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правосуђа

Отказан штрајк у правосуђу после договора синдиката и министарства
Извор: Бета
Министарство правде и синдикати правосуђа постигли су данас договор о
унапређивању положаја запослених у правосуђу, после чега је отказан штрајк у
судовима, тужиштвима и затворима заказан за сутра
БЕОГРАД - Министарство правде и синдикати правосуђа постигли су данас договор о
унапређивању положаја запослених у правосуђу, после чега је отказан штрајк у судовима,
тужиштвима и затворима заказан за сутра, саопштили су министарство и синдикати.
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић изјавила је вечерас за
агенцију Бета да је шрајк одложен, а да ће сутра ујутру бити одржани синдикални састанци.
"Убедили су нас да није могуће добити повећање плата веће од пет одсто. Рекли су да је ова
буџетска година завршена и да ће у наредној години гледати да нађу простора за усклађивање
плата", казала је Милошевић и додала да су у Министарству казали да имају у виду њихов
материјални положај.
На данашњем састанку формирана је радна група за израду нацрта закона којим би требало да
на засебан начин уреди положај запослених у правосуђу, као и да се регулисање њиховог
положаја изузме из Закона о државним службеницима и намештеницима, наводи се у
заједничком сопштењу Министарства правде, Синдиката правосуђа Србије и Синдиката
организација правосудних органа Србије (СОПОС).
На састанку је договорено да се наставе преговори представника синдиката и министарства о
даљем побољшању положаја запослених у правосуђу, наводи се у саопштењу после састанка.
Милошевић је раније данас најавила да ће чланови тог синдиката сутра штрајковати тражећи
повећање плате, јер су незадовољни понуђеним повећањем од пет одсто. Синдикат је
незадоваљан због тога што плате у правосуђу нису повишене у протеклих шест година, док су
другим буџетским корисницима повећаване.
Агенција Бета сазнаје у Министарству правде да су се представници Синдиката правосуђа
Србије вратили на састанак и да је договор накнадно постигнут.

Данас протест пензионера
Аутор: Ј. Ж. С.
Незадовољно предугом применом Закона о привременом уређивању начина
исплате пензија Удружење синдиката пензионера ће данас у 11 часова на Тргу
Николе Пашића одржати протест пензионера
НЕЗАДОВОЉНО предугом применом Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија Удружење синдиката пензионера ће данас у 11 часова на Тргу Николе Пашића одржати
протест пензионера и будућих пензионера, како би Скупштини Србије, Уставном суду, Влади и
ММФ скренули пажњу на свој тежак положај и одузимање стечених права.
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Крагујевац: Инвалиди - штрајкачи глађу у агонији
Извор: Фонет
Само током данашњег дана екипе хитне помоћи интервенисале у више случајева,
помажући изнемоглим радницима у предузећу "Заства ИНПРО"
КРАГУЈЕВАЦ - Здравствено стање штрајкача глађу у предузећу "Заства ИНПРО" је све теже, а
решење двадесетодневне агоније инвалида рада, који од 11. октобра одбијају храну, се још не
назире. Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња изјавио је ФоНету да су само током
данашњег дана екипе хитне помоћи интервенисале у више случајева, помажући изнемоглим
радницима.
Неколико нас је добило инфузије, ињекције за ублажавање болова у мишићима, као и терапију
за хипертензију, мучнину и констатнтну узнемиреност, рекао је Пушоња.
Упркос веома лошем здравственом стању, штрајкачи настављају протест гладовањем иако су
им снаге на измаку, а решења још нема на видику.
У овом тренутку нема наговештаја било каквог договора и прекида наше агоније. На
последњем састанку са представницима синдиката и Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике, фокус је стављен на евентуално побољшање социјалног програма, јер ми
сматрамо да је отпремнина од 200 евра по години радног стажа, непримерена за људе који су
постали инвалиди на својим радним местима, рекао је Пушоња.
У међувремену, 115 радника, међу којима су и инвалиди рада који штрајкују глађу, добило је
линеарно по 22.000 динара, што је по њиховој оцени, тек половина очекиваних примања.
Пушоња је одбацио тврдње министра за рад, запошљавање и социјалну политику Александра
Вулина да је држава учинила све што је могла за њих, наводећи да већина њихових захтева није
испуњена.

