максимална отпремнина од 8.000 евра, није довољна да државног радника претвори у
приватника, каже Драгољуб Рајић, из Мреже за пословну подршку. Оснивачу предузећа је
само 1.000 евра годишње потребно да издвоји за доприносе за себе, а где су запослени. За
куповину озбиљније машине за металуршко сечење, рецимо, потребно је најмање 15.000 евра.
То према његовом мишљењу има смисла само ако би се више радника удружило, основало
фирму и набавило опрему.
Онима који би пак да самостално уплове у воде предузетништва Рајић као тему за
размишљање на сто ставља – отварање кафића, самосталних трговинских радњи,
специјализованих радњи за оправку, занатских радионица, фризерских и козметичких салона…
Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, радницима пак уопште
не препоручује да покрећу приватни бизнис и саветује да се не коцкају парама које добију за
отпремнине.
То је по њему мали капитал да би се започео било какав предузетнички бизнис. Други
хендикеп су тешки услови привређивања, у којој су огромна сива економија, намети, судство
неефикасно, скупи кредити, смањена тражња…
Када је реч о отварању предузетничких радњи он каже да се треба угледати на Запад и
урадити анализу колико је таквих радњи потребно на одређени број становника. Када се то
утврди издаје се прописани број дозвола за фирме. Уколико неко хоће да отвори
предузетничку радњу може то да учини само ако откупи лиценцу од онога ко из одређеног
разлога престаје да се бави тим бизнисом. На тај начин државе воде рачуна о тим
предузетницима и њиховој конкурентности, сматра Кнежевић.
Маријана Авакумовић
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gazde-daju-premalo-para-za-radnicke-plate

Газде дају премало пара за радничке плате
– Трошкови радне снаге у укупним трошковима пословања у Србији износе око 33 одсто,
што је знатно мање од развијених земаља, где то учешће достиже и 64 одсто,
као што је случај у Холандији – изјавила је за „Дневник” проф. др Живка Пржуљ с Београдске
банкарске академије.
Она је рекла да у већини фирми не постоје јасни критеријуми за мерење учинка запослених,
већ те критеријуме произвољно одређују менаyери или власници.
– То знатно демотивише запослене који коректно раде и желе да њихов рад буде награђен –
навела је др Пржуљ.
Она је нагласила да је добар систем зарада од изузетног значаја, како за послодавце, тако и за
запослене.
– Циљеви доброг система зарада могу се класификовати у три групе: ефикасност, једнакост и
придржавање законских оквира – навела је Живка Пржуљ уочи регионалне ХР (људски
ресурси) конференције о зарадама и моделима награђивања, која ће бити одржана у Београду
28. и 29. маја. – Зарадама и моделима награђивања приступало се углавном као праву
запослених у складу са законским одредбама и колективним уговорима на сасвим
поједностављен начин, који је заснован на коефицијенту у односу на цену рада, школској
спреми или дискреционом праву послодавца да уговори висину зараде са запосленим
појединачно. Последице таквог начина креирања система зарада изражене су у виду ниске
продуктивности, слабе конкурентности и високих трошкова рада предузећа, али и
незадовољства и апатије запослених, који раде за мале и нередовне плате.
Професорка Пржуљ је прецизирала да се у Србији зараде утврђују углавном као фиксна
(непромењива) категорија на основу законски дефинисаних минималних претпоставки
(најчешће утврђених коефицијената и школске спреме) и бенефиција као законске категорије.
Недавно истраживање на узорку од 208 испитаника показују да је таква пракса присутна у
више од 60 одсто предузећа у Србији.
– По недавно објављеним подацима, у Србији око 650.000 запослених прима плату са
закашњењем, а око 50.000 не прима плату готово никако. Свега око 170.000 запослених у
приватном сектору прима плату на време у дан. Висока плата не обезбеђује безусловно високу
мотивацију, али сувише мала и несигурна плата утиче на апатију и немотивисаност
запослених, а зарада испод егзистенцијалног минимума не може обезбедити посвећеност и
продуктивност запослених – приметила је Живка Пржуљ.
Иначе, по последњим упоредивим подацима, на простору некадашње Југославије у јануару су
највећу просечну нето плату од 1.002,85 евра имали запослени у Републици Словенији, а
најмању у Србији – 326,42 евра. После Слоненаца, који су једини с просечном платом
запослених која је прешла 1.000 евра, на листи су запослени у Хрватској с просечном
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исплаћеном платом од 5.656 куна (742,46 евра). У Црној Гори је 482 евра, у Босни и
Херцеговини 828 КМ (423,35 евра), а у Македонији 22.407 денара (357,82 евра).
Д. Урошевић
Тајна иза које се крије моћ
– У Србији су зараде најчешће тајна иза које се крије моћ, волунтаризам и фаворизовање
појединаца, тако да запослени често не знају на основу каквих критеријума им се обрачунавају
примања – упозорила је др Живка Пржуљ.
У Србији примарну одговорност за расподелу зарада имају менаyери (по истраживању ЦРАНЕТ
института из Велике Британије чак 73 одсто, за разлику од, на пример, Мађарске, где
менаyери на зараде утичу с 58 одсто учешћа).

