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Протест акционара БИП-а,Министарство:Питајте
бивше шефове
Танјуг
Пред капијама БИП-а окупили су се бивши радници и акционари тражећи да се оконча
стечајни поступак тог предузећа. Министарство привреде одговара да питања у бези са
губицима треба да поставе тадашњем руководству
Бивши радници и акционари Београдске индустрије пива (БИП) протествовали су данас са
захтевом да Влада Србије оконча стечајни поступак тог предузећа, а Министарство привреде
одговара да је БИП годинама пословао са огромним губицима и да сва питања у вези са
"нестанком милијарди из БИП-а" треба да поставе тадашњем руководству.
Акционари и некадашњи радници БИП-а, окупљени пред капијама тог предузећа код Мостарске
петље, затражили су и смену министра привреде Жељка Сертића, директорке Агенције за
лиценцирање стечајних управника и стечајног управника БИП-а , које су оптужили да су
намерним и незаконитим гурањем БИП-а у стечај и банкротство довели до тога да више од
5.000 акционара и држава Србија остану без својих акција.
Радници су поручили и да ће се састати са адвокатским тимом у вези са покретањем судског
поступка и подношења тужбе која ће бити базирана на тврдњи да су цене акција намерно и
свесно обаране.
Министарство привреде одговорило је на протест подацима да је БИП годинама пословао са
огромним губицима и да је држава, само у два наврата, отписала тој фирми готово 4,5
милијарде динара дуга.
"Упркос томе АД БИП је на крају пословне 2014. исказао губитак од 550 милиона динара, а
кумулативне обавезе БИП-а закључно са септембром 2015. износе нових 2,5 милијарде", пише
у саопштењу ресорног министарства.
Како је наведено, држава годинама покушава да "убризгавањем" новца грађана Србије помогне
БИП-у, како би постало предузеће које тржишно послује, а данас је ситуација таква да је
опрема у БИП-у старија од 40 година, степен продуктивности у односу на конкуренцију 13 пута
нижи, а укупно учешће на тржишту продаје пива занемарљиво.
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Министарство поново истиче да се социјални мир више неће куповати бацањем новца "у
бунаре без дна", односно у предузећа која не могу самостално да послују.
Заинтересовани мањински акционари, поручује министарство, сва питања у вези са
нестајањем милијарди динара из БИП-а, а које очигледно нису употребљена у повећање
производње, продуктивности, ни конкурентности, требало би да поставе бившим
руководиоцима те фирме, са којима су годинама "раме уз раме" сарађивали.
Министарство је, у саопштењу, запитало зашто овај део акционара није протестовао док је
трајало разарање БИП-а?
"Ми смо, потпуно супротно дугогодишњем недомаћинском пословању унутар БИП-а, преко
надлежних институција, покренуло иницијативу за враћање власништва над изгубљеним
земљиштем БИП-а у Кнез Даниловој улици. Поред тога, сва сазнања о манипулативним
радњама у БИП-у упућена су надлежним органима на проверу", наводе из министарства
констатујући да се БИП налази у предстечајном поступку и да је тренутно у искључивој
надлежности судова.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:585622-Vulin-Zakon-nece-umanjiti-vec-povecatidavanja-porodiljama

Вулин: Закон неће умањити већ повећати давања
породиљама
Танјуг
Закон о финансијској подршци породицама са децом неће умањити давања породиљама,
већ ће их повећати, рекао је министар Александар Вулин
Закон о финансијској подршци породицама са децом неће умањити давања породиљама, већ
ће их повећати, елиминисаће злоупотребе и по први пут увести две категорије жена које никад
до сад нису имале права на накнаду, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин.
Реч је о женама власницама пољопривредних газдинстава и о женама које су ангажоване на
уговорима о привременим и повременим пословима, објаснио је Вулин.
Такође, уколико се закон усвоји, породиље ће од 1. јула накнаду добијати директно на свој
рачун, уместо преко послодавца.
Вулин је рекао да је без сумње ово Нацрт закона који никада на није регулисао питање
накнаде породиљама на тако широком нивоу.
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"Увели смо две потпуно нове категорије породиља, које ће добијати надокнаду, а никад до сад
нису и жао ми је сто о томе нико неће да говори, што се злонамерно приказује закон и што
због нечјих злоупотреба хоће да прикажу како читав закон хоће да умањи давања", рекао је
Вулин новинарима у Београду.
Како је рекао, о оваковом закону се "годинама причало", и његово доношење биће велики
помак.
"Закон неће умањити давања породиљама, већ ће их повећати, елиминисаће злоупотребе и по
први пут увести две категорије жена које никад до сад нису имале права на накнаду", рекао је
Вулин.