Министарство правде: Нађено решење са синдикатима
Представници Министарства правде, на челу са министром правде Нелом Кубуровић, и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС), пронашли су данас компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног положаја запослених у правосуђу.
У саопштењу Министарства је навадено да је на данашњем састанку формирана и заједничка
радна група чији је циљ израда нацрта закона, који би требало да на засебан начин уреди
положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из Закона о
државним службеницима и намештеницима, преноси Танјуг.
На састанку одржаном у Министарству правде, договорено је да се наставе преговори између
представника синдиката и министарства о даљем побољшању положаја запослених у
правосуђу, напомиње се у саопштењу.
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Раније данас, Синдикат правосуђа најавио је за сутра ступање у генерални штрајк, мада је навео
да није извесно да ће до њега и доћи.

Порезници уводе строгоћу
Значајно повећање пореских прихода у овој години, последица је јасно изражене политичке
одлуке да се на сиву економију више не гледа кроз прсте
Аутор: Александар Микавица
Буџетски дефицит од 6,7 одсто бруто домаћег производа из 2014. у 2016. биће сведен на два
процента, кажу економисти, а томе је значајно допринела и јасно изражена политичка одлука
да се на сиву економију више не гледа кроз прсте. Бољи рад Пореске управе и инспекција, од
почетка године до краја јула, повећао је приход државног буџета за око 300 милиона евра. У
овом периоду приходи од ПДВ повећани су за 11, од акциза за 21, пореза на добит за 17,4,
пореза на доходак 4,9, а од доприноса за 2,6 одсто.
Међу представницима пословне заједнице и њихових удружења преовлађује мишљење да су
приметни резултати у протекле три године предузиманих мера државе на сузбијању нелојалне
конкуренције из „сиве зоне пословања”. Сива економија у Србији ствара око 30 одсто БДП,
тврде стручњаци, процењујући да се у тој нелегалној зони годишње „обрне”, а да се не
опорезује, око 11 милијарди евра.
Према недавно саопштеним резултатима истраживања Америчке привредне коморе о учинку
државе на побољшању услова пословања у 2016. години, 63 одсто, од 196 компанија њених
чланова, сматра да смањење сиве економије треба да остане међу приоритетима нове владе.
Готово исти проценат чланова тврди да би се њено смањивање директно одразило на раст и
запошљавање у њиховим компанијама. Испитаници виде нелојалну конкуренцију из сиве зоне
као озбиљну претњу њиховом пословању.
Сива економија у Србији ствара око 30 одсто БДП, тврде стручњаци, процењујући да се у
тој нелегалној зони годишње „обрне”, а да се не опорезује, око 11 милијарди евра
Америчка комора подсећа да је кровни Закон о инспекцијском надзору усвојен 2015. године, у
складу са предлозима Одбора за борбу против сиве економије, чиме је први пут обезбеђен
делотворан механизам за бољу координацију инспекцијских служби. Резултати су већ
видљиви, а цариници и порески органи повећали су број заплена кријумчарене и робе без
декларације, нарочито кад се ради о акцизној роби као што су дуван, алкохол и деривати
нафте.
Недостатак капацитета државне управе, да наметне исте услове за све, ипак доживљавају као
неуспех.
Сва удружења привреде указују да би специјализација тужилаштва и судова за дела сиве
економије, више стручњака који раде на овим случајевима, као и усклађивање и усаглашавање
деловања свих учесника у борби против сиве економије сигурно донело боље резултате.
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Милана Кнежевића, власника модне конфекције „Модус”, упућени сматрају једним од
првобораца у рату против сиве економије. Према његовим речима, оно што држава чини на
сузбијању нелегалне трговине тешко и да се може приметити.
– Црно тржиште се није смањило, јер су отежани услови пословања због повећања дажбина, па
и недавног повећања најниже цене рада – тврди Кнежевић. – Црно тржиште би брзо нестало
када би се забранила продаја робе без фактуре која казује од кога је роба купљена и потврђује
да је на њу плаћен ПДВ.
Кнежевић има обичај да каже да они који послују „на црно”, годишње из Србије однесу по
неколико мостова, а ако држава настави са досадашњим односом према утајивачима, порез ће
се плаћати „на добровољној бази”, као чланарина у културно-уметничком друштву и Колу
српских сестара.
Драгана Марковић, директорка Пореске управе, подсећа да је реформу ове државне службе
Влада Србије усвојила половином прошле године, а да ће резултати бити видљиви у наредној.
Сталном повећавању наплате пореза и доприноса допринеће и конкурс за пријем 100 нових
пореских инспектора, чије се објављивање очекује управу у овој седмици. У поређењу са
сличним земљама, Србија има мање порезника у односу на број становника.

