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Potpisan kolektivni ugovor za javna preduzeda čiji je osnivač opština Majdanpek

Samostalni sindikat ozbiljan pregovarač
AUTOR: J. B. K.
Majdanpek - Potpisivanjem kolektivnog ugovora za javna preduzeda čiji je osnivač opština Majdanpek, a učinili
su to predsednik opštine Majdanpek Dejan Vagner, predsednik Samostalnog sindikata za opštine Majdanpek,
Kladovo i Negotin Dejan Matejevid i direktori opštinskih javnih preduzeda potvrdili su postojanje socijalnog
dijaloga i spremnost da se kompromisom dođe do kvalitetnih rešenja. Ovim kolektivnim ugovorom za javna
preduzeda majdanpečka opština svrstala se u red malobrojnih opština u Srbiji koje su ovo pitanje sistemski
rešile odnosno izjednačile sve zaposlene u opštinskim preduzedima.
- Lokalna samouprava prepoznala je Samostalni sindikat kao ozbiljnog socijalnog partnera, prepoznala je
takođe i značenje potpisivanja kolektivnog ugovora za javna preduzeda čiji je osnivač. Potpisivanjem
kolektivnog ugovora definisana su prava i obaveze i ja se nadam da de se potpisano i poštovati - kaže za Danas
predsednik Samostalnog sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin Dejan Matejevid.
Prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora čulo se da je ovo bila zapuštena oblast, a pomodnik predsednika
opštine Dejan Škorid je ovu konstataciju ilustrovao podatkom da je bilo javnih preduzeda čiji radnici nisu imali
topli obrok i regres.
- Nadam se da demo ovim kolektivnim ugovorom prevazidi uočene postojede nedostatke. Verujem da de i
radnici biti zadovoljniji i imati dodatnu motivaciju da svoje radne obaveze izvršavaju bolje nego do sada - rekao
je prvi čovek opštine Majdanpek, Dejan Vagner, podsedajudi da su kolektivnim ugovorom regulisana ne samo
prava ved i obaveze zaposlenih.
Kolektivni ugovor se primenjuje u pet opštinskih preduzeda: JP za stambene usluge, JP za puteve i građevinsko
zemljište, JKP Vodovod, JKP Donji Milanovac i JP Toplana sa oko 300 zaposlenih. U Samostalnom sindikatu kažu
da de u narednom periodu pokrenuti pitanje izrade kolektivnog ugovora za ustanove čiji je osnivač lokalna
samouprava.
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Ministarstvo za rad apelovalo na poslodavce zbog vrudina
IZVOR: TANJUG
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ponovo je apelovalo na poslodavce da, u periodu
visokih vrudina, dosledno primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu.
Od 1. avgusta, na gradiliština u Srbiji, dogodio se vedi broj povreda na radu, od kojih je jedna rezultirala
smrtnim ishodom, pet teškim povredama i 11 lakim, podsetilo je to ministarstvo u saopštenju.
Jedan od razloga porasta broja povreda na radu, dodaje se u saopštenju, jesu i visoke spoljne temperature
koje se ved duži period ne spuštaju ispod 35 stepeni Celzijusa.
- S obzirom na to da takve temperature dodatno utiču na umor i pad koncentracije zaposlenih koji rade na
otvorenom, još jednom se upozoravaju poslodavci i radnici da se pridržavaju propisa iz ove oblasti, Preporuka
Vlade Republike Srbije i Smernica za rad na visokim temperaturama, a naročito da sprovode organizacione,
tehničke, zdravstvene i mere promene režima rada - poručilo je Ministarstvo.
Kako je objašnjeno to podrazumeva čestu izmenu zaposlenih koji rade na otvorenom, češde pauze, uz
obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, i prostora gde zaposleni mogu da se sklone od
sunca.
Ministarstvo podseda i da je obavezno informisanje radnika o rizicima po zdravlje zbog izlaganja visokim
temperaturama, o simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, kao i obezbeđivanje i
pružanje prve pomodi ukoliko dođe do zdravstvenih problema.
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Vučid: Bide povedanja plata i penzija, ali ne na štetu fiskalne stabilnosti
IZVOR: TANJUG
Premijer Srbije Aleksandar Vučid ponovio je danas da de Vlada tražiti od MMF-a povedanje plata i penzija, ali je
naglasio da to ni po koju cenu ne sme da ugrozi fiskalnu stabilnost zemlje.
- Ne mislim da de biti velikih problema, jer nisam široke ruke po tom pitanju - rekao je premijer, najavljujudi da
de vlada sa predstavnicima MMF-a, tokom posete koja sledi u Beogradu, razgovarati o tome koliki je fiskalni
prostor Srbije za povedanje plata i penzija.
Upitan šta to konkretno znači, premijer je pojasnio:
"To znači da moja ruka nikada nije široka, jer uvek vodim računa o državnim i javnim finansijama".
- Danas dete na sednici vlade imati ispladeno sve što dugujemo bilo kome, pa i svakom sportisti, i to od pre
dva-tri dana - rekao je on.
Odgovarajudi na pitanje novinara šta je još potrebno da Srbija uradi uoči posete MMF-a Srbiji krajem avgusta,
Vučid je rekao da pored razgovora o povedanju plata i penzija, ostaje i da se završi posao na zakonu o
ulaganjima.
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Синдикат би птпремнине пд 950 евра
– Отвараое пбавезујућих ппнуда за приватизацију Телекпма Србија биће срединпм нпвембра, да би
се цеп прпцес пкпнчап дп краја гпдине акп се дпбије пдгпварајућа ппнуда – изјавип је министар
тргпвине,
туризма и телекпмуникација Расим Љајић. – Осам ппнуђача, кпликп је приватизаципни саветник
„Лазард” предлпжип кпмисији да испуоавају услпве за приватизацију „Телекпма” није кпначан брпј.
Мпћи ће да им се придружи свакп кп затражи пд кпмисије и ппкаже интереспваое да уђе у прпцес
приватизације Телекпма.
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Он је рекап да је на састанку Владине кпмисије за приватизацију Телекпма дпгпвпренп да се нагласи
висина инвестиције у наредене три гпдине за пптенцијалнпг купца, и прецизирап да целпкупна
дпкуменатација ппдразумева и инвестиципни и спцијални прпграм.Министар је рекап да Влада
наставља разгпвпре са синдикатима ради ппстизаоа дпгпвпра везанпг за спцијални прпграм. На питаое
да ли је мпгуће да се испуни захтев синдиката, кпји траже 950 евра пп гпдини стажа, пн је истакап да се
синдикати ппзивају на дпгпвпр из 2011. гпдине.
– Окплнпсти су се прпмениле, ми смп спремни да разгпварамп. Треба нам спцијални прпграм кпји ће
ппдржати пбе прегпварачке стране, и Влада и синдикати – казап је Љајић.На питаое да ли је Влада
скплпнија инвестиципним фпндпвима или кпмпанијама, пн је истакап да је Влада скплпнија увек пнпме
кп да најбпљу ппнуду, пднпснп ппнуди највећи изнпс.– Телекпм се неће прпдавати пп сваку цену
укпликп не дпбијемп задпвпљавајућу цену – рекап је пн.
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