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Odložena seča struje Fabrici stakla u Paraćinu
Beta
Najavljeno isključenje električne energije Srpskoj fabrici stakla odloženo je nakon današnjeg
sastanka rukovodstva fabrike i sindikata staklare sa ministrom privrede Željkom Sertićem, a
pregovori će biti nastavljeni u ponedeljak.Protest odložen nakon poziva iz Nemanjine: Iz Srpske
fabrike stakla
To je agenciji Beta potvrdio predsednik Samostalnog sindikata staklare Živojin Matejić.
Predstavnici Samostalnog i sindikata Nezavisnost jutros su dobili poziv iz kabineta predsednika
Vlade Srbije Aleksandra Vučića da hitno dođu u Beograd na razgovore o najavi EPS-a da će 1.
septembra, zbog dugova, isključiti struju tom preduzeću.
Predstavnici sindikata su zbog toga odložili protest radnika i građana Paraćina koji je danas trebalo
da se održi ispred fabrike.
Dug staklare za struju je 250 miliona dinara i treba da bude kompletno namiren do 31. avgusta, dok
je dug za gas 700 miliona dinara.
Cvetan Vasilev, vlasnik bugarske korporacije "Glas industri" je od 2012. godine u Staklaru ulozio 118
miliona dinara. Prestao je da ulaže kad su počeli finansijski problemi, a deset meseci nije uplaćivao
ni dinar duga.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585698/SIndikat-Staklare-pozvan-na-hitan-sastanak-u-Vladu

Staklara ima oko 850 radnika.

SIndikat Staklare pozvan na hitan sastanak u Vladu
G.J.
Predstavnici Samostalnog i sindikata Nezavisnost jutros su dobili poziv iz kabineta predsednika
Vlade Srbije Aleksandra Vučića da hitno dođu u Beograd i obave razgovore oko najave EPS da će 1
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septembra, zbog dugova, isključiti struju tom preduzeću, te je zbog toga protest Staklaraca i
Paraćinaca zakazan za danas u 13 sati odložen do daljeg, potvrdio je za Blic predsednik
Samostalnog sindikata Živojin Matejić.
- Očekujem da ćemo obaviti razgovore u nekom od ministarstava, da li će da bude tu ministar
Sertić ili neki drugi svetac ne znamo - dodao je on.
Zbog najave EPS da će 1 septembra Srpskoj fabrici stakla iz Paraćina isključiti struju, sindikalci te
fabrike pozvali su u utorak sve sadašnje i bivše radnike, kao i građane te opštine da danas u 13 sati
organizuju jednosatni protest ispred fabričke kapije.
Oni su ponovili da neće odustati od borbe za fabriku i radna mesta, pozvali predsednika Vlade
Srbije Aleksandra Vučića da dođe u Paraćin i razgovara sa radnicima, a od većinskog vlasnika
Cvetana Vasileva zahtevaju da plati dugove za energente.
- EPS je najavio od 1 septembra obustavu isporuke električne energije uz
mogućnost da izaberemo vreme kada nam to bude najpogodnije. Dakle, treba da izaberemo
trenutak kada ostajemo bez posla. Podvodom Vučićeve izjave da neko manipuliše sa nama, ogradili
smo se od svakog političkog delovanja. Ovo nije politika, ovo je borba za opstanak radnika i
Staklare, rekao je juče poverenik Veća samostanih sindikata u Paraćinu Mikica Simić.
Predsednik Samostalnog sindiakta SFS Živojin Matejić je istakao je juče da je Staklari preostalo još
nekoliko dana rada“.
- Država će prepoznati interes da SFS treba da postoji. Niko nije pričao da
dug ne postoji, niti da ne želimo da platimo. Samo izražavamo nadu da postoji mogućnost da
fabrika opstane i u nekoj saradnji sa državom ili strateškim partnerom nastavi da radi - rekao je
Matejić.
- Nama je u interesu da fabrika radi i da sačuvamo radna mesta.
Ograđujemo se od politike, niti zloupotrebljavamo, niti manipulišemo sa
situacijom, naglasio je juče predsednik sindikata Nezavisnost Boban Nikodijević.
Sindikalci su upozorili zaposlene da je ,,situacija veoma ozbiljna i da će
Staklara 1 septembra prestati sa radom, ukoliko Cvetan Vasilev ne plati dug za energente“.
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Dug Staklare za struju je 250 miliona dinara i treba da bude kompletno namirendo 31 avgusta, dok
je dug za gas 700 miliona dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/585752/Novi-strajk-prosvetnih-radnika-sve-izgledniji