НИШТА ОД ШТРАЈКА Министарство правде и синдикати правосуђа
постигли договор
Извор: Тањуг , Бета
Представници Министарства правде, на челу са министром правде Нелом Кубуровић и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС), пронашли су данас компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног полоž жаја запослених у правосуђу.
У саопштењу Министарства је навадено да је на данашњем састанку формирана и заједничка
радна група чији је циљ израда нацрта закона, који би требало да на засебан начин уреди
положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из Закона о
државним службеницима и намештеницима.
На састанку одржаном у Министарству правде, договорено је да се наставе преговори између
представника синдиката и министарства о даљем побољшању положаја запослених у
правосуђу, напомиње се у саопштењу.
Раније данас, Синдикат правосуђа најавио је за сутра ступање у генерални штрајк, мада
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић изјавила је вечерас за
агенцију Бета да је шрајк одложен, а да ће сутра ујутру бити одржани синдикални састанци.
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- Убедили су нас да није могуће добити повећање плата веће од пет одсто. Рекли су да је ова
буџетска година завршена и да ће у наредној години гледати да нађу простора за усклађивање
плата - казала је Милошевић и додала да су у Министарству казали да имају у виду њихов
материјални положај.
Милошевић је раније данас најавила да ће чланови тог синдиката сутра штрајковати тражећи
повећање плате, јер су незадовољни понуђеним повећањем од пет одсто. Синдикат је
незадоваљан због тога што плате у правосуђу нису повишене у протеклих шест година, док су
другим буџетским корисницима повећаване.
Агенција Бета сазнаје у Министарству правде да су се представници Синдиката правосуђа
Србије вратили на састанак и да је договор накнадно постигнут.