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/rudari-devet-rudnika-resavice-najavili-strajk/lx57bjx

Рудари девет рудника Ресавице најавили штрајк
Г.Ј.
Рудари девет рудника подземне експлоатације ступиће у штрајк уколико до 25. јануара не буду
решени њихови проблеми, али и трајни пласман угља из Ресавице термоелектранама ЕПС-а,
одлучено је на седници Главног одбора Синдиката радника ЈП „Ресавица“.
Синдикалци захтевају и хитан састанак с министром рударства и енергетике Александром
Антићем, министром привреде Жељком Сертићем и министром финансија Душаном Вујовићем
поводом решавања осталих рударских проблема.
- Тражи се решавање статуса предузећа после 31. маја 2016. године и реорганизација
предузећа, исплата надокнаде за сменски рад, повезивање радног стажа за 2011. годину и
седам месеци 2012. године - наводи се у саопштењу ГО синдиката „Ресавице“.
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/verbic-moramo-da-donesemo-zakon-o-platama/zqymfe6

Вербић: Морамо да донесемо закон о платама
Танјуг
Закон о платама је неопходан и потребно га је донети, изјавио је данас министар просвете,
науке и технолошког развоја Срђан Вербић.
- Морамо да донесемо закон о платама и уколико варијанта закона коју имамо сада није
довољно добра, морамо да је поправимо. - рекао је министар Вербић новинарима.
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Према неговим речима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја има бројне
кориснике буџетских средстава и за разлику од неких других министарстава има више од
140.000 оних чије плате зависе од тога како ће бити уређене законом.
Како је рекао, циљ је да држава има контролу над тим системом, односно, да оно што су
сопствени приходи неких установа буду уређени законом. Према његовим речима, циљ је да
се уреди колико од тих прихода може да се искористи за увећање зараде.
- То је важно почевши од института који се баве науком па све до предшколских установа које
могу да имају проширене делатности, односно, на неки начин увећавају своје приходе. Важно
нам је за сваку појединачну институцију и школске и студентске домове... - рекао је Вербић.
Он је навео и да је најмање битно када ће се гласати, а најважније је да у том нацрту постоје
сви елементи који су битни за добар закон.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/diskriminacija_siromasnih_porodica_.55.html?news_id=314136

Мање накнаде за породиље, женама предузетницама краће боловање за негу трећег
детета, нови услови за дечији додатак