Novi štrajk prosvetnih radnika sve izgledniji
Tanjug
Više od šest meseci posle potpisivanja Sporazuma sa Vladom Srbije i prekida štrajka, realizacija
stavki iz tog dokumenta i dalje ne funkcioniše, pa je novi štrajk prosvetnih radnika sve izgledniji,
rekao je danas predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
On je na konferenciji za novinare istakao da su sindikati prosvete, prilikom izlaska iz štrajka,
potpisali sporazum, gde se vlada obavezala da će svi zaposleni dobiti jednokratnu pomoć u toku
ove godine.
Prema njegovim rečima, ta jednokratna pomoć u iznosu od oko 7.500 dinara, zaposlenima bi
mnogo više značila nego povećanje plate, koja je, kako je rekao, za oko 11 odsto manja od
republičkog proseka.
Sindikati su tražili da ta pomoć bude isplaćena pre odlaska na godišnji odmor, ali je resorni
ministar tada rekao da je bolje da to bude pre početka školske godine, a posle toga je "on na to
zaboravio i sad se priča samo o povećanju plata i penzija".
Ne zna se još da li će biti jednodevni štrajk ili protest
- Juče smo imali konsultativni sastanak predsednika sindikata i dogovorili smo se da kad prođe ovo
oko početka školske godine i kada se rasporede tehnološki viškovi, do 15. septembra, ponovo ćemo
se sastati i doneti odluku da ćemo verovatno ući u štrajk, koji se može očekivati u oktobru, pre
svega zbog nepoštovanja sporazuma - naglasio je Pavlović.
On je rekao da će se predsednici sindikata dogovoriti o tome da li će to biti jednodnevni štrajk, ili
protest.
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Pavlović je podvukao da situacija u prosveti nikada nije izgledala neizvesnije i dramatičnije kao
ove godine i naglasio da je jedan od razloga za to izbor saradnika ministra Srđana Verbića, koji,
kako je naveo, "nemaju niti životnog, niti radnog iskustva".
- Postavlja se pitanje zašto su uklonjeni sa svojih radnih mesta iz Ministarstva prosvete odlični
profesionalci, poput Zorana Kostića ili Bogoljuba Lazarevića - rekao je Pavlović.
On je dodao da je novi "haos" nastao i donošenjem, pa povlačenjem Pravilnika o cenama usluga i
da direktorima nije jasno kako da rasporede zaposlene, jer je, kako je naveo, namera ministarstva
da još radi na izmeni tog pravilnika.
Diskriminacija žena
Pavlović je i kao veliki problem apostrofirao i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u
javnom sektoru, posebno član 20 tog zakona, u kome je predviđeno da zaposlenom u javnom
sektoru prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja, propisan Zakonom za
odlazak u starosnu penziju.
- To znači da žene sa navršenih 60 godina i šest meseci života i muškarci sa navršenih 65 godina
moraju da se penzionišu, a kako će se to odraziti na prosvetu, gde koleginice čine oko 70 odsto
zaposlenih i bar tri do četiri hiljade zaposlenih, teško je pretpostaviti - rekao je Pavlović.
On je dodao da je to "čista diskriminacija ženskog pola", jer, kako je rekao, navodno im se daju
mogućnosti da se izjednače sa muškarcima, a to se ukida.

- Ovaj zakon je protivustavan i u koliziji je sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, neka
naša dužnost je da se protiv toga bunimo, ovo je teška diskriminacija, a ne znam kako će se to
odraziti - ko ode u penziju, njegovo mesto ne može da se popuni - naglasio je Pavlović.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/FAD-u-pravim-rukama.sr.html

