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Уставни суд: смаоеое пензија није прптивуставнп
АУТОРКА: А. Петрпвић
Осппреним закпнпм пбезбеђенп је стараое п екпнпмскпј сигурнпсти пензипнера, навпди се у
пбразлпжеоу пдлуке Уставнпг суда
Закпн п привременпм уређиваоу нашина исплате пензија није неуставан, прпизилази из пдлуке
Уставнпг суда Србије, кпји је на седници пдржанпј 23. септембра пкпншап ппступак пцене уставнпсти
пвпг закпна.
Уставни суд је синпћ на свпм интернет сајту пбјавип саппщтеое п пвпј пдлуци и пбразлпжеое. Нащап је
да „нема пснпва за ппкретаое ппступка за утврђиваое неуставнпсти пвпг закпна и оегпве
несагласнпсти са пптврђеним међунарпдним угпвприма”, навпди се у саппщтеоу.
Уставни суд је утврдип да се псппреним закпнпм увпде интервентне мере кпје се предузимају да би се у
услпвима екпнпмске кризе пшувала финансијска пдрживпст пензијскпг система, щтп кпнкретнп знаши
мпгућнпст редпвне исплате пензија. За Уставни суд је пд нарпшитпг знашаја билп тп щтп се прпписане
мере не пднпсе на пензипнере шија је висина утврђене пензије дп 25.000 динара, кпјих, према
ппдацима кпје је суд прибавип, у Републици има вище пд 750.000, а щтп, с пбзирпм на укупан брпј
пензипнера и висине пензија у Србији знаши да највећи брпј пензипнера није пбухваћен прпписаним
мерама, истакнутп је у пбразлпжеоу.
„Имајући у виду и тп да у пвпм тренутку најнижа пензија утврђена у складу са Закпнпм п пензијскпм и
инвалидскпм псигураоу изнпси свега нещтп вище пд 13.000 динара (при шему је за такпзване
ппљппривредне пензипнере најнижа пензија шак пкп 10.000 динара), Уставни суд је пценип да је
„защтићеним” изнпспм пд 25.000 динара, у реалним екпнпмским приликама у кпјима се друщтвп
налази, сппрним закпнпм пбезбеђенп стараое п екпнпмскпј сигурнпсти пензипнера, а щтп представља
уставни налпг из шлана 70 став 2 Устава.
Када је реш п пензијама кпје су пбухваћене закпнпм предвиђеним мерама, Уставни суд сматра да су
пснпване тврдое иницијатпра ппступка да пензија кпја је стешена у складу са закпнпм представља
импвину пензипнера, али указује да из Устава не прпизлази гаранција пензијскпг даваоа у пдређенпм
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изнпсу, јер је пгранишеое импвинских права, ппд пдређеним услпвима, дпзвпљенп и према нащем
Уставу и према Еврппскпј кпнвенцији за защтиту људских права и пснпвних слпбпда, навпди се у
саппщтеоу.
Пензипнерима шија је пензија вища пд 25.000 динара, исплата се врщи у умаоенпм изнпсу, „щтп
несппрнп представља умаоеое оихпве импвине и затп је суд испитивап да ли закпн испуоава услпве
дпзвпљенпг пгранишеоа импвинских права. Пплазећи пд тпга да су прпписане мере уређене закпнпм, а
не актпм ниже правне снаге, да се закпнпм не дира у правп на пензију, да су мере прпписане ради
ппстизаоа легитимнпг циља јер је ствараое услпва за редпвну исплату пензија макар и у умаоенпм
изнпсу у ппщтем и јавнпм интересу, затим да ппстпји сразмернпст у прпписиваоу мера јер су пвим
мерама маое ппгпђене пспбе са нижим пензијама, щтп се ппстиже тиме щтп прпценат умаоеоа није
исти за све пензије вище пд 25.000 динара, и кпнашнп, с пбзирпм на тп да је реш п мерама привременпг
карактера, а щтп је суд утврдип из пдредаба Закпна п бучетскпм систему кпјима се пгранишеое у
исплати пензија везује за ушещће пензија у БДП-у, Уставни суд је пценип да се не мпгу прихватити кап
пснпвани навпди иницијатпра п несагласнпсти псппренпг закпна са Уставпм и пптврђеним
међунарпдним угпвприма”, наведенп је у пбразлпжеоу Уставнпг суда.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/593225/Za-mere-zaposljavanja-iduce-godine-3350-milijarde-dinara