Дискриминација сиромашних породица
АУТОР: А. В. МАЛУШЕВ
- Предлог нацрта новог Закона о финансијској подршци породици са децом, уколико буде
усвојен, постићи ће потпуно супротан ефекат од онога што му је намена. Уместо да допринесе
повећању наталитета у Србији, овај закон ће само повећати сиромаштво већ сиромашних
породица са децом, сматрају из Аутономног женског центра.
- Највише промена ће претрпети начин обрачуна накнаде зараде за време породиљског
одсуства, на који начин ће се смањити издвајања из буџета. Нацрт није предвидео накнаду за
незапослене породиље, за чиме очигледно постоји потреба, посебно ако се има у виду да су
неки градови и општине у Србији донели одлуке о додатним облицима заштите породиља,
како запослених тако и незапослених - истичу у овом удружењу и наводе да се из
образложења нацрта закона не види како ће мере које се предвиђају, допринети повећању
наталитета, ако постојећи закон, који је у погледу накнаде зараде за време породиљског
одсуства био много мање рестриктиван, то није успео.
Они објашњавају да нацрт новог Закона о финансијској подршци породици са децом
дискриминише жене које обављају самосталну делатност, стављајући их у неравноправан
положај по питању дужине трајања одсуства ради неге трећег и сваког наредног детета, у
погледу висине накнаде за негу детета и у погледу престанка права на накнаду.
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С друге стране, из Грађанских иницијатива скрећу пажњу на то да овај закон погађа изузетно
широк спектар друштвених група те да се тиче "готово сваке куће", а да је при том нацрт
закона крајње нетранспарентан.
- Радну групу чинило је свега неколико удружења, док је велики број потпуно изостављен.
Након годину дана рада суочили су се са огромним проблемима и инсистирали на сопственим
решењима. Оно што је посебно интересантно, нацрт никада није послат Саши Јанковићу, што и
није обавеза, али јесте пракса будући да се ради о људским правима. Расправа о закону пала
је на божићне празнике и изузетно мало коментара ушло је у разматрање... - истиче Бојана
Селаковић, задужена за јавне политике у Грађанским иницијативама.
Што се тиче незапослених мајки, то је, објашњавају у ГИ, остављено локалним самоуправама
па су оне које су то финансијски могле да изведу, породиљама издвајале одређене суме.
- У некима су се просто "бранили" тиме да немају новца и то је потпуно легитимно. Наравно да
нико не жели на овај начин да стимулише родитељство, али треба имати на уму и да смо ми
потписници Конвенције о заштити материнства, а оваква пракса свакако не иде у прилог наводи Селаковићева.
Чињеница која такође забрињава АЖЦ је условљавање дечијег додатка од симболичних 2.660
динара дететовим редовним похађањем школе. Ово представља системску дискриминацију
сиромашне деце која живе у биолошким породицама, посебно ако се има у виду да исто
министарство прописује да је накнада за трошкове детета које се налази у хранитељству
16.000 динара.
Ретроактивна примена закона
Влада Србије ускратила је својевремено редовну исплату накнаде за породиљско боловање, а
потом је породиљама обрачунавала порез на кумулативно исплаћена породиљска боловања.
Практично, породиље су биле кажњене што им надокнаде нису исплаћиване редовно, па су у
тренутку исплаћивања премашиле 60.000 динара што подлеже опорезивању и то у тренутку
када је солидарни порез већ био укинут, па су се ове мере спроводиле и ретроактивно. Овај
пропуст је после скоро годину и по исправљен.
Омбудсман: Прерано за реакцију
Будући да је закон у фази нацрта, из канцеларије заштитника грађана Саше Јанковића, лист
Данас је добио одговор да је "прерано за било какве реакције и коментаре омбудсмана".
Вулин: Повећаће се давања породиљама
Министар рада и социјалне заштите Александар Вулин рекао је јуче да ће се Законом о
финансијског подршци породицама са децом повећати давања породиљама и елиминисати
свака злоупотреба. Вулин је објаснио да ће, када закон буде усвојен, надокнаду добијати и
породиље које су радиле на уговор о привременим и повременим пословима и жене које су
власнице пољопривредних газдинстава. Он је рекао и да ће од 1. јула ове године породиље
новац добијати директно на свој рачун, а не преко послодавца.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/__sudovi_u_blokadi_od_19_januara.55.html?news_id=314134