ФАД у правим рукама
Одбор поверилаца прихватио „Металчеву” понуду за преузимање фабрике која није била ни
трећину почетне аукцијске цене
Горњи Милановац – Одбор поверилаца коначно је, прекјуче поподне, одлучио: Фабрика
аутомобилских делова (ФАД) постаје власништво компаније „Металац”. Одлука је донета
већином гласова, од пет чланова Одбора, четири су гласала „за”. Повериоци су закључили да
је, после две претходно неуспеле аукције, ипак боље врабац у руци него голуб на грани кога,
можда, уопште и неће бити. Тако је окончано дугогодишње незадовољство запослених једном
манипулантском приватизацијом и вишемесечни стечајни поступак после поништења уговора
са београдским ИТХ, бившим купцем фабрике.
Стечајни управник Нинослав Шимић задовољан је начином на који је стечај привео крају:
– Уверен сам да је фабрика прешла у праве руке, јер „Металац” је озбиљна и у сваком погледу
успела компанија. Ни током стечаја нисмо прекидали производњу, а од данас запослени могу
да очекују подизање обима и квалитета и поуздан развој у будућности. ФАД је до сада био
акционарско друштво, а сада прелази у деоничарско. „Металац” га преузима сто одсто,
заправо купио га је као правно лице. Преостаје још да се потпише уговор и да први дани
септембра за фабрику будунови почетак пословања у новим, бољим условима.
Прошлог петка обављено је отварање понуда за куповину ФАД-а. На аукцији појавио се само
комшијски „Металац” понудивши 242 милиона динара. Због околности да је понуђена цена
била тек 32,27 одсто почетне цене (750 милиона), одлука је препуштена Одбору пет највећих
поверилаца и донета је јуче на састанку у Београду, већином гласова. „Металац” је уочи
аукције депоновао 150 милиона динара. Остаје да још уплати 92 милиона, а од укупне суме
повериоци ће намирити део својих потраживања.
Вест да је „Металац” постао власник фабрике брзо се проширила Милановцем и изазвала
олакшање код око двеста запослених у ФАД-у. Задовољство су изразили и челници локалне
самоуправе, као и остали грађани. Сви су уверени у бољу будућност фабрике која је
деценијама, као солидан извозник делова за аутомобилску индустрију, сврставана у бољу
половину милановачких предузећа.
Б. Ломовић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/O-povisicama-tek-posle-jesenjeg-susreta-sa-MMF-om.sr.html