Za mere zapošljavanja idude godine 3,350 milijarde dinara
IZVOR: TANJUG
Vlada Srbije usvojila je danas Zaključak o utvrđivanju nacionalnog Akcionog plana zapošljavanja za 2016.
godinu, a ukupna planirana sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja idude godine iznoside
3,350 milijarde dinara.
Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, od tog iznosa 550 miliona opredeljeno je za
zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Mere su prevashodno usmerene na privatni sektor i na podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim
područjima a prioritet de imati mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija,
oni koji su ved dugo bez posla, osobe sa invaliditetom i Romi, navodi se u saopštenju.
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PROPAST GRADSKOG PREDUZEĆA "Stanu" preti stečaj
AUTOR: S. Aničid
Grupa radnika novosadskog "Stana" pokrenula je uvođenje stečaja u ovo javno preduzede, iako su gradske
vlasti formirale radnu grupu za reorganizaciju firme. Druga grupa radnika, međutim, najavljuje peticiju za
sprečavanje stečajnog postupka.
Propadanje „Stana“, protiv koga je tužbe za zaostale zarade podnelo skoro 90 odsto radnika, kulminiralo je
juče kada je nekoliko predstavnika privatnih firmi na aukciji kupilo vozila „Stana“ koja su prodata zbog
duga. Oni su pokušali da preuzmu devet kupljenih pik-apova i dva kamiona sa dizalicom iz kruga preduzeda, ali
su ih u tome sprečili zaposleni u „Stanu“.
Kupci su prvo, zajedno sa izvršiteljima i policijom, pola sata čekali da uđu u firmu koja je bila zaključana. Kada
su nakon intervencije policije ušli u preduzede, nisu uspeli da preuzmu vozila jer „niko nije znao gde su
ključevi“.
- Moramo odložiti preuzimanje vozila. Ona de biti preuzeta za koji dan uz asistenciju policije. Novi vlasnici su
kupili
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Izvršitelji su nedavno popisali svu pokretnu i nepokretnu imovinu - od automobila, dizalica, kamiona do
računara i klima-uređaja zbog dugova za plate. U ovoj godini oko 270 radnika dobilo je samo pola januarske i
75 odsto majske plate.
Zoran Radosavljevid, predsednik sindikata komunalaca, ocenjuje da je dobro to što je stopirano preuzimanje
vozila. Pokretanje stečajnog postupka za njega je potpuni promašaj.
- Ukoliko se dozvoli stečajni postupak, sav teret de pasti na osnivača, odnosno grad Novi Sad. Ne znam zašto to
rade pojedini radnici i šta žele time da postignu, jer je vedini u interesu da sačuvaju preduzede i da ga ponovo
pokrenu kako bi imali od čega da žive - kaže Radosavljevid i napominje da je grad Novi Sad voljan da učestvuje
u rešavanju problema oko isplate zarada i da firmu postavi na noge.
Račun „Stana“ je od 30. maja u blokadi na iznos blizu 70.000.000 dinara. Otad im ni JKP „Informatika“ ne
upladuje 30.000.000 dinara mesečno, koje prikupi od Novosađana za odžačarinu i održavanje stanova.
Komentar od rukovodstva JKP „Stana“ nismo uspeli da dobijemo.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/izvestan_jednodnevni_strajk_upozorenja_u_skolama_.55.html?news_id=308505

