ПРЕС КЛИПИНГ
13. октобар 2015.

Синдикат пита државу: Где су плате и листићи?;(стр.2)
Нови Закон о комуналним делатностима до краја 2015.; (стр.4)
Нови Закон о комуналним делатностима до краја 2015. Године;(стр.5)
За Србију је важна свака нова инвестиција; (стр.6)
1.000 фирми из Србије у офшор зонама; (стр.7)
Премијер Србије: Држава мора да наплати дуговања стакларе; (стр.9)
О "мртвацима из прошлости" са ММФ крајем откобра;(стр.10)
Синдикате брине приватизација предузећа наменске индустрије;(стр.11)
“Форум” против таксе за РТВ: Минималац 180 евра, а претплата 14 векни хлеба;(стр.12)
СРАМНО Колико је Србији школство битно најбоље показује ова мапа;(стр.14)
ПЕКАРИ ЗАМРЗЛИ ШТРАЈК Ако не буде новца до петка, неће бити ниједне векне
хлеба;(стр.16)
Европска комисија: Добри резултати Србије;(стр.17)
У смедеревској железари друга пећ иде на ремонт;(стр.18)
Најдуже радимо за најмању плату;(стр.19)
Односи са Министарством одбране никада гори; (стр.21)
Просветари не одустају од штрајка упозорења;(стр.22)
Без првог часа у школама; (стр.22)
Веће плате и пензије стижу после Нове године;(стр.23)
Увођење реда у градска комунална предузећа;(стр.25)
Нови Закон о комуналним делатностима до краја 2015.;(стр.26)
Споразум неиспуњен, следи штрајк?;(стр.27)
1

Заштићене само жене којима је држава газда;(стр.28)
Синдикате брине приватизација војне индустрије;(стр.29)

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=10&dd=12&nav_id=1050222

Синдикат пита државу: Где су плате и листићи?
Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Независност” затражили су од Министарства рада
и Инспектората за рад да хитно реше проблем неисплаћених плата.
ИЗВОР: ДНЕВНИК
Такође су указали да се запосленима не достављају обрачуни зарада и накнада зарада, такозваног
платног листића, указујући на то да се тиме крши Закон о раду.

Наиме, указали су да је постало масовна појава да послодавци који не исплаћују зараде – не
дају ни платне листиће, тако да запослени имају још већи проблем да остваре своје на папиру
гарантовано право и судски наплате потраживања проистекла из радног односа.
На крају месеца послодавац има обавезу да изда обрачунски листић, чак и ако нема новца за
исплату плате. На обрачунском листићу треба да пише укупна зарада, радни сати, минули рад
и све друге надокнаде. Уколико послодавац не испуњава ту обавезу, довољно је да га радник
пријави и без судског спора наплати своју плату, али само под условом да на његовом рачуну
има новца. Велики део радника у Србији зна за ту могућност, али такође зна и за последице
таквог поступка. С једне стране, плата му треба сваког месеца, а с друге, зна да након судске
наплате њему у том предузећу више места нема. То је разлог због којег се мањи број радника
одлучује да судски наплати своју муком зарађену плату.
Председник Савеза самосталних Синдиката Србије Љубисав Орбовић је на седници Социјалноекономског савета указао на то да су послодавци прву годину од почетка примене Закона о
раду поштовали обавезу да, чак и када не исплаћују плате, дају радницима обрачунски листић,
али да су последњих месеци почели то да избегавају
Орбовић је упозорио и на то да су судови сада спори и да не журе да одмах решавају
радничке захтеве, чак ни када они имају комплетну документацију на основу које се одмах
може наплатити, с обзиром да је платни лист извршна исправа, заостала плата.
Челник самосталаца изнео је и податке о фирмама које радницима не дају обрачунске
листиће, наводећи Грађевинско предузеће „Ратко Митровић”, „Мостоградњу” АД Београд,
Млекару Велика Плана, „Агрокооп” из Суботице, ЈКП „Комуналац” Бабушница, ЈКП
„Лазаревац”, ЈКП „Комуналац” Власотинце, ЈКП „Бели извор” из Врњачке Бање, ЈКП „Градско
гробље” и „Градске тржнице” из Крагујевца.
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“Интересантно је да су од тих десет предузећа, шест јавна комунална, која у сваком случају не
би смела да не поштују Закон о раду, а камоли буду ти који предњаче у његовом кршењу”,
рекао је Орбовић.
Ресорни министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику Александар Вулин
објашњава да је на основу обрачунских листића за исплату плата до сада готово 5.000 радника
успело да од газде наплати зараду и да је за ту намену исплаћено 158 милиона динара.
Министар је поново позвао послодавце да редовно радницима издају обрачунске листиће, али
и раднике да користе своје законско право.
“Позивам послодавце да радницима дају обрачунске листиће, али и раднике да користе то
своје законско парво. Послодавци који се не придржавају законске обавезе да редовно
радницима дају обрачунске листиће могу платити казну и до два милиона динара. Обрачунски
листић је доказ на суду и има снагу извршне исправе јер тако радници могу наплатити своја
потраживања, односно добити неисплаћене плате, и због тога је он толико битан и важан”,
истакао је Вулин.
Министар тврди да се, како време од почетка примене Закона о раду одмиче – а он се
примењује 14 месеци – повећава број радника који на основу обрачунског листића траже своје
заостале плате, као и да се приметно смањује број послодаваца који законске прописе не
поштују. “Држава се чврсто бори против злоупотреба у тој области и санкционисаће све оне
који се не придржавају прописа. Инспекција је свакодневно на терену, а радници треба да
искористе могућност да затраже заостале плате судским путем, за шта им не треба помоћ
инспектора рада”, закључио је Вулин.
Према подацима које је недавно изненла Живка Пржуљ с Катедре за људске ресурсе
Београдске банкарске академије, свега 170.000 запослених у приватном сектору прима плате
на време у дан. У Србији око 650.000 запослених прима плату са закашњењем од једног или
више месеци, док око 50.000 не прима плату готово никако.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2068057/Novi+Zakon+o+komunalnim+delatnostima+do+k
raja+2015..html

Нови Закон о комуналним делатностима до краја
2015.
Министарка грађевине Зорана Михајловић најавила је да ће заједно са синдикатима бити
припремљен и до краја године усвојен Закон о комуналним делатностима, који ће увести ред у
ту област.
Зорана Михајловић је рекла да је циљ увођење реда у ову област и заштити запослених, али и
израда јединствене методологије утврђивања цена, увођења регистра, преноси Тањуг.
Зорана Михајловић у канцеларијама СССС
"Хоћемо да на томе радимо заједно и одредимо ко може да се бави комуналном делатношћу,
шта је то јавни интрес, а шта може да буде поверено неким другим привредним друштвима",
рекла је Михајловићева новинарима у Савезу самосталних синдиката Србије.
Михајловићева је рекла да ће се упоредо радити и на подзаконским актима како би нови Закон
о комуналним делатностима могао одмах да почне да се примењује, а најкасније у року од
месец дана од усвајања.
"Ми смо партнери дуг период, у марту смо потписали колективни уговор заједно у влади и
после 20 година имамо колективни уговор који брине о 70.000 људи који раде у комуналној
делатности", нагласила је Михајловићева, која је присуствовала седници Републичког одбора
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.
Одговарајући на питање новинара, министарка је рекла да се разговара и о томе да ли ће по
истим ценама комуналне услуге плаћати грађани и привреда.
"Много фактора утиче да ли ће по истим ценама плаћати, није тако ни у европским државама
да становништво плаћа исто као и привреда", истакла је министарка.
Михајловићева је напоменула да сигурно у том сектору има вишка запослених у
администрацији, али не и у основној делатности, истичући да је слично и у јавним
предузећима на републичком нивоу.
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"На пример, Железнице имају мањак када је реч о машиновођама, али имају вишак људи у
администрацији, исто је и код локалних предузећа", нагласила је Михајловић.
Према њеним речима, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирати
нови сектор који ће се бавити комуналним проблемима и делатношћу.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и потредседник
СССС Милан Грујић је, такође, рекао да у тој области нема вишка радника у носећим
делатностима, али да има у администрацији.
Грујић је захвалио министарки Михајловић, истичући да је у Србији први пут после 20 година
утврђен минимум права за раднике комуналне делатности.
Како је рекао, пре су их штели "као пса од једних до других", као и да су сада дошли у праве
руке односно у надлежност Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
Грујић је истакао да је потребна коренита реформа комуналног система, пошто га регулише
више закона.