Одржан штрајк упозорења Синдиката правосуђа Србије

Судови у блокади од 19. јануара?
АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ
Београд - Уколико Министарство правде не одустане од намере да отпусти правосудне службенике који
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су запослени на одређено време, 19. јануара ће административно особље у судовима и
тужилаштвима ступити у генерални штрајк, закључак је јуче одржаног штрајка упозорења који
је организовао Синдикат правосуђа Србије.
Према речима Слађанке Милошевић, председнице Синдиката правосуђа, намера Министарства
правде је у несагласју са Акционим планом за поглавље 23 које предвиђа растерећење
носилаца судијске и тужилачке функције.
- Акционим планом смо се обавезали да ће постепено судије и тужиоци бити ослобођени
административних обавеза како би могли у потпуности да се посвете својим пословима. Ако
буду отпуштени административни радници запослени на одређено време, судије и тужиоци ће
бити затрпани пословима - наводи Милошевићева.
Она додаје да однос државе према запосленима на одређено време представља флагрантно
кршење закона.
- Закон дозвољава да се они у том статусу задрже највише шест месеци, а нису ретки примери
да људи раде на одређено време и дуже од десет година - каже Слађанка Милошевић и пита
каква порука се тиме шаље приватним предузетницима.
Представници синдиката су у прошлу среду имали састанак са министром правде Николом
Селаковићем, на којем им је он понудио да се уговори на одређено време продуже до краја
фебруара. За синдикалце је тај предлог био неприхватљив, сматрајући га простом куповином
времена, без суштинског задирања у проблематику.
- Ми инсистирамо на томе да се дефинишу јасна мерила на основу којих они планирају да
отпуштају људе, као и то да заједнички радимо на анализи тих мерила - подвукла је
Милошевићева.
http://www.danas.rs/dodaci/biznis/tri_slike_sindikata_kakve_nezasluzujemo.27.html?news_id=314108

Прекаризација рада и слабљење синдиката (9)