О повишицама тек после јесењег сусрета са
ММФ-oм
Можда и због премијерове самоуверености добар део економске јавности поверовао да је
повећање плата и пензија готова ствар
Знам да сте изненађени и да ово нисте очекивали. Овако је премијер Александар Вучић још
26. марта ове године први пут најавио да „постоји могућност да се пензије и плате
запосленима у јавном сектору повећају још у току ове године”.
– Ово не радим због гласова и да бих некога победио на изборима. Не треба то мени. И овако
могу да их победим. Циљ ми је да оздравимо економију Србије, повећамо привредни раст, па
да у складу с тим можемо и да повећамо плате и пензије – рекао је тада Вучић.
Било је то на регионалној конференцији Бизнис плус и само месец дана након што је борд
директора Међународног монетарног фонда (ММФ) Србији одобрио аранжман из
предострожности. Након тога председник владе готово да није пропуштао прилику да у
јавности говори на ту тему. Можда и због премијерове самоуверености добар део економске
јавности веровао је да су повишице готова ствар и да ће ММФ бити попустљив и дозволити
повећање личних примања грађана и пензионера. Зато су многи очекивали да ће на
конференцији за новинаре, коју је премијер сазвао пре два дана, одмах након састанка са
мисијом предвођеном Џејмсом Руфом, саопштити када, како и колико ће плате и пензије бити
повећане. На та три питања запослени у јавном сектору и пензионери још нису добили
одговор.
– Плате и пензије ће бити веће. И тачка. Питање је само када, како и колико – рекао је Вучић
на конференцији за новинаре.
Пре тога, према нашим изворима, за преговарачким столом му је речено да ће се о томе
разговарати у октобру приликом треће ревизије програма. Овога пута за Фонд то није била
тема. Наши извори кажу, да ММФ без неких оквирних буџетских бројки за 2016. годину о томе
не може да разговара, јер су им потребне чврсте гаранције да мањак у државној каси
догодине неће бити повећан. Премијерова формулација „да ће се разговори о повећању плата
и пензија финализовати у октобру” свакако лепше звучи од чињенице да му је ММФ, бар за ову
рунду преговора, рекао – не.
Пре него што су разговори почели Вучић је рекао да ће повишице бити мање него што би то
ММФ дозволио, јер је он већи ММФ од ММФ-а и, како је истакао, воли стабилност јавних
финансија.
Са друге стране, пре два дана премијер је казао како и Фонд и влада виде простор за
повећање плата и пензија, само да се разликују у процени величини тог простора.
Бошко Мијатовић, из Центра за либерално демократске студије, каже да је ММФ, бар за сада,
одбио предлог премијера Вучића.
– Као што су један и један два, тако и најава повећања плата и пензија има везе са изборима.
Реч је о наговештају светле будућности која је намењена незадовољној јавности. Јер, они
којима су плате и пензије смањене сада ће рећи „дај шта даш” – каже Мијатовић.
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Он, ипак, верује да ће ММФ бити попустљив, јер је то већ био случај пре пет година. Србија је
тада, такође, имала аранжман са ММФ-ом, а бивши министар економије Млађан Динкић је исто
инсистирао на повећању плата и пензија пре истека аранжмана. Економисти су његову идеју
критиковали, а Фонд је, упркос томе попустио и одобрио повишице личних примања. Због тога
многи верују да ће и овога пута званичници ММФ-а имати разумевања за Вучићеву идеју.
– Фонд је од почетка кризе знатно променио своју филозофију. Има разумевања и за
кензијанске предлоге – каже Мијатовић.
Кензијанци су иначе заговорници државног интервенционизма у привреди, а у конкретном
случају то се односи на стимулисање привреде, преко повећања личне потрошње.
– ММФ-у сада треба времена да проучи најновије економско стање у Србији. Такви важни
заокрети, као што је повећање плата и пензија, не раде се преко ноћи. Верујем да ће
очекивати и неке додатне мере којима ће се надокнадити расходи који ће по том основу
настати – сматра Мијатовић.
Иако о овој теми председник владе већ дуго говори, формално, преговарачи из Вашингтона
захтев за повећање плата и пензија добили су тек почетком ове недеље. Ово није први пут да
је Вучић најављивао да ће са Фондом разговарати на ту тему. Међутим, приликом претходне
посете мисије почетком маја разговори на ту тему нису ни отворени.
– Нисмо разговарали о било каквом потенцијалном повећању. Влада је у потпуности посвећена
наставку примене постављених циљева – казала је бивша шефица мисије Зузана Мургасова.
Милојко Арсић, професор Економског факултета, сматра да је ММФ само одложио ту тему. И
да сада само чекају још података како би обезбедили да у следећој години дефицит не буде
већи него овај.
– У октобру ће се већ доста знати контуре фискалне политике за 2016. годину. Иако знају да то
није најбољи економски потез, они ће узети у обзир и социјалне и политичке факторе, као и
то да ли народ подржава реформе – казао је Арсић.
Аница Телесковић

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/diskriminacija_zena_zaposlenih_u_prosveti.55.html?news_id=307026

Sindikat obrazovanja Srbije upozorava na dramatično stanje u školama

Diskriminacija žena zaposlenih u prosveti
Situacija u prosveti nikada nije bila dramatičnija i neizvesnija kao ove godine, kaže Branislav
Pavlović
AUTOR: V.A.
Oko tri do četiri hiljade žena zaposlenih u prosveti ispuniće uslov za odlazak u penziju po osnovu
Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji stupa na snagu 12.
oktobra. Taj zakon, koji predviđa da žene sa navršenih 60 godina i šest meseci života i muškarci sa
65 godina moraju da se penzionišu, pravi diskriminaciju prema našim koleginicama. On je u
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suprotnosti sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i Ustavom, ocenio je Branislav Pavlović,
predsednik Sindikata obrazovanja Srbije, na jučerašnjoj konferenciji za novinare.
Pavlović je naveo da je nejasno kako će se taj zakon primenjivati i izrazio sumnju da će direktori
škola postupati svojevoljno, s obzirom da u uputstvu Ministarstva prosvete piše da se od zakona
može odstupiti u izuzetnim slučajevima i produžiti radni odnos do navršene 65 godine života.
Prema Pavlovićevoj oceni, situacija u prosveti nikada nije bila dramatičnija i neizvesnija kao ove
godine, a kao jedan od razloga za to je izbor saradnika ministra prosvete Srđana Verbića koji
"nemaju ni životnog niti radnog iskustva". Pavlović ističe da je novi haos nastao donošenjem, pa
povlačenjem pravilnika o cenama usluga u osnovnim i srednjim školama, za koje se ponovo
najavljuju izmene, pa direktorima nije jasno kako da raspodele zaposlene. Predsednik Sindikata
obrazovanja Srbije kritikovao je vladu jer nije ispunila obećanje da prosvetnim radnicima isplati
jednokratnu pomoć.
- Sindikati su tražili da pomoć bude isplaćena pre odlaska na godišnji odmor, ali je rečeno da je
bolje da to bude pre početka školske godine, a sad se priča samo o povećanju plata i penzija.
Jednokratna pomoć bi mnogo više značila prosvetnim radnicima nego povećanje plata od četiri do
šest odsto, koje je najavio premijer Aleksandar Vučić - kazao je Pavlović.
On je dodao da će se svi sindikati obrazovanja do 15. septembra održati zajednički sastanak na
kome će doneti odluku o svim merama sindikalne borbe, uključujući i štrajk.
Prag za upis
U narednom upisu u srednje škole biće uveden upisni prag, pa će učenicima biti potrebno
najmanje 50 bodova ukoliko žele da se upišu u četvorogodišnje srednje škole, najavio je ministar
prosvete Srđan Verbić.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/pavlovic-novi-strajk-prosvetnih-radnika-sve-izgledniji