http://www.pressonline.rs/info/biznis/364280/novi-zakon-o-komunalnim-delatnostima-do-kraja-2015-godine.html

Нови Закон о комуналним делатностима до краја
2015. године
Потпредседница владе и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић најавила је данас да ће заједно са синдикатима бити припремљен и до краја
године усвојен Закон о комуналним делатностима, који ће увести ред у ту област.
"Хоћемо да уведемо ред у ову област и заштитимо запослене, али и да направимо јединствену
методологију утврђивања цена, уведемо регистар, да имамо бољу контролу... Хоћемо да на
томе радимо заједно и одредимо ко може да се бави комуналном делатношћу, шта је то јавни
интрес, а шта може да буде поверено неким другим привредним друштвима", рекла је
Михајловић новинарима у Савезу самосталних синдиката Србије.
Она је рекла да ће се упоредо радити и на подзаконским актима како би нови Закон о
комуналним делатностима мого одмах да почне да се примењује, а најкасније у року од месец
дана од усвајања.
"Ми смо партнери дуг период, у марту смо потписали колективни уговор заједно у влади и
после 20 година имамо колективни уговор који брине о 70.000 људи који раде у комуналној
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делатности", нагласила је Михајловић, која је присуствовала седници Републичког одбора
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.
Она је одговарајући на питање новинара рекла да се разговара и о томе да ли ће по истим
ценама комуналне услуге плаћати грађани и привреда.
"Много фактора утиче да ли ће по истим ценама плаћати, није тако ни у европским државама
да становништво плаћа исто као и привреда", казала је министарка.
Она је рекла да сигурно у том сектору има вишка запослених у администрацији, али не и у
основној делатности, истичући да је слично и у јавним предузећима на републичком нивоу.
"На пример, Железнице имају мањак када је реч о машиновођама, али имају вишак људи у
администрацији, исто је и код локалних предузећа", нагласила је Михајловић.
Она је додала да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирати
нови сектор који ће се бавити комуналним проблемима и делатношћу.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и потредседник
СССС Милан Грујић је, такође, рекао да у тој области нема вишка радника у носећим
делатностима, али да има у администрацији.
Он је захвалио министарки Михајловић истичући да је у Србији први пут после 20 година
утврђен минимум права за раднике комуналне делатности.
Како каже, пре су их штели "као пса од једних до других", као и да су сада дошли у праве руке
односно у надлежност Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
Грујић је истакао да је потребна коренита реформа комуналног система, пошто га регулише
више закона.
Фото ТАЊУГ/А. Стојановић

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/597697/Za-Srbiju-je-vazna-svaka-nova-investicija

За Србију је важна свака нова инвестиција
Тањуг
За Србију је важна свака нова инвестиција, било да је она донела отварање 10 или 1.000
радних места и зато морамо од наше земље да направимо повољну економску дестинацију,
изјавио је вечерас председник Економског кокуса Скупштине Србије Владимир Маринковић.
Највећи проблем у земљи је висока стопа незапослености: Маринковић
Економски кокус је у сарадњи са америчком компанијом Џенерал Електрик организовао "Дан
добављача" и очекује се потписивање уговора са више од 30 домаћих компанија о услужној
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производњи за ту америчку фирму, наговестио је Маринковић на скупу "Јачање медјународне
позиције Србије" у организацији Друштва лобиста Србије и Привредне коморе Београда.
Маринковић је рекао да је главни задатак тог скупштинског тела да оствари контакт са
привредом и бизнис асоцијацијама како би се побољшало пословно окружење у земљи,
привукло што више домаћих и страних инвестиција и повећа запошљавање.
Оцењујући да је највећи проблем у земљи висока стопа незапослености, Маринковић је рекао
да Економски кокус користи сваку могућност да разговара са представницима законодавне и
извршне власти и бизниса да би помогли у стварању што повољнијег привредног амбијента, а
на крају да домаћа привреда буде конкурентнија и динамична.
Економски кокус представља добар мост између привредника и Владе Србије, нагласио је
Маринковић и подсетио да је то скупштинско тело до сада предало 40 амандмана на законске
предлоге од којих је прихваћено 38 у процесу скупштинске расправе и доношењу нових
прописа.
Председник Друштва лобиста Србије Ненад Вуковић оценио је да лобисти и Економски кокус
раде на истом задатку, а то је побољшање прописа које ће омогуцити лакше пословање и да
информишу представнике извршне власти о потребама привреде и различитих група
становништва.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/597427/1000-firmi-iz-Srbije-u-ofsor-zonama

1.000 фирми из Србије у офшор зонама
Сузана Лакић
У Србији послује више од 1.000 предузећа чији су оснивачи из најпознатијих офшор-зона, од
Кипра, преко Девичанских Острва и Маршалских Острва до Панаме.
Према најновијиим подацима Агенције за привредне регистре, највише оваквих предузећа је
регистровано на Кипру. У овој офшор-зони су власници 785 фирми које послују у Србији, на
Британским Девичанским Острвима има их 147, а на Сејшелима 19. Колико због тога годишње
губи српски буџет стручњаци кажу да не могу проценити, али је чињеница да ове фирме
годишње у пореске рајеве из Србије пренесу и до три милијарде евра (податак за 2011).
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Офшор-компаније јесу легалан начин пословања, али и много јефтинији и лакши него што је
то у земљама које не слове за пореске рајеве. И ЕУ је почела борбу против њих.
- Офшор-компанија вам може помоћи да легално избегнете порезе и друге препреке у
пословању. Без икаквих ограничења тамо можете подизати новац, трансферисати га на друге
рачуне, куповати предузећа и трговати робом. Мотив за оснивање компанија у оваквим зонама
може да буде и прикривање правог власника. И све то за мале паре. Такође, власник фирме
из офшор-зоне при њеној продаји не плаћа порез на капиталну добит од 20 одсто у просеку каже извор “Блица” добро упућен у офшор пословање.

