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Сигурна сам да ће Брисел инсистирати на томе да се открије ко стоји иза претњи
новинарима у Србији и држава то мора да уради, оцењује председница Синдиката
новинара Србије Драгана Чабаркапа.
Недељу дана након што су новинарима БИРН-а и Независног друштва новинара Војводине
упућене претње путем друштвених мрежа, отворене претње смрћу поново су упућене
руководству Независног друштва новинара Војводине Недиму Сејдиновићу и Динку
Грухоњићу.
Коментаришући учестале претње новинарима у Србији, Чабаркапа је у Новом дану истакла да
они као Синдикат најоштрије осуђују те претње, дају колегама подршку и очекују да полиција
утврди ко стоји иза њих.
“Сматрамо да су медијски закони и реформе допринели да стање у медијима буде овакво какво
је”, рекла је она додајући да је Синдикат указивао на катастрофалне последице медијске
приватизације, тражио да се неки од случајева истраже како се таква ситуација не би поновила.
“У међувремену, држава се повукла из медија, што је супротно закону”, наглашава она уз
напомену да су већ тражили од Установног суда да се испита уставност медијских закона.
“Из већине медија који су били у локалном власнишву држава се повукла али су ушли
партијски функционери”, констатује Чабаркапа.
Према њеним речима, није требало гасити агенцију Тањуг јер је она светски познат бренд и
Синдикат новинара Србије ће инсистирати на опстанку ове државне агенције.
Саша Мирковић крши закон у случају листа "Спорт"
Она је такође указала и на дешавања у дневном листу Спорт, чији је нови власник Саша
Мирковић одлучио да тај дневни лист претвори у недељник. “Колеге из Спорта су ме
обавестиле да је власник Саша Мирковић одлучио да буду недељик. Цела прица око Спорта је
сумњива”.
Наглашава да су проблеми новинара Спорта почели када је компанија Новости одлучила да
лист прода Мирковићу који није поштовао права запослених, није им плаћао зараде и
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доприносе, запослени су се обраћали инспекцијама али оне нису реаговале што је, како истиче
кулминирало отпуштањем запослених који нису могли да испуне превелике норме које су им
прописане.
“Он нема права то да уради по закону”, каже Драгана Чабаркапа коментаришући најаву да ће
дневни лист са традицијом од 70 година бити претворен у недељник.
“Позивамо Владу и директора Новости да спрече гашење овог бренда који постоји 70 година”.
Данас имамо састанак са представницима Европске светске федерације новинара и тражићимо
од њих да инсистирају код Јоханеса Хана да се изврши притисак на Владу да поштују закони и
права радника у медијима.

Жељезнице Србије отпуштају 3.000 људи
Како би задовољила захтјеве ММФ-а Србија је кренула у реконструкцију предузећа, међу
којима су Жељезнице Србије.
Извор: Al Jazeera
Жељезнице Србије ће до краја године остати без 3.000 радника. Према плану систематизације,
који је усвојен, оволики број запослених је превелик. Отпуштени ће добити отпремнину, или
пристати на пријевремену пензију.
Синдикати наводе да су радници незадовољни висином отпремнине. Рационализација у
државним компанијама је услов који је ММФ поставио Србији за позитивну ревизију станд бy
аранжмана.
За функционисање Жељезнице Србије по старом принципу, "прошао је воз". План
реорганизације, који је почетком године усвојен, ускоро мора да буде у потпуности
примијењен, па ће то јавно предузеће морати, по договору са Владом, да смањи број
запослених.
Министрица за инфраструктуру у Влади Србије Зорана Михајловић каже да се очекује да људи
добровољно напусте предузеће и додаје:
"То је доборовољан одлазак људи. Истакнуте су на огласним таблама онако како су правила и
сада чекамо да видимо број људи који ће се у том смислу пријавити“.
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Дио се пензионише, већина добија отпремнине
Без посла, кажу у синдикату, до краја године мора да остане 3.000 радника. Једном дијелу бит
ће понуђен одлазак у пријевремену пензију, док ће већина, њих 2.500 добити отпремнине.
Договорен износ је 200 еура по години стажа каже Милан Вељковић из Независног синдиката
железничара Србије.
„Незадовољни су, а и ми синдикати то смо и рекли и представницима Владе и пословодства, јер
се акценат дао овим запосленима који испуњавају услове за одлазак док ови стварно је мало,
ево ови са 35 година стаза има 55 година живота да оде са 7.000 евра. Нити је довољно за
почетак приватног посла нити са тим парама може да чека да оде у пензију. Због тог дела врло
је велико незадовољство код запослених“, додаје.
Жељезнице су једно од три предузећа на основу чијег напретка ММФ мјери резултате Србије.
Друга два су Србијагас и Електропривреда Србије, који планове систематизације још нису
усвојили.
ЕПС је најавио да ће до краја године око 1.000 људи отићи из тог предузећа, али да је ријеч о
онима који су пред пензијом. Процјене су да је око 10.000 запослених вишак од преко 30
хиљада колико их ради у тој компанији.
Шта са онима који су у приватном сектору
Главни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк каже да се много незаслужене пажње
придаје отпуштањима у државном сектору.
„То јесте проблем што ћете добити неколико хиљада нових незапослених, али ми дижемо фрку
око 4.000 или 5.000 вишка запослених у јавним предузећима, који би требало до краја године
да остану без посла. Нико се у овој земљи окренуо није што је 400.000 људи у приватном
сектору остало без посла између 2008. до данас“, додаје.
Истовремено у току је и рационализација у јавној управи. До средине сљедећег мјесеца, када
представници ММФ-а стигну у Србију, знаће се колико ће се тачно отказа подијелити и у том
сектору.
Из министарства државне управе кажу:
„Отпуштања у јавном сектору се неће спроводити без функционалне анализе, којом треба да се
утврди где има вишкова, а где мањка администрације. Акциони планови у оквиру ових анализа
нису још завршени. У сваком случају, неће се правити потези који могу да доведу до
неквалитетне јавне управе“.
ММФ од Србије очекује да смањи издвајања из буџета, која одлазе на плате пола милиона
запослених у јавном сектору и да се уради реорганизација јавних предузећа како би она
пословала у плусу.
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