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vulin-vlada-ce-obezbediti-rad-narodnih-kuhinja

Вулин: Влада ће обезбедити рад Народних
кухиња
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
током посете Народној кухињи у Бујановцу да Влада Србије равноправно третира све
општине
и неће дозволити да било где корисници остану без Народне кухиње.
Народна кухиња у Бујановцу једина је коју не финансира локална самоуправа.
Влада Србије и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су за ову
годину за 1200 корисника обезбедили 11 милиона динара у храни и новцу.
"У 75 општина и градова имамо Народне кухиње и у 74 немамо проблем. Имамо проблем само
овде. Влада Србије неће тражити кривца, нећемо да покушавамо да од овог правимо
политички или било који други случај. Ми смо дошли, обезбедили смо храну, обезбедили смо
новац и грађани Бујановца могу да буду мирни.
Нико неће остати гладан, нико неће остати без свог парчета хлеба, без свог топлог оброка.
Ниједно дете неће остати без оброка и ужине, јер је ту Влада Србије. Сматрамо да у наредном
периоду од следеће године то треба да функционише као и у остале 74 општине и сигуран сам
да ће тако и бити, рекао је Вулин.
Он је казао да у Народној кухињи нико не дели кориснике по вери и нацији и обећао да ће
храна за све Народне кухиње бити обезбеђена док је он министар.
"Када је дете гладно оно не плаче ни на српском ни на албанском ни на ромском. Оно плаче,
јер је гладно, а на нама је да обезбедимо да оно не плаче и да оно и његови родитељи буду
сигурни да неће бити гладни, нагласио је Вулин.
Секретар Црвеног крста у Бујановцу Братислав Лазаревић навео је да пет дана у недељи 1200
корисника добијају куване оброке, а за викенд суву храну. Храна се социјално угроженима
дели на четири пункта а оброке подједанко добијају сви без обзира на националну и верску
припадност.
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"Ми никада нисмо делили људе овде за ових 15 година. Ми смо имали много подела почев од
Копнене зоне безбедности, Косова и Метохије, Бујановца где је мешовити састав грађана, али
ми никада нисмо добили ниједан „ шамар“ везан за поделу по националној основи. Ми се
трудимо да не повредимо национална осећања и да помоћ добију сви којима је потребна,
рекао је Лазаревић.
Председник координационог тела Зоран Станковић рекао је да је општина Бујановац на почетку
године обезбедила 800.000 динара што је било довољно да Народна кухиња функционише
месец дана, а да је након тога држава преузела да финансира рад.
"Великим ангажовањем Владе Србије обезбеђено је да до краја ове године Народна кухиња у
Бујановцу ради. Очекујем да наредне године из локалног будзета буду издвојена средства и да
уз помоћ државе кухиња настави са радом, казао је Станковић.
Заменик председника општине Бујановац Стојанча Арсић оценио је да локална самоуправа није
издвојила довољно новца за рад кухиње јер нису имали захтев из Црвеног крста у време кад су
пројектовали будзет за ову годину. Он је ипак изразио уверење да ће у локалном буџету бити
новца за рад Народне кухиње у 2016. години.
Током посете Народној кухињи у Бујановцу министар Вулин је пробао храну која се припрема
за кориснике.
Након Бујановца министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар
Вулин је посетио и базу у Копненој зони безбедности где је стационирана појачана јединица
Жандармерије.
(Танјуг)