(+) Кликните за увећање
Према речима нашег саговорника, Кипар је све мање пожељна офшор-зона због уласка у ЕУ,
јер сада и тамо фирме морају да плаћају порез на добит.
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Милан Ковачевић, консултант за страна улагања, сматра да би Србија могла да задржи добар
део новца који остаје пореским рајевима тако што би поједноставила пословање.
- На Кипру плаћате без ограничења, а у Србији вам траже оправдање и изјаву о сврси и кад
плаћате и кад шаљете новац - каже Ковачевић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/597566/Premijer-Srbije-Drzava-mora-da-naplati-dugovanja-staklare

Премијер Србије: Држава мора да наплати
дуговања стакларе
Тањуг
Премијер Александар Вучић поручио је данас да ће влада наставити разговоре са радницима
Фабрике стакла у Параћину, али да држава мора да наплати дугове које та компанија има за
енергенте.
Стаклара у Параћину
Вучић је новинарима у Јагодини рекао да држава мора да наплати дугове, а не да даје своје
енергенте за џабе, како би послодавци добро живели, зарадјивали и "трпали паре у свој дзеп".
- Нећу да дозволим да послодавци, челници, руководиоци лепо живе по врачарским
кафићима, да уживају као краљеви, а да држава пропада - рекао је Вучић.
Он је истакао да за проблеме те фабрике није крива влада, већ власник 94 одсто фабрике,
бугарски тајкун Цветан Василев.
- Било је лепо да се зарађује, а да се не плаћа гас и струја. Дуг за гас је готово 20 милиона
евра, а то је основна сировина за стакло - рекао је Вучић, приметивши да је дуг државе према
радницима мали у поређењу са оним што стаклара дугује Србији.
Вучић је истакао и да неће дозволити протесте на аутопуту, јер, каже, нико не може да гази и
руши Србију због својих интереса.
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- Један дан то да буде - идемо на изборе - рекао је Вучић и поновио да ће влада наставити
разговоре са радницима стакларе и трудити се да им помогне колико може.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/597584/O-mrtvacima-iz-proslosti-sa-MMF-krajem-otkobra

О "мртвацима из прошлости" са ММФ крајем
откобра
Премијер Александар Вучић изјавио је данас да ће о повећању плата и пензија и о динамици
враћања појединих дугова, које је назвао "мртвацима из прошлости" и резултатом неодговорне
политике неких који су раније водили земљу, са ММФ-ом разговарати у октобру.
Вучић је одговарајући на питања новинара у Јагодини, након отварања фабрике компаније
"Вибак", рекао да имамо предвиђен дефицит до краја године од 192 милијарде динара, "али да
нећемо имати дефицит већи од 75 милијарди".
- И сада се поставља питање, оно о чему разговарамо са ММФ, а када да преузмемо те
мртваце из прошлости које су нам оставили, те обавезе - 303 милиона евра дуга према
"Гаспрому", када да преузмемо тих 140 милиона евра који имамо најмање према војним
пензионерима и најмање још 60 милиона евра које имамо према пољопривредницима - рекао
је премијер.
То је 500 милиона евра дуга направљеног неодговорном политиком неких који су водили ову
земљу, казао је премијер.
- Сада размишљамо о томе да ли ове године урадимо највећи део или делимично у
следећој... Знате да волим да почистимо што је могуће више раније и некоме ко долази
оставимо чисту касу, чисте рачуне и да може много више да издваја за овакве пројекте - рекао
је Вучић и додао да ће одлука о томе бити донета у разговору са ММФ.
Премијер Србије је још рекоа да је жеља да се очува фискална стабилност, али и да обични
људи осете бољитак.
- Нисмо задовољни како људи живе и зато ћемо сада, крајем октобра већ кренути у тежак
задатак преговора са ММФ, јер не желимо да угрозимо нашу фискалну стабилност, а желимо
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да обични људи виде да могу да живе боље и да се наша трпељивост и рад исплате - поручио
је Вучић.
Подсетивши да су претходне владе повећавале плате и пензије за пет и десет одсто, а да је
инфлација била 20 одсто, што је условило да су на годишњем ниову плате и пензије биле
смањиване и до четири пута, Вучић је поручио:
"Данас је нама инфлација два посто и гледаћемо да раст буде већи од инфлације, никакве
трикове не продајемо никоме".
Поновио је да је Србија изашла из рецесије у тешкој години, јер је влада кренула у мере
фискалне консолидације, приметивши да није обичај да у време мера фискалне
консолидације земља изађе из рецесије.
- Наш раст ће, и то "захваљујући" суши ове године бити између 0,8 одсто и један одсто - рекао
је он, истакавши да је то велика ствар после пада прошле године и после драматичног пада од
2008-2012.
"Србија више не ће ићи у рецесију и сваке године ће та стопа динамичног раста бити виша и
виша", рекао је премијер додајући да је уз то влада успела да смањи и стопу незапослености,
што су приметили и ММФ и Светска банка, ЕБРД.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/597635/Sindikate-brine-privatizacija-preduzeca-namenske-industrije

Синдикате брине приватизација предузећа
наменске индустрије
Тањуг
Синдикати шест фабрика наменске индустрије Србије саопштили су данас "да су забринути
због најаве да ће по хитном поступку у Скупштини Србије бити усвојен Закон о промету
наоружања и војне опреме, којим се предвиђа приватизација тих предузећа и оценили да се
ситуација у фабрикама усложњава".
- Радници су због тога забринути, како због негативних искустава раније приватизованих
предузећа у Србији, тако и због нерешених стратешких питања предузећа наменске индустрије
- наведено је у саопштењу.
Председници синдиката шест фабрика наменске индустрије "Прва искра", "Први партизан",
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"Милан Благојевић", "Слобода", "Крушик" и "Застава оружје" су такође упутили писмо премијеру
Александру Вучићу од којег траже да се активније укључи у решавање питања која оптерећују
пословање тих предузећа одбрамбене индустрије.
Синдикати тих фабрика, који су на састанку у Крагујевцу разматрали положај предузећа
наменске индустрије, закључили су да се ситуација у фабрикама усложњава.
- Постоје бројна и нерешена питања која су резултат дугогодишњег игнорантског односа
Министарства одбране, као и других министарстава надлежних за решавање питања фабрика
наменске индустрије - наведено је у саопштењу.
Синдикати наводе и да су се више пута обраћали надлежним институцијама, као и
новоформираном Савету за развој одбрамбене индустрије Србије како би покренули питање
решавања проблема, а до чега, како је наведено, није дошло из њима непознатих разлога.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/597581/Forum-protiv-takse-za-RTV-Minimalac-180-evra-a-pretplata-14-vekni-hleba