Три слике синдиката какве не/заслужујемо!
АУТОР: СРЕЋКО МИХАИЛОВИЋ
На порталу Центра за развој синдикализма у 2015. години, пренето је из медија и разних
сајтова 1.719 информација и коментара на радничке и синдикалне теме. Пренели смо све што
смо сматрали значајним и корисним за људе који прате наш портал. Избегавали смо оне
садржаје који потпирују међусиндикалне свађе и шире неистине о синдикатима и радницима.
У просеку смо месечно преносили 143 информације. Вероватно синдикати не треба да буду
незадовољни дневним просеком од готово пет информација. Но, разлога за незадовољство
има када је у питању квалитет информација.
- Ако би се бавили избором "утиска" године, када је реч о синдикатима и њиховој
не/активности, онда издвајамо три кандидата...
Први кандидат за "утисак" године - Све шира и све дубља прекаризација рада и живота
Онесигуравање рада и радничког живота је све шире и све дубље и то је непобитна чињеница
и код нас и у свету (од четири радна места у светским размерама три су несигурна а само
једно је сигурно). Истраживање прекарности које је прошле године обавио Центар за развој
синдикализма уз подршку Фондације за отворено друштво, показује да је забрињавајуће
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прекаран 61 проценат запослених и 63 одсто незапослених новинара. Много је горе стање
физичких радника без квалификација - забрињавајуће је прекарно 77 одсто запослених и чак
91 одсто незапослених физикалаца. Овоме треба додати да прекаризацију рада прати процеси
слабљења и онемоћавања синдиката.
Други кандидат за "утисак" године - Лице и наличје синдикалне критике и самокритике
У Информатору Независног синдиката металаца Железаре Смедерево, од 31.12. 2015. године,
налази се једна занимљива подела синдикалних активиста и лидера у датој компанији, а
уверени смо и у њену ширу распрострањеност. Ево како се описују профили два главна типа
синдикалаца - "паламуди" и "тртомуди". Цитирам: ĹПаламудĺ је сваки човек - синдикалац који
нема шта да каже, а има потребу да говори. Прича Ĺпаламудаĺ се у српском народу назива
Ĺпаламуђењеĺ. Ко препозна Ĺпаламудаĺ треба да се спашава од њега /ů/ Далеко опаснији за
сваког човека је, да од Ĺпаламудаĺ синдикалца, налети на Ĺтртомудаĺ синдикалца! Између
синдикалних Ĺпаламудаĺ и Ĺтртомудаĺ постоји разлика! Синдикални Ĺтртомудĺ, док тртомуда
гледа вас у очи, ако примети да га не слушате, он вам се уноси у лице, скреће вам пажњу на
то да га не слушате, вуче вас за рукав, колута очима, нуди вам цену од 3.000 динара да вас
купи и да на тај начин присвоји право личне својине над вама.
Стицајем околности и други пример синдикалне само/критике потиче из Железаре Смедерево.
Трагове ове приче налазимо још у 2012. години. Тада је, средином лета те године а према
писању Политике, Жељко Веселиновић први човек синдиката "Слогаö у међусиндикалној
расправи устврдио да професионални синдикалци у Железари коштају више од 100 милиона
динара и то само за плате - "Поред плата лидера синдиката, ту су и плате 24 професионалца
који су за свој нерад плаћени три пута више него што би примали радећи свој посао којег су
ослобођени.áТу је и 75 повереника синдиката по погонима, а сваки од њих државу кошта око
30 хиљада динара месечно, преко редовне плате, за само један дан синдикалних активности у
недељи.ö
Јесенас је Независни синдикат металаца Железаре Смедерево предложио уштеде у
синдикатима фабрике, реч је о идеји да се укидањем појединих радних места у синдикатима,
годишње фабрици уштеди 18,5 милиона динара. Овај синдикат је предложио Споразума о
условима за рад репрезентативних синдиката у којем се предлаже укидање радног места "шеф
стручне службе" у сва три репрезентативна синдиката и смањење броја повереника са
садашњих 25 на пет. Милета Гујаничић, председник поменутог синдиката наводи да се
годишње због коришћења синдикалних дана повереника, остварује 46.800 сати плаћеног
одсуства и прековременог рада за поверенике и запослене који их мењају.
Можете само замислите како би се променила финансијска ситуација свих синдиката када би
се поменути предлози усвојили на нивоу републике и колико би пара остало за многе важне
активности синдиката, укључив и паре за штрајкачке фондове.
Трећи кандидат за "утисак" године - Синдикално обједињавање на странама једне новине
Крагујевачке (www.крагујевачке.рс) од првог јануара ове године обавиле су немогућу мисију готово објединиле све синдикате Србије, фале им два-три, али већина је ту. Не знам, нити
Крагујевачке о томе пишу, да ли су интервјуисани синдикалисти тражили одобрење од својих
централа да се појаве у истим новинама, па чак и на истој страни. Ако нису, то је већ корак
напред. Синдикати Србије, заједно! Па макар у новинама! А шта ако је истино оно што се
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прича, да је истинито оно само што новине објаве, онда су синдикати Србије близу
заједништва - не мора организационог, али је неопходно акционо!
Ево шта у тим новинама кажу регионални синдикални лидери, а и један републички.
"Никада запослени нису осећали већу несигурност него данас", каже Дејан Ђокановић,
регионални повереник УГС Независност за Крагујевац.
"Данашњи статус радника је, благо говорећи, никада гори, јер овај нови либерални закон о
раду ништа добро није донео радницима. Осим страха и стрепње за будућност", каже
Славољуб Ђоковић, председник регионалног одбора АСНС за Крагујевац
"Статус радника, слободно могу рећи, данас је на најнижем могућем нивоу, јер радна места су
све несигурнија а механизми за заштиту радничких прва су све мањи", каже Зоран Марковић,
председник Самосталног синдиката Фијат аутомобила Србија.
"Чак и оскудна радничка права се крше на сваком кораку, најпре због огромне незапослености,
али и неефикасног система инспекције, чија основна функција јесте да буду инструмент
државе, али не у поштовању закона и права радника, већ у дисциплиновању непослушних",
каже Милан Јевтић из Уније савеза синдиката просветних радника Србије.
"Синдикати по дефиницији јесу слабија страна у сукобу радника и послодаваца. Посебно
данас, када код нас али и у свету, пада поверење у могућности синдиката. Хомогенизација
радника јесте један од основних задатака синдиката у наредном периоду, без обзира на
чланство у синдикату. Хомогенизовано чланство на основу припадности једној друштвеној
групи, представља политички утицајни фактор за промену успостављених односа", каже
Југослав Ристић, председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца.
"Држава апсолутно ништа не ради како би се овај тежак положај (запослених) поправио већ
напротив, под плаштом довођења страних инвестиција и улагања, додатно урушава стечена
права радника", каже Зоран Михајловић, секретар Већа савеза самосталних синдиката Србије.
Камо среће да се ове тачне констатације нађу у документима и синдикалним акцијама и камо
среће да се ово "папирнато" синдикално обједињавање нађе у синдикалној пракси!
Аутор је социолог и сарадник Центра за развој синдикализма
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