U petak sastanak predstavnika sva četiri reprezentativna sindikata

Izvestan jednodnevni štrajk upozorenja u školama
AUTOR: V.A.
Jednodnevni štrajk upozorenja u školama je gotovo izvestan, a datum njegovog održavanja trebalo bi da bude
poznat posle sastanka predstavnika sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja. U Granskom sindikatu
prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" kažu da je realno da protest upozorenja bude krajem oktobra ili
početkom novembra.
Sada je prioritet da se reši problem tehnoloških viškova sa takozvane liste A i liste B, a u međuvremenu demo
izvršiti analizu kako bismo mogli ozbiljno da organizujemo protest - izjavio je za Danas Tomislav Živanovid,
predsednik GSPRS "Nezavisnost" posle sednice Izvršnog odbora tog sindikata.
Ružica Todid Brdarid, takođe članica "Nezavisnosti" navodi da se radna grupa za pradenje angažovanja
zaposlenih u obrazovanju suočava sa velikim problemima, jer pojedini direktori škola i dalje prikrivaju
slobodna radna mesta ili ne žele da prime ljude koji nemaju punu normu. Zbog toga de, dodaje, sindikati tražiti
da se u rešavanje spornih slučajeva uključi i ministar prosvete Srđan Verbid.
Ona navodi da je zbrinjavanje tehnoloških viškova trenutno najvažniji posao, ali da ne odustaju od zahteva da
prosvetnim radnicima bude ispladena novčana pomod do kraja 2015, što je predviđeno sporazumom koji je
potpisan sa vladom.
Iz Sindikata radnika u prosveti Srbije poručuju da nas čeka "prosvetna jesen prepuna protesta i štrajkova
prosvetara".
- Ministarstvo prosvete nije ispunilo nijednu obavezu potpisanu prilikom prekida štrajka prosvetnih radnika. O
novčanoj pomodi nema ni govora, a izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nisu ušle u
skupštinsku proceduru. Platni razredi su propala stvar. Nemuštim interpretacijama Zakona o maksimalnom
broju zaposlenih u javnom sektoru i pravno nedopustivim "preporukama" direktorima škola, ministar Verbid je
u srpskoj prosveti napravio problem koji do sada nije postojao, kažu u SRPS-u.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_jumko_se_uspesno_priprema_za_privatizaciju_.4.html?news_id=30845
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Ministar privrede obišao jug Srbije

Sertid: Jumko se uspešno priprema za privatizaciju
* Među nekoliko zainteresovanih firmi za kupovinu Jumka je i jedna kompanija iz Turske * Pojedine lokalne
samouprave ne žele da se uključe i pomognu proces privatizacije firmi kojima država pomaže
AUTOR: E. D.
Vranje - Jumko se uspešno oporavlja i priprema za privatizaciju, a Ministarstvo privrede de u naredna tri
meseca intenzivno razgovarati sa predstavnicima inostranih kompanija koje su zainteresovane za kupovinu ocenio je juče ministar privrede Željko Sertid, koji je posetio Vranje u okviru programa obilaska 17 preduzeda
koja država još uvek štiti od poverilaca zbog njihovog značaja za privredu zemlje.
"Jedan među nekoliko zainteresovanih partnera je iz Turske a radi se o velikoj kompaniji koja može ozbiljno da
promeni bududnost ne samo Jumka ved čitavog grada", rekao je ministar.
On je ukazao da pojedine lokalne samouprave ne žele da se uključe i pomognu proces privatizacije firmi kojima
država pomaže, i naveo da je i Vranje među njima, jer nije dovoljno zainteresovano za revitalizaciju Jumak i
Simpa.
- Ako je Skupština donela odluku da pomogne ovim preduzedima i da da rok od godinu dana za njihovo
restruktuiranje, onda i lokalne samouprave treba da to podrže jer je u njihovim interesu da imaju hiljadu ili dve
novih radnih mesta - rekao je ministar i dodao da de novim Zakonom o ulaganjima biti napravljen zakonski
okvir kako bi lokalne samouprave mogle da učestvuju u realizaciji poslova. "Lokalna samouprava ne može da
sedi po strani i da kaže da je republička vlast kriva za sve", zaključio je Sertid.
Prema rečima direktora Jumka Gorana Đorđevida, svi pogoni te firme do pre godinu i po dana bili su zatvoreni
a "zahvaljujudi Vladi Srbije ponovo je obnovljena proizvodnja, i kompanija ved ima ugovorene poslove za
godinu dana". On je objasnio da država i vlada pomažu Jumku da dođe do poslova, posebno kada su im
partneri javna preduzeda. "To nam omogudava da fabrika živi i radi punim kapacitetom i da plate ispladujemo
iz realnih prihoda", rekao je Đorđevid i podsetio da u Jumku trenutno radi 1.500 radnika a prosečna plata koja
se ispladuje iz realnih prihoda je 19.500 dinara.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijatovi_radnici_do_5_oktobra_na_odmoru_.4.html?news_id=308452