“Форум” против таксе за РТВ: Минималац 180
евра, а претплата 14 векни хлеба
Бранко Јаначковић
Председник Центра за заштиту потрошача „Форум“ мр Јован Јовановић оценио је да са
минималном ценом рада од 121 динар односно евро по сату, коју је за 2016. годину одредила
Влада Републике Србије, није могуће плаћање ТВ претплате.
Неодржив предложени начин плаћања РТВ претплате: Јован Јовановић
- Са минималном месечном зарадом до 180 евра не може се покрити ни четвртина званичне
цене просечне потрошачке корпе од 65.000 динара. Иако поједини политичари кажу да 500
динара за претплату није много, са тих 500 динара може да се купи 14 векни хлеба, па је
савим сигурно да ће се грађани уместо претплате определити за куповину хлеба као основне
животне намирнице у Србији - каже Јовановић.
Може хрватски модел, али уз плату од 800 евра
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У “Форуму” сматрају да су неприхватљиви предлози да се плаћање ТВ претплате услови
исплатом зарада, као што је случај у Хрватској.
- Захтев да се донесе закон којим би претплата за јавни сервис у Србији била обавезна и да
грађани не могу да приме плату ако не плате претплату, (какав је случај у Хрватској),
неприхватљив је ако се у истом закону не би регулисало и да висина зарада од најмање 800
евра буде обавеза (колико износи просечна зарада у Хрватској), како би грађани имали одакле
да плате ту претплату - сматра Јовановић.
Он сматра да ни идеја о везивању претплате за рачуне за електричну енергију није решење,
јер према званичним подацима у извештају радне групе Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине, достављеног Влади Србије септембра 2012. године, стоји да у
Србији око 3,5 милиона грађана има дугове за електричну енергију и да се дугови крећу од
100.000 до више милона динара.
- Сасвим је сигурно да се не може очекивати од грађана који не плаћају електричну енергију
да ће плаћати претплату за јавни сервис. Да финансирање путем претплате не обезбеђује
стабилан приход за рад јавних сервиса, доказује и то да су многе земље то схватиле и укинуле
претплату: Кипар, Мађарска, Исланд, Холандија, Португал, Црна Гора, Бугарска. Као што се
види, и Холандија као земља која је један од оснивача Европске уније, укинула је претплату
иако је у тој држави минимална месечна зарада 1.500 евра - обелодањује Јовановић.
Он каже да треба да се пронађе одржив и стабилан начин финансирања јавног сервиса, али је
сасвим сигурно да финансирање путем претплате то није.
- Један од могућих модела је пример Аустрије, једне од најуређенијих држава у Европској
унији. Према том моделу, који се примењује за финансирање установа од јавног интерса, које
и саме остварују одређене приходе, из буџета Републике Аустрије се уплаћује онолико
средстава колико саме приходују. На тај начин се оранизације стимулишу да остваре што већи
сопствени приход, како би из буџета добиле више новца. Како РТС сем прихода од продаје
маркетиншких секунди има и других прихода, мислим да би овај модел био прихватљив и за
финансирање јавног сервиса у Србији - предлаже Јовановић.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/597298/SRAMNO-Koliko-je-Srbiji-skolstvo-bitno-najbolje-pokazuje-ova-mapa

СРАМНО Колико је Србији школство битно
најбоље показује ова мапа
Дневник
Србија је једина земља у Европи у којој је забележено смањење плата просветара (реч је о
основним и средњим школама) за више од један одсто у периоду 2014-2015.

Фото: Дневник.рс
Десило се то захваљујући буџетском дефициту и новим мерама фискалне штедње. Плате
државних службеника су смањене 10 одсто још у новембру 2014. године, док су у појединим
школама, наставницима додатно смањене плате пошто су одбили да прекину штрајк после
потписивања новог колективног уговора.
Ову поражавајућу чињеницу, која поред осталог говори о месту Србије, ако се пореди са
школством најближих комшија и остатка Европе, налази се у најновијој студији Европске
комисије "Плате и примања учитеља и директора школа у Европи 2014/15".
Подсетимо се, плате учитељима и наставницима који нису прекинули штрајк 18. фебруара су
биле смањене за шестину. Тада је према проценама штрајкача, око 50.000 запослених у готово
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700 школа, колико их је наставило са штрајком, добило умањену зараду за период од 19.
фебруара па надаље. Обрачунавао им се рад према часовима од 30, а не 45 минута. Тако је
наставник за месец дана у штрајку, уместо плате која је већ смањена на 40.000 динара, добио
свега 34.000 динара.
Поменута студија Европске комисије посвећена искључиво плаћености учитеља, наставника и
директора основних и средњих школа (податке је дала свака земља понаособ), предочава и
најнижу и највећу плату директора, а у односу на бруто домаћи производ (БДП) по глави
становника. Мада су износи тих плата и код нас готово дупло већи од БДП-а у Србији, што је
општи тренд у европском школству када је реч о руководиоцима школа. И по висини плата
директора у групи смо при дну лествице са Румунијом, Бугарском, Македонијом и Турском.
Иначе, илустрације ради. БДП је у 2013. години (свежији податак је данас скоро немогуће
наћи) према тада прелиминарним резултатима био нешто већи од 540.000 динара по глави
становника. Рецимо и да је просек БДП-а према подацима УН-а за Европску унију 2014.
износио 32.507 америчких долара по глави становника.
Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године поред осталих циљева утврђен је и
онај темељни, а то је да издвајање за образовање достигне шест одсто бруто домаћег
производа. Стратегијом је предвиђено постепено повећање учешћа издвајања за образовање у
БДП, као и повећање апсолутног износа средстава: 2016. године предвиђено је да се за
образовање издвоји 5,2 одсто бруто домаћег производа (од тога 1,05 одсто за високо
образовање), 2018. предвиђено је да се за образовање издвоји 5,6 одсто БДП-а (од тога 1,15
одсто за високо образовање), док је за 2020. планирано да се за образовање издвоји шест
одсто БДП (од тога 1,20 одсто за високо образовање).
Међутим, имајући у виду економску ситацију у којој се наше друштво налази, извесно је да ће
се пораст издвајања за образовање усклађивати са реалним буџетским могућностима. Што се
већ увелико и дешава. Једно од могућих решења је да се поред буџета држава посвети и
проналажењу других извора финансирања. У овој Стратегији развоја образовања Министарства
просвете, научног и технолошког развоја наводи се да би то могле бити институције као што су
Светска банка, Европска унија, Европска комисија, Европске инвеситиционе банке, као и
кредити и приватне донације.
Све то да би наша земља постала део европског образовног простора. А према студији
Европске комисије, с почетка приче, у већини земља Европе учитељске и наставничке плате
су порасле у поређењу са 2013/2014. школском годином, а у складу са учињеним платним
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реформама и спрам пораста трошкова живота. То је у Европи уследило после претходног
периода смањивања плата просветара због економске кризе, пише Дневник.рс.
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/597637/PEKARI-ZAMRZLI-STRAJK-Ako-ne-bude-novca-do-petka-nece-biti-nijednevekne-hleba

ПЕКАРИ ЗАМРЗЛИ ШТРАЈК Ако не буде новца до
петка, неће бити ниједне векне хлеба
М. Станић
Радници А.Д. „Хлеб“ из Новог Сада замрзли су штрајк, јер им је директор обећао да ће путни
трошкови, који им нису исплаћени у последње три године, бити исплаћени до петка.
- Радимо као и до сада, али ако се не обистини обећање да ће нам до петка бити исплаћен
новац, ни једна векна хлеба неће изаћи из овог предузећа - каже Милан Љубановић,
председник самосталног синдиката у том предузећу.
Он додаје да радници нису екстемни и да су на компромис пристали јер су свесни да се баве
производњом хлеба.
- Тај хлеб треба да добију вртићи и болнице. Надамо се да ће овај „изнуђени“ договор бити
испоштован, иначе ће и они остати без хлеба следеће суботе - додаје Љубановић.
Уколико им буду исплаћени путни трошкови, радници планирају да од понедељка започну
преговоре о исплати заосталих зарада које нису примили од јуна.
Ово предузеће дневно произведе до 19.000 векни хлеба, а у тешку материјалну ситуацију је
доспело и због потраживања које имају према буџетским фирмама. „Хлебу“ највише дугује
Предшколска установа "Радосно детињство", а предузећу прети и одлазак у стечај за 60 дана.
А.Д. „Хлеб“ је приватизован пре 12 година, а у фирми где је некада радило 750 људи и која је
хлеб продавала у читавој Војводини, данас је запослено свега 130 радника
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropska-komisija-Dobri-rezultati-Srbije.sr.html

Европска комисија: Добри резултати Србије
На крају августа дефицит износио 44 милијарде динара, што је троструко ниже него у истом
периоду прошле године