Павловић: Нови штрајк просветних радника све
изгледнији
Више од шест месеци после потписивања Споразума са Владом Србије и прекида штрајка,
реализација ставки из тог документа и даље не функционише, па је нови
штрајк просветних радника све изгледнији, рекао је данас председник Синдиката образовања
Србије Бранислав Павловић.
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Он је на конференцији за новинаре истакао да су синдикати просвете, приликом изласка из
штрајка, потписали споразум, где се влада обавезала да ће сви запослени добити једнократну
помоћ у току ове године.
Према његовим речима, та једнократна помоћ у износу од око 7.500 динара, запосленима би
много више значила него повећање плате, која је, како је рекао, за око 11 одсто мања од
републичког просека.
Синдикати су тражили да та помоћ буде исплаћена пре одласка на годишњи одмор, али је
ресорни министар тада рекао да је боље да то буде пре почетка школске године, а после тога
је "он на то заборавио и сад се прича само о повећању плата и пензија".
"Јуче смо имали консултативни састанак председника синдиката и договорили смо се да кад
прође ово око почетка школске године и када се распореде технолошки вишкови, до 15.
септембра, поново ћемо се састати и донети одлуку да ћемо вероватно ући у штрајк који се
може очекивати у октобру, пре свега због непоштовања споразума", нагласио је Павловић.
Он је рекао да ће се председници синдиката договорити о томе да ли ће то бити једнодневни
штрајк, или протест.
Павловић је подвукао да ситуација у просвети никада није изгледала неизвесна и драматична
као ове године и нагласио да је један од разлога за то избор сарадника министра Срђана
Вербића, који, како је навео, "немају нити животног, нити радног искуства".
"Поставља се питање зашто су уклоњени са својих радних места из Министарства просвете
одлични професионалци, попут Зорана Костића или Богољуба Лазаревића", рекао је Павловић.
Он је додао да је нови "хаос" настао и доношењем, па повлачењем Правилника о ценама услуга
и да директорима није јасно како да распореде запослене, јер је, како је навео, намера
министарства да још ради на измени тог правилника.
Павловић је и као велики проблем апострофирао и Закон о одређивању максималног броја
запослених у јавном сектору, посебно члан 20 тог закона, у коме је предвиђено да запосленом
у јавном сектору престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања,
прописан Законом за одлазак у старосну пензију.
"То значи да жене са навршених 60 година и шест месеци живота и мушкарци са навршених 65
година морају да се пензионишу, а како ће се то одразити на просвету, где колегинице чине
око 70 одсто запослених и бар три до четири хиљаде запослених, тешко је претпоставити",
рекао је Павловић.
Он је додао да је то "чиста дискриминација женског пола", јер, како је рекао, наводно им се
дају могућности да се изједначе са мушкарцима, а то се укида.
"Овај закон је противуставан и у колизији је са законом о пензијском и инвалидском
осигурању, нека наша дужност је да се против тога бунимо, ово је тешка дискриминација, а не
знам како ће се то одразити - ко оде у пензију, његово место не може да се попуни", нагласио
је Павловић.
(Танјуг)
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