Kragujevačka fabrika automobila privremeno obustavila proizvodnju

Fijatovi radnici do 5. oktobra na odmoru
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - U kompaniji Fijat Krajsler automobili Srbija (FCAS) i njenim ovdašnjom kooperantima, firmama
Manjeti mareli, DŽonson kontrol, Sidžit i drugim, proizvodnja "fijata 500L" i delova i pozicija za ugradnju u taj
model nede biti organizovana ove i naredne sedmice, a oko 3.500 njihovih radnika poslato je na dvonedeljni
prinudni odmor.
Reč je o prvom ozbiljnijem ovogodišnjem proizvodnom zastoju u kompaniji FCA Srbije i pogonima njenih
dobavljača, u kojima de proizvodne linije ponovo biti pokrenute 5. oktobra.
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U kragujevačkoj fabrici automobila demantuju napise u pojedinim medijima da je aktuelni proizvodni zastoj
neočekivan, te da je iznenadio zaposlene. Naprotiv, trenutni prekid proizvodnje, tvrde naši izvori u FCA Srbije,
bio je predviđen, i uzrokovan je slabijim plasmanom "fijata 500L" na severnoameričkim tržištima i izostankom
oficijelno najavljivanog izvoza tog modela u Rusku Federaciju. Napominju da do kraja godine, najverovatnije
tokom narednog meseca, može da se očekuje novi proizvodni zastoj koji bi, s obzirom da se u kompaniji FCAS
ne proizvode vozila za zalihe, mogao da bude izbegnut jedino eventualno vedom tražnjom na evropskom i
američkom tržištu.
U Kragujevcu je, inače, od početka godine do sada proizvedeno blizu 80.000 "fijata 500L", a do kraja godine
očekuje se da de premašiti 100.000 automobila, koliko je sa proizvodnih linija i montažnih traka sišlo i
prethodne godine. Kako je kragujevačka fabrika projektovana za proizvodnju 300.000 automobila godišnje, to
su sve glasniji zahtevi ovdašnjih "automobildžija" i njihovih sindikalnih predstavnika srpskom državnom vrhu
da, u pregovorima sa top menadžmentom Grupacije Fijat Krajsler, izdejstvuju još jedan model, kojim bi se
uposlili raspoloživi kapaciteti i obogatila tržišna ponuda kompanije FCAS, ali i obezbedilo otvaranje još nekoliko
hiljada radnih mesta.

mondo
http://mondo.rs/a833136/Info/Ekonomija/Kragujevac-Radnici-Fijata-na-prinudnom-odmoru.html

Radnicima kragujevačkog "Fijata" ni papa ne pomaže
Autor: MONDO/Fonet
Zaposleni u fabrici "Fiat Krajsler automobili" u Kragujevcu od ponedeljka su na dvonedeljnom pladenom
odsustvu zbog smanjene prodaje na američkom tržištu i nerealizovanog izvoza u Rusiju.
Predsednik sindikata te fabrike Zoran Markovid rekao je da na ukupan obim izvoza posebno utičudva tržišta severnoameričko, "koje beleži nižu prodaju od očekivane i rusko, gde je izvoz na čekanju".
Prema nezvaničnim informacijama, kragujevačka fabrika bliži se realizaciji ovogodišnjeg plana proizvodnje, koji
je na nivou prošlogodišnjeg od 110.000 automobila, tako da je izvesno da će do kraja godine biti još
planiranih obustava proizvodnje
Markovid je rekao da fabrika trenutno radi sa samo 30 odsto kapaciteta, zbog čega zaposleni očekuju da
predstavnici "Fijata" i Vlada Srbije stvoreambijent za proizvodnju novog modela, ili otvore neka nova tržišta,
kako bi se povedala proizvodnja u fabrici.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-rusiji-oko-15000-srba-radi-na-crno