Српска економија полако излази из рецесије. Ова оцена налази се у најновијем кварталном
извештају Европске комисије (ЕК) за потенцијалне и земље кандидате Европске уније. Како се
каже у овој анализи, томе су, осим ниске прошлогодишње базе, највише допринеле и снижене
међународне цене робе и већа спољна тражња.
Раст се највише види у рударству и производњи електричне енергије, који су били највише
погођени прошлогодишњим мајским поплавама. Забележен је и раст грађевинске индустрије
од 12,6 одсто, док је у пољопривредној производњи забележен пад од 9,4 процента.
„Раст бруто домаћег производа за један одсто у другом тромесечју у односу на исти период
прошле године, повукли су раст извоза и инвестиција”, пише у овом документу.
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Истиче се и то да је стопа незапослености пала са 21,2 на 18,5 одсто. „Изненађујуће, у јавом
сектору је број запослених порастао за 32.000, упркос политици забране запошљавања”, пише
у овом извештају. ЕК се, иначе, позива на податке из анкете о радној снази коју објављује
наша званична статистика. У редовним тромесечним анализама о земљама кандидатима, они
најчешће објављују само констатације, без оцена и сугестија.
Напомиње се, међутим, да су због смањених јавних расхода, смањене зараде што је утицало
на пад потрошње у домаћинствима за 1,4 одсто на међугодишњем нивоу.
Када је о монетарној политици реч, истиче се да је инфлација и даље испод циља (од 2,5 до
5,5 одсто), референтна каматна стопа је снижена на пет одсто, а курс динара је стабилан.
„Први пут од марта вредност курса је крајем марта пала испод 120 динара за један евро”.
Када је о буџету реч, наводи се да је до краја августа консолидовани буџетски дефицит,
односно мањак на нивоу целе државе, износио 44 милијарде динара, што је свега 1,1 одсто
очекиваног БДП.
„То је троструко ниже него у истом периоду прошле године и далеко испод планираног
нивоа”, каже се у овом документу.
Приходи су, на међугодишњем нивоу, већи за 6,6 одсто. Томе је у највећој мери допринео
раст прихода од акциза на дуван (19,8), али и увозни ПДВ (9,3 одсто).
У документу се наводи и то да је током летњих месеци кроз Србију прошло 170.000 избеглица
углавном са Блиског истока. Највећи прилив избеглица, како се наводи у извештају ЕК, био је
у августу и септембру. Ово је довело до привременог затварања граница од неколико дана са
Хрватском и Мађарском, констатује се у овом документу.
А. Т.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-smederevskoj-zelezari-druga-pec-ide-na-remont.sr.html

У смедеревској железари друга пећ иде на
ремонт
Одмах након вести о паљењу „Железарине” Високе пећи број 1 која је стајала пет и по година,
у смедеревској фабрици је почело да се говори о гашењу „двојке”, која је до сада радила уз
краће прекиде. Да се Високој пећи број 2 спрема нека врста „тихог хода”, потврдио је и
„Политикин” извор у „железари”, а када ће до тога доћи и колико ће „двојка” мировати, у
фабрици се само нагађа. Док међу запосленима у челичани кружи прича да је прва пећ
ремонтована и пуштена у рад баш зато што је друга пред колапсом већ дуже време, те да је
неминовно њено гашење на дужи период, извршни директор „ХПК инжењеринга”, Петер
Камараш, демантује ове тврдње. Али, не све. Камараш не пориче да ће „двојка” бити на некој
врсти мировања, али, каже, само привремено.
– Висока пећ број 2 неће бити угашена, па чак ни у случају ремонта. Истина је да на њој
морамо урадити неке поправке и да ће тада радити нешто смањеним производним
капацитетом. То планирамо тек када Висока пећ број 1 нормализује рад и достигне свој
капацитет, дакле месец дана од њеног паљења. Оквирно, поправке би трајале од шест до
девет месеци, каже Камараш за „Политику”.
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Пише: Оливера Милошевић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najduze-radimo-za-najmanju-platu.sr.html

Најдуже радимо за најмању плату
Запослени у нашој земљи радили су током седмице 2014. у просеку 42,7, док је просечна
радна недеља у ЕУ 39,5 сати

У депеши америчке амбасаде у Србији, која је, по Викиликсу, послата 12. јануара 2006,
„централи” из Београда, саопштено је „откриће” да већина Срба види посао само као нужно
зло и да Срби раде једино да би преживели. Старија генерација и даље верује да држава
треба да издржава радника, а многи родитељи говоре својој деци да не прихвате послове који
су им „испод части”. Упркос томе, приметиле су америчке дипломате, „у главној београдској
пешачкој улици видећете буљук званично незапослених младих људи, обучених по последњој
моди, који пијуцкају капућино и пуше, док у руци држе скупоцене телефоне. Слично је и у
ноћном животу. Извори новца су: помоћ родитеља и рођака из иностранства, као и
нерегистровани послови”.
Можда Срби у Европи нису „народ најстарији”, али нисмо ни лењи као што нам се често
„приписује”, јер радимо дуже од свих у 28 држава Европске уније за плате које су међу
најмањим у целом региону.
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Према анкети о радној снази, редовном истраживању Републичког завода за статистику, које
се спроводи по рецепту Еуростата, запослени у нашој земљи су у уобичајеној радној недељи у
2014. у просеку радили 42,7 сати. Поређења ради, запослени са пуним радним временом у
Румунији прошле године имали су најдужу радну недељу у ЕУ – 41 сат.
Да ли нас је то неко опањкао да смо лењи, а тражимо да нас дебело плате, што домаћи и
страни „послодавци” дебело користе?
– Реч је о увреженом мишљењу које је далеко од истине – тврди економиста Горан Николић,
сарадник Института за европске студије. – Тој предрасуди су подлегле и америчке дипломате.
Истина је много другачија. Срби нису лењивци. Овде је борба за посао много већа него на
Западу.
Николић каже да још од седамдесетих слушамо приче како се на Западу много ради, а у
Србији ленствује.
– Такве приче су без основа. Служе да се оправдају ниска примања и лош стандард у земљи –
сматра Николић. – Зато не би требало да изненађује податак да је радна недеља у Србији међу
најдужим у Европи, што је још једна потврда да ми никада нисмо били лењ народ. Оно што
нам недостаје, да бисмо достигли продуктивност и плате развијенијих земаља, јесу боља
технологија, развијеније тржиште, освојене продајне позиције у иностранству и бар
приближно иста почетна позиција коју имају предузећа и фирме развијенијих држава. Воље за
рад имамо, чак и у периодима кризе и она нам никада није недостајала”.
Са Николићем се слажу његове колеге економисти, а нарочито људи из синдиката. Неки тврде
да се таква прича не пласира „тек тако”.
– Њен циљ је да нам се цена радног сата сведе на минимум, па ко преживи – каже Душко
Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. Као што се, тек онако не
заговара да Србија треба да одустане од индустрије и високих технологија и да наша деца
треба да се лате мотике. Иако су им се још прадедови потврдили као индустријска нација,
број запослених у индустрији са око милион крајем деведесетих прошлог века, свео се на
мање од 300.000. Добро плаћена радна места светски моћници чувају за своју децу и унуке –
не бирајући средства.
Истини за вољу, продуктивност Срба и даље је само 42 одсто европског просека, указује Горан
Николић. Разлози: недовољно добра организација посла, технолошка заосталост и недостатак
знања.
– Предрасуда о ,лењом српском народу’ настаје у вишем слоју политичких и финансијских
структура које имају непосредан интерес да разбијају независност држава периферије и да
приморавају народ на финансијски колонијализам – тврди Николић.
Да смо међу најмање плаћенима у Европи, добро знамо. Кад се поредимо са комшијама, мање
од нас зарађују само запослени у Албанији и Македонији. Просечна нето зарада у јулу ове
године била је 45.601 динар, док је просечна потрошачка корпа истог месеца коштала 66.807,
а минимална 34.661 динар. За просечну корпу у јулу било је потребно 1,46 просечних зарада.
Да невоља буде већа, у Србији око 650.000 запослених прима плату са закашњењем, а око
50.000 веома неуредно. Свега око 170.000 запослених у приватном сектору прима плату на
време у дан.
По нашој рачуници, а на основу података званичне статистике, српске послодавце у приватном
сектору радни сат запосленог у 2014. коштао је у просеку око 2,33 евра. Од те суме, радник је
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добијао 1,7 евра – колико је коштала паклица цигарета. Трошкови радне снаге у укупним
трошковима пословања у Србији износе око 33 одсто, што је знатно мање него у развијеним
земљама где то учешће достиже и 64 одсто, као што је случај у Холандији.
-------------------------------Нисмо шампиони одмарања
Не може нам се замерити ни да се много одмарамо од(не)рада,
јер запослени у Србији има право на годишњи одмор у трајању од минимум20
радних дана.Петнаест старих чланица ЕУ имају минимални годишњи одмор од 26,4 дана, док
новије чланице имају одмор од 21 дан годишње. Просечан годишњи одмор у ЕУ траје 25,1 дан,
наводи Еурофанд.
Сами себе срозавамо
Да ни сами о себи и свом раду, а тиме и платама, не водимо рачуна сведоче и веома честе
изјаве наших политичара, па и економиста, који као нашу компаративну предност у односу на
суседне земље у први план истичу – квалификовану и јевтину радну снагу. С временом,
међутим, квалитет наше радне снаге полако пада, јер смо готово укинули све стручне и
занатске школе, али да радимо за мале паре – радимо.
Пре неколико дана на нашим страницама нашао се податак да радници у „Фијатовој фабрици
аутомобила” у Крагујевцу зарађују у просеку нешто више од 300 евра, а њихове колеге у
Италији или Пољској бар четири пута више. Када су новинари једном приликом упитали једног
од првих људи „Фијата” у Србији, зашто је то тако, он је хладно одговорио – „зато што је хлеб
у Крагујевцу 30 евроценти, а у Торину пет пута скупљи”.
Александар Микавица