STUDIO B
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=120059

Konstituisan Socijalno-ekonomski savet Grada
Beograda
Prva i konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Grada Beograda održana je u
Skupštini grada. Sednici su prisustvovali predstavnici Grada Beograda, reprezentativnih
sindikata i poslodavaca.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević je rekao da je na ovaj način potvrĎeno
opredeljenje grada za socijalni dijalog u Beogradu.
- Suština organiizacije ovakvog tela je da damo teme koje opterećuju ţivot i rad u ovom gradu, da
zajedno naĎemo minimum kompromisnih vrednosti i da utičemo na buduće odluke Skupštine grada.
Ovo je nova tendencija, način da se mnogo bolje sagledaju stvari na terenu, da od radnika
dobijemo informacije o tome kakva je situacija u preduzećima, da čujemo koji problemi muče
poslodavce i da zajedno traţimo rešenja i ponudimo ih Skupštini grada na usvajanje - objasnio je
Milosavljević i izrazio zadovoljstvo što je jednoglasno izabran da predsedava tom telu.
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Milosavljević je podsetio da su pre gotovo godinu dana otpočeli pregovori sa reprezentativnim
sindikatima, te da su potpisani pojedinačni i kolektivni ugovori, što je, kao je dodao, bio prvi znak
opredeljenja Grada Beograda da se uspostavi socijalni dijalog.
- Korak dalje je implementacija tih kolektivnih ugovora, to jest osnivanje komisije za praćenje
implementacije kolektivnih ugovora - istakao je Milosavljević i naveo da je na današnjoj sednici
Saveta izabran predsedavajući, sekretar i dogovorena metodologija budućeg rada.
Predsednik sindikata „Nezavisnost" Ruţica Todić kazala je da je dogovor da se poštuju interesi svih
u gradu, da se deluje kompromisno i zajednički otklanja ono što tišti BeograĎane. To podrazumeva,
dodala je ona, da se bavimo unapreĎenjem kolektivnog dijaloga, zabranom diskriminacije,
poštovanjem prava na govor, mišljenje, slobodu štampe i ostalo.
Predsednik Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije Andreja Brkić naglasio je da je vaţno da sva
tri partnera daju doprinos u rešavanju problema. Na taj način će, dodao je, poslodavcima biti
bolje, a sa druge strane povećaće se zapošljavanje i radnici biti zadovoljniji.
Sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Grada Beograda Spasoje Pejović rekao je da se formiranjem
Saveta pokazuje da rad Skupštine grada počiva na visokoj toleranciji i demokratskim rešenjima.

Beta
http://www.naslovi.net/2015-05-20/beta-video/dedic-nedopustivo-da-izvrsitelji-sami-odredjuju-svoju-cenu/14711284

Dedić: Nedopustivo da izvršitelji sami određuju
svoju cenu
Beta video
BEOGRAD - Član predsedništva udruţenja sindikata penzionera Srbije Vladimir Dedić izjavio je da je
nedopustivo to što je izvršitelju ostavljeno pravo da po svom nahoĎenju odreĎuje cenu svog rada,
tako da za dug od 500 dinara ukupna suma za troškove koje graĎanjin mora da plati dostiţe i 30.000
dinara, rekao je Dedić.(CH5)
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