У Русији пкп 15.000 Срба ради на црнп
АУТОР: Љ. Малещевић
У Србији не ппстпји јединствена и свепбухватна евиденција п брпју и структури заппслених на
привременпм раду у инпстранству, а прпцене Управе Министарства сппљних ппслпва за
дијасппру гпвпре да у Русији на црнп ради пкп 15.000 држављана Србије. Евиденција п држављанима
Србије кпји раде у Русији не ппстпји јер у тпј земљи бправе кап туристи. Тп је најдрастишои пример
незащтићенпсти српских радника у инпстранству па је респрнп Министарствп за рад, заппщљаваое,
бпрашку и спцијалну пплитику сашинилп предлпг закпна п услпвима за упућиваое заппслених на
привремени рад у инпстранствп и оихпвпј защтити. Влада Србије прихватила је Нацрт и кап свпј
предлпг упутила га ппсланицима Скупщтине Србије на усвајаое.
Пп ппдацима Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, пкп 1.000 заппслених
бива упућенп на привремени рад у инпстранствп, и тп пре свега у земље кпје су нам гепграфски близу –
земље бивще СФРЈ, или пне с кпјима ппстпје традиципналнп дпбри ппслпвни пднпси, пппут Русије,
Белпрусије, ппјединих афришких и азијских земаља. Ппдатака п оима нема, мада је сасвим извеснп да
нащи држављани пдлазе да раде щирпм света. Тп ппказује да је реалан брпј упућених из Србије на
привремени рад у инпстранствп заправп десетпструкп већи пд званишних ппдатака кпјима
Министарствп распплаже.
Највећи брпј упућених заппслених је у сектпру грађевинарства, а с птвараоем тржищта Србије према
страним инвеститприма и мултинаципналним кпмпанијама, ппјавили су се и нпви пблици упућиваоа
кпји нису преппзнати важећпм закпнскпм регулативпм, кап щтп је, на пример, међукпмпанијскп
кретаое. Мнпги радници кпји без знаоа Србије и оене защтите пдлазе да раде у инпстранствп,
ппсредствпм илегалних агенција за заппщљаваое или ппјединаца кпји их впде да раде на црнп, шестп
пстану без зараде и бправе у услпвима кпји нису дпстпјни шпвека.
Инаше, пбласт защтите заппслених на привременпм раду у инпстранству сада је уређена савезним
Закпнпм п защтити грађана СРЈ на раду у инпстранству, усвпјенпм јпщ 1998. гпдине. Убрзан прптпк
инфпрмација, капитала и услуга, прпизвпда и људи, у свету у кпјем је прпмеоен знашај међудржавних
граница, ствприп је нпве друщтвене, пплитишке и екпнпмске пднпсе а Србија мпра да им се прилагпди
да би защтитила свпје држављане кпји у све већем брпју пдлазе да раде у инпстранствп. Предлпженим
закпнпм п услпвима за упућиваое заппслених на привремени рад у инпстранствп и оихпвпј защтити
ппсебнп је уређена защтита малплетних лица, тиме щтп се забраоује упућиваое заппслених млађих пд
18 гпдина, псим када је закпнпм другашије пдређенп, а забраоенп је и уступаое заппслених странпм
лицу кпг кпг је упућенп на рад или некпм другпм странпм лицу. Између псталпг, предлпженим актпм је
предвиђенп да перипд упућиваоа мпже трајати дп 12 месеци, с мпгућнпщћу прпдужеоа акп закпнпм
или међунарпдним угпвпрпм није другашије пдређенп. Предлпг закпна превиђа и да је ппслпдавац
дужан да заппсленпм кпг упућује на привремени рад у инпстранствп пбезбеди здравственп, пензијскп и
инвалидскп псигураое и псигураое за слушај незаппсленпсти, безбеднпст и здравље на раду, смещтај,
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исхрану и лпкални превпз за дплазак и пдлазак с рада, зараду и припрему за упућиваое на привремени
рад.
За ппла гпдине 607 захтева
У првих щест месеци пве гпдине ппднетп је укупнп 607 захтева за упућиваое нащих радника на рад у
инпстранствп. Највище је ппднетп за рад у Црнпј Гпри, Италији, Аустрији, Францускпј, Чещкпј, Румунији,
Македпнији, Слпвенији, БиХ, Нпрвещкпј, Русији и Белпрусији. Најшещћа занимаоа заппслених упућених
на привремени рад су менаyери, инжеоери грађевине и електрптехнике, керамишари, варипци,
мпнтажери, лимари, бравари, прпграмери и грађевински радници.
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