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odnosi_sa_ministarstvom_odbrane_nikada_gori.4.html?news_id=309502

Односи са Министарством одбране никада гори
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - - Синдикалне организације фабрика Застава оружје, Први партизан из Ужица,
Слобода из Чачка, Крушик из Ваљева, Прва искра из Барича и Милан Благојевић из Лучана,
које чине групацији Одбрамбена индустрија Србија (ОИС) обавестиле су јуче премијера
Александра Вучића да траже хитан са станак са надлежнима у Влади, ради "решавања
нагомиланих проблема који оптерећују предузећа наменске индустрије и запослене у њима".
Вишегодишње нагомилавање проблема у нашим фабрикама се игнорише а односи са
Министарством одбране тренутно су на најнижем нивоу у последњих 20 година - написали су
челници синдиката тражећи да се Вучић укључи у решавање проблема.
Синдикати истичу да би на траженом састанку морало да се разговара најпре о тренутном
стању и положају запослених у предузећима ОИС, затим о завршетку конверзије дугова војних
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фабрика, о обећаним и нереализованим инвестицијама у наменској индустрији, те о одбијању
синдикалних ставова при изради Нацрта закона о наоружању и војној опреми којим су,
подсетимо, предвиђена и инострана улагања у тој индустрији.
Синдикати су затражили да се састанак одржи најкасније до краја овог месеца, и тврде да су у
случају да опет буду игнорисани, спремни на друге облике синдикалне борбе. Њих посебно
брине најављена приватизација, због негативних искустава из тог процеса, али и нерешених
статусних питања у тој грани.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_ne_odustaju_od_strajka_upozorenja_.55.html?news_id=309477

Просветари не одустају од штрајка упозорења
АУТОР: В. А.
Четири репрезентативна синдиката просветних радника не одустају од штрајка упозорења који
ће у школама бити одржан 28. октобра. Тога дана неће бити првог часа у преподневној и
послеподневној смени. Овај штрајк упозорења је у складу са законом - каже за Данас
Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије (СРПС).
Он најављује да ће челници сва четири репрезентативна синдиката у петак одржати
заједнички састанак и да ће тога дана и званично обавестити министра просвете Срђана
Вербића о једнодневном штрајку.
Брајковић подсећа да влада и Министарство просвете нису испунили ниједну тачку споразума
који су са синдикатима потписали још 24. априла, те да просветни радници још чекају одговор
када ће и колику новчану помоћ добити. Незванично се помиње да је за ту намену издвојена
милијарда динара. То значи да би просветни радници, према рачуници синдиката. могли да
добију око 15.000 динара, уколико се на тај износ не буду плаћали доприноси, јер је, како
кажу, реч о помоћи.
Коментаришући недавну изјаву министра просвете Срђана Вербића да ће просветари добити
оно што им је обећано до Нове године, из СРПС узвраћају "да се не ради о обећањима већ о
потписаним обавезама од стране министра.
- Нека их сада министар изврши или ће имати штрајк - каже Брајковић.
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/bez_prvog_casa_u_skolama.41.html?news_id=309520

Синдикат просветних радника Баната штрајковаће крајем месеца

Без првог часа у школама
АУТОР: М. П.
Зрењанин - Синдикат просветних радника Баната најавио штрајк упозорења за крај месеца а
разлог је непоштовање споразума између просвете и државе. Представница овог синдиката у
Зрењанину Јасна Јанковић навела је да су просветари потписали споразум према ком се
држава обавезала да ће 1. јануара 2016. применити Закон о платама у целом јавном сектору, и
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да је такође потписано да ће просветари до краја 2015. добити материјалну помоћ којом би се
бар једнократно побољшао њихов положај.
- Прошлог месеца смо опет имали за 2000 динара мању зараду од републичког просека. Од
свега што је са нама потписала у априлу, држава ништа није урадила. Министарка Кори
Удовички нас је само једном позвала на разговоре о платним разредима, а њени помоћници су
нам саопштили да Закон о платним разредима скоро да није могуће направити у Србији, да су
се они много трудили али да је ММФ дао другу инструкцију или предлог да се ради на други
начин. Што се тиче новчане помоћи, о томе смо у више наврата разговарали са министром
Вербићем, три пута смо се обраћали премијеру и једном министру финансија да нас приме и
да разговарамо о висини потписане помоћи која би требала да буде до висине једне плате,
дакле 40.000 динара. Жалосно што се ова ситуација понавља из године у годину, навела је
Јанковићева.
Представници Синдиката просветних радника Баната најавили су да ће просветари 28. октобра
одржати штрајк упозорења. Тог дана у школама које су чланице овог синдиката неће бити
одржан први час у преподневној смени, као ни први час у поподневној смени.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vece-plate-i-penzije-stizu-posle-nove-godine

Веће плате и пензије стижу после Нове године
– Крајем овог месеца Влада Србије ће кренути у преговоре с ММФ-ом – изјавио је премијер
Александар Вучић, додајући да му је жеља да се очува фискална стабилост, али и да
обични људи
осете бољитак. – Нисмо задовољни како људи живе и зато ћемо сада, крајем октобра, кренути
у тежак задатак преговора с ММФ-ом јер не желимо да угрозимо нашу фискалну стабилност, а
желимо да обични људи виде да могу живети боље и да се наша трпељивост и рад исплате.
Премијер је подсетио на то да су претходне владе повећавале плате и пензије пет и десет
одсто, а да је инфлација била 20 процената, што је условило да су на годишњем нивоу плате и
пензије биле смањиване и до четири пута.
– Данас нам је инфлација два одсто и гледаћемо да раст буде већи од инфлације, никакве
трикове не продајемо никоме. Србија је изашла из рецесије у тешкој години јер је Влада
кренула у мере фискалне консолидације. Наш раст ће бити између 0,8 и један одсто, што је
велика ствар после пада прошле године и после драматичног пада од 2008. до 2012. Србија
више неће ићи у рецесију и сваке године ће та стопа динамичног раста бити виша и виша –
истако је Вучић.
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Председник Савета гувернера Народне банке Србије Небојша Савић изјавио је да ће ММФ суд о
евентуалном повећању плата и пензија дати тек када буде припремљен нацрт буџета за
следећу годину.
– Уколико се процени да је повећање прихода одрживо, има простора за повећање плата и
пензија – рекао је Савић. – Признање ММФ-а за реформе које Србија спроводи је значајно, с
обзиром на досадашња искуства. Србија је била позната по томе да стане баш када реформе
добију замах. Реформе треба да добију нови замах и да буду одрживе, то је оно што нам је до
сада недостајало. Буџет за 2016. биће припремљен, а кључна ствар мора бити одрживост
програма који је договорен с ММФ-ом. Тек на основу тога видећемо да ли има простора за
повећање.
Фискални савет Србије тврди да је одлука о контроли висина зарада у јавном сектору и пензија
била економски ефикаснији начин за смањење буџетских расхода од рационалнизације и од
тога још увек не би требало одустатити. Другим речима, Фискални савет Србије сматра да ове
године не би требало ићи на повећање плата и пензија, а као аргумент износи рачуницу да, и
поред последњег умањења зарада и пензија од десет одсто, Србија и даље за запослене у
општој држави издваја више од 10,5 одсто БДП-а, што је око једног процентног поена БДП-а
више у односу на просек Централне и Источне Европе, док је још већа структурна неравнотежа
у издвајањима за пензије, које су Србији, и поред умањења које је изазвало незадовољство
дела пензионера, преко два процетна поена БДП-а и самим тим веће од просека земаља ЦИЕ.
Пошто премијер Вучић не одустаје од повећања пензија и плата до краја ове године, а помиње
се један до два и по процента, остаје да се види колико ће српска страна бити убедљива у
предстојећим разговорима с ММФ-ом. Но, пошто коначну одлуку доноси Борд директора ММФа, који ће се састати у децембру, а до тада ће бити усвојен и буџет Србије за наредну годину,
одлука о евентуалном повећању плата и пензија може бити донета тек пред крај ове године.
То ће онда бити исплаћено за децембар ове године, али се зна да је исплата у првом месецу
2016. године. То би пак могло значити да ће се испоштовати и премијерова воља, али и
захтеви ММФ-а да се пензије и плате повећају у 2016. години.
Љ. Малешевић
Два изазова
Заменик директора Међународног монетарног фонда за Европу Јорг Декрасин потврдио је да
та међународна финансијска организација разговара с Владом Србије о могућем повећању
плата и пензија у 2016. години, уз напомену да треба осигурати и да буџетски приходи и раст
привреде наставе да иду узлазном путањом.
– Србији сада преостају два изазова – вишта стопа раста на средњи рок и даље смањење
дефицита и јавног дуга – оценио је Декрастин. – Да би се то постигло за 2016. годину,
потребно је да досадашњи добар тренд буде очуван, да приходи буду бољи и да се постигне
већи раст.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uvodjenje-reda-u-gradska-komunalna-preduzeca

Увођење реда у градска комунална предузећа
Потпредседница Владе и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић најавила је да ће заједно са синдикатима бити припремљен и до краја године
усвојен
закон о комуналним делатностима, који ће увести ред у ту област.
– Хоћемо да уведемо ред у ту област и заштитимо запослене, али и да направимо јединствену
методологију утврђивања цена, уведемо регистар, да имамо бољу контролу... – рекла је
Зорана Михајловић новинарима у Савезу самосталних синдиката Србије. – Хоћемо да на томе
радимо заједно и одредимо ко може да се бави комуналном делатношћу, шта је то јавни
интрес, а шта може бити поверено неким другим привредним друштвима.
Она је додала да ће се упоредо радити и на подзаконским актима да би нови закон о
комуналним делатностима могао одмах почети да се примењује, а најкасније месец дана од
усвајања.
– Ми смо партнери дуг период, у марту смо потписали колективни уговор у Влади, и после 20
година имамо колективни уговор који брине о 70.000 људи који раде у комуналној делатности
– нагласила је министарка, која је присуствовала седници Републичког одбора Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.
Она је, одговарајући на питање новинара, рекла да се разговара и о томе да ли ће грађани и
привреда плаћати комуналне услуге по истим ценама.
– Много фактора утиче на то да ли ће плаћати по истим ценама, није тако ни у европским
државама да становништво плаћа исто као и привреда – казала је министарка.
Она је додала да у том сектору сигурно има вишка запослених у администрацији, али не и у
основној делатности, истичући да је слично и у јавним предузећима на републичком нивоу.
– На пример, „Железнице Србије” имају мањак машиновођа, али имају вишак људи у
администрацији, исто је и код локалних предузећа – нагласила је Зорана Михајловић.
Она је додала да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирати
нови сектор који ће се бавити комуналним проблемима и делатношћу.
Д. В.
Вишка има само у администрацији
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и потредседник
СССС-а Милан Грујић је такође рекао да у тој области нема вишка радника у носећим
делатностима, али да има у администрацији.
Он је захвалио министарки Михајловић, истичући да је у Србији први пут после 20 година
утврђен минимум права за раднике комуналне делатности. Како каже, пре су их штели „као
пса од једних до других”, а сада су дошли у праве руке, односно у надлежност Министарства
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
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Грујић је истакао да је потребна коренита реформа комуналног система, пошто га регулише
више закона.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-zakon-o-komunalnim-delatnostima-do-kraja-2015

Нови Закон о комуналним делатностима до краја
2015.
Потпредседница владе и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић најавила је данас да ће заједно са синдикатима
бити припремљен и до краја године усвојен Закон о комуналним делатностима, који ће увести
ред у ту област.
"Хоћемо да уведемо ред у ову област и заштитимо запослене, али и да направимо јединствену
методологију утврђивања цена, уведемо регистар, да имамо бољу контролу... Хоћемо да на
томе радимо заједно и одредимо ко може да се бави комуналном делатношћу, шта је то јавни
интрес, а шта може да буде поверено неким другим привредним друштвима", рекла је
Михајловић новинарима у Савезу самосталних синдиката Србије.
Она је рекла да ће се упоредо радити и на подзаконским актима како би нови Закон о
комуналним делатностима могао одмах да почне да се примењује, а најкасније у року од
месец дана од усвајања.
"Ми смо партнери дуг период, у марту смо потписали колективни уговор заједно у влади и
после 20 година имамо колективни уговор који брине о 70.000 људи који раде у комуналној
делатности", нагласила је Михајловић, која је присуствовала седници Републичког одбора
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.
Она је одговарајући на питање новинара рекла да се разговара и о томе да ли ће по истим
ценама комуналне услуге плаћати грађани и привреда.
"Много фактора утиче да ли ће по истим ценама плаћати, није тако ни у европским државама
да становништво плаћа исто као и привреда", казала је министарка.
Она је рекла да сигурно у том сектору има вишка запослених у администрацији, али не и у
основној делатности, истичући да је слично и у јавним предузећима на републичком нивоу.
"На пример, Железнице имају мањак када је реч о машиновођама, али имају вишак људи у
администрацији, исто је и код локалних предузећа", нагласила је Михајловић.
Она је додала да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирати
нови сектор који ће се бавити комуналним проблемима и делатношћу.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и потредседник С
С С С Милан Грујић је, такође, рекао да у тој области нема вишка радника у носећим
делатностима, али да има у администрацији.
Он је захвалио министарки Михајловић истичући да је у Србији први пут после 20 година
утврђен минимум права за раднике комуналне делатности.
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Сада су дошли у праве руке односно у надлежност Министарства грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре.
Грујић је истакао да је потребна коренита реформа комуналног система, пошто га регулише
више закона.
(Танјуг)

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sporazum-neispunjen-sledi-strajk

Споразум неиспуњен, следи штрајк?
Ништа из споразума о престанку штрајка просветара,на који је потпис ставила Влада
републике Србије и министар просвете, научног, и технолошког развоја Срђан Вербић, 24.
априла
ове године, није испуњено, и због тога је све изгледнији штрајк просветнихз радника, каже се
у саопштењу Синдиката радника у просвети Србије.
Синдикат радника у просвети Србије је, подсећамо, уочи потписивања Споразума најавио “да
обећања министра просвете Срђана Вербића схвата као јавно формулисану и изречену обавезу
Министарства просвете да ће у решавању проблема рационализације, побољшања матерјалног
положаја, изради платних разреда, изради измена ЗОСОВ-а, реорганизације школских управа и
разговора са премијером, учествовати и синдикати”. Међутим, кажу, није било речи само о
“обећању”, већ о потписаном споразуму.
- Не ради се о „обећањима“, него о потписаним обавезама од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Нека их сада министар изврши, или ће имати штрајк у коме ће
„трпети деца“ - кажу сада у СРПС.
У свом најновијем саопштењу, СРПС се посебно осврће на обуставу примене одредби спорног
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
“Спорни закон је читава два месеца министру Вербићу служио да просветној јавности скрене
пажњу са „текућих питања“ и „обећања“. Сада тог закона више нема, бар привремено”.
У синдикатау посебно издвајау две изјаве минситра Вербића, а које су “нанеле највећу штету и
забуну око спорног закона, а сада их треба заборавити: Да ће све колегинице које испуњавају
услов 60 и по година старости морати да оду у пензију 12. октобра“, док друга гласи:
„Одложићемо примену овог закона за годину дана“.
В. Ц.
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/zasticene-samo-zene-kojima-je-drzava-gazda

Заштићене само жене којима је држава газда
Службенице, професорке, наставнице, лекарке... одахнуле су после одлуке Уставног суда
Србије о привременом обустављању примене Закона о максималном броју запослених у
јавном сектору, по којем обавезно иду у пензију са 60 и по година. Мада су ресорна
министарства тврдила да је то услов али не и нужно одлазак у пензију, само ступање на снагу
Закона о максималном броју запослених у јавном сектору изазвало је много пометње и у први
план истакло дискриминацију жена запослених у јавном сектору.
Међутим, привремена одлука Уставног суда Србије не значи да жене у јавном сектору које
имају или ће до краја ове године имати 60 и по година иду у пензију. Чак имају могућност да
се сад пријаве као технолошки вишак, узму отпремнину од 200 евра по години стажа и онда се
нађу на списку пензионера. Ту могућност жене које су отпуштене или ће тек добити отказ у
предузећима која су се припремала за приватизацију нису имале нити имају. Њих приватне
газде, чим испуне први услов за пензионисање, а то је ове године 60 и по година, шаљу у
пензију. Питање дискриминације због њиховог раног пензионисања нико није покренуо, нити
је иком сметало зашто жене код приватника немају право да раде до 65 година, као што то
чине мушкарци.
Наиме, Закон о ПИО важи за све запослене у Србији, без обзира на то да ли у јавном или
приватном сектору. За ову годину, тим законским актом, утврђено је да је 2015. за одлазак
жена у старосну пензију потребно 60 и по година живота. Оне које ове и наредних година
одлазе у пензију пре своје 65. добијају превремену старосну пензију, односно пензија им се
умањује за године које им недостају, и то 0,34 одсто за сваки месец. Оне до пуне пензије не
могу доћи чак ни кад напуне 65 година, што значи да им оно што сад добију – остаје заувек.
Пошто запослени у приватном сектору немају организоване и јаке синдикате, јасно је да тај
проблем радница није имао ко на прави начин ни да постави нити би он постао видљив да није
приче о женама запосленим у јавном сектору. Осим тога – а то јесте веома битно – запослени у
јавном сектору били су пријављени на целу плату, редовно су им плаћани пензиони доприноси
и неће имати пензију мању од радница из приватног сектора које су послодавци, по правилу,
пријављивали на минималац и често нису плаћали доприносе ни за то.
Најмање што се може очекивати од Уставног суда Србије јесте да води рачуна о
равноправности свих грађанки државе Србије. Услови који важе за пензионисање жена
запослених у јавном сектору морају бити исти као и они за раднице у приватном сектору. Јер,
не може се заборавити да и у приватном сектору има „специјалисткиња” за одређена
занимања, али оне не зависе од тога што немају одговарајућу замену већ од воље приватника.
Државе јесте најбољи послодавац у Србији јер редовно плаћа своје запослене, и то платом
која је трећину већа од просечне у приватном сектору, али раднице би морале бити једнаке
барем у праву на одлазак у пензију.
Љубинка Малешевић
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikate-brine-privatizacija-vojne-industrije_647865.html

Синдикате брине приватизација војне индустрије
КРАГУЈЕВАЦ Синдикати шест фабрика наменске индустрије Србије саопштили су данас "да су
забринути због најаве да ће по хитном поступку у Скупштини Србије бити усвојен Закон о
промету наоружања и војне опреме, којим се предвиђа приватизација тих предузећа и
оценили да се ситуација у фабрикама усложњава.
"Радници су због тога забринути, како због негативних искустава раније приватизованих
предузећа у Србији, тако и због нерешених стратешких питања предузећа наменске
индустрије", наведено је у саопштењу.
Председници синдиката шест фабрика наменске индустрије "Прва искра", "Први партизан",
"Милан Благојевић", "Слобода", "Крушик" и "Застава оружје" су такође упутили писмо премијеру
Александру Вучићу од којег траже да се активније укључи у решавање питања која оптерећују
пословање тих предузећа одбрамбене индустрије.
Синдикати тих фабрика, који су на састанку у Крагујевцу разматрали положај предузећа
наменске индустрије, закључили су да се ситуација у фабрикама усложњава.
"Постоје бројна и нерешена питања која су резултат дугогодишњег игнорантског односа
Министарства одбране, као и других министарстава надлежних за решавање питања фабрика
наменске индустрије", наведено је у саопштењу.
Синдикати наводе и да су се више пута обраћали надлежним институцијама, као и
новоформираном Савету за развој одбрамбене индустрије Србије како би покренули питање
решавања проблема, а до чега, како је наведено, није дошло из њима непознатих разлога.
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