Синдикати: Пензионерима је понижавајуће повећање пензија за један
до два одсто
Извор: Бета
Удужење синдиката пензионера Србије (УСПС) и Удружење синдиката пензионисаних војних
лица Србије (УСПВЛС) оценили су данас да је незаконита исплата једнократне помоћи свим
пензионерима, да је понижавајуће повећање пензија од јануара идуће године за један до два
одсто.
Председник УСПС Михајло Радовић рекао је да чланови тог удружења траже да им се пре свега
врати износ којим им је одузиман од пензија сваког месеца у протекле две године.
УСПС, како је истакао Радовић, неће одустати од протеста који је за сутра заказан, без обзира
на "обећања премијера Александара Вучића о једнократној исплати и повишици".
- Не да нисмо задовољни обећаном једнократном помоћи свим пензионерима и повећањем од
јанура за један-два одсто него сматрамо да премијер Александар Вучић нема право да даје паре
из ПИО фонда као социјалну помоћ. Таква врста подршке најугроженијима се може давати
само из буџета. Власт је од ПИО фонда направила резервни буџет и даје колико мисли да треба
- рекао је Радовић.
Он је додао да је незапажено прошло и укидање 13. пензије коју су добијали пензионери са
најнижим примањима, до 20.000 динара.
- Прикључили су ПИО фонду пензиони фонд земљорадника, деле социјалу и тако
упропаштавају фонд који би можда без тога и могао да нормалније функционише. Власт има
четири члана у Управном одбору, подржавила га је и може да ради шта хоће - оценио је
Радовић.
Председник УСВЛС Јован Тамбурић сматра да је најава о повећању пензија од јануара свођење
пензија на социјалну категорију.
- Умањили су нам пензије од десет до 22 одсто, а сада говоре о расту од један - два одсто - рекао
је Тамбурић.
Он је казао да сви грађани који примају пензије које су ниже од минималне потрошачке корпе
од 36.000 динара заслужују да од државе добију помоћ.
- У Србији су све институције урушене и о свему одлучује један човек, па тако и о пензијама.
Чујемо да нам добро иде и да у буџету има вишак од 52 милијарде динара. Како ниједна
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реформа није урађена, а ни сузбијена сива економија тај новац уштеђен је тако што је нама
закинуто. Не знам како министри не знају колико буџет дотира ПИО фонд, једни кажу са 60, а
други са око 37 одсто - рекао је Тамбурић.
Он је казао да су "Вучићева обећања део предизбоирне кампање у којој власт хоће да поткупи
део гласача".
Савез пензионера Србије данас је оценио да ће једнократна помоћ допринети побољшању
материјалног положаја пезионера који су "имали разумевања за одлуке Владе у ситуацији када
је требало успоставити финансијску стабилност у држави".
То удружење очекује да се што пре утврди трајање закона којим су умањене пензије јер је то од
"опредељујућег значаја за пензинере".

Инспекторат рада: Откривена 740 радника на црно
Извор: Бета
У ванредним контролама које је Инспекција рада извршила код послодаваца широм Србије,
затечено је 3.219 радника, од којих 740, или 23 одсто није имало уговор о раду, нити је било
пријављено на обавезно социјално осигурање.
Надзори су, од 24. до 27. октобра извршени код 952 послодавца који се баве различитим
делатностима − трговином, угоститељством, грађевинарством, саобраћајем, занатским
услугама и другим, саопштио је данас тај инспекторат.
Највећи број непријављених – чак 103 од 153 затечена радника откривени су код послодаваца
на територији Јужнобачког округа, док је у Нишавском округу од 120 радника њих 80 било
ангажовано "на црно", наводи се у саопштењу.
Процентуално, према резултатима контроле, рад "на црно" је најзаступљенији на територији
Подунавског округа, где су инспектори утврдили да од 53 затечена радника, њих 47 (око 89
одсто) није било пријављено.
У инспекцијским надзорима у Зајечару, Краљеву, Врњачкој Бањи и Нишу откривено је и шест
нерегистрованих субјеката − три из делатности грађевинарства, и по једна фирма која се бави
одржавањем и оправком моторних возила, такси превозом и шивењем.
Инспектори су донели шест решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах
покрену прописани поступак за упис у регистар и забранили им даље обављање делатности до
испуњења за то прописаних услова.
Због прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду инспектори су
поднели укупно 119 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног
лица, односно против предузетника.
Издали су и 17 прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи
на недржање уговора на месту рада.
Инспекција рада је донела и укупно 387 решења са налозима за отклањањ неправилности у
области радних односа и безбедности и здравља на раду, као и 18 решења о забрани рада на
радном месту због неоспособљености запосленог за безбедан рад.
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Вучић: Они који обећавају паре на поклон су неодговорни људи
Извор: Танјуг
Повећања плата су онолика колико смо зарадили, а они који обећавају паре на поклон су
неодговорни људи, изјавио је данас премијер Србије Александар Вучић.
Одговарајући на питања новинара како коментарише да има оних који нису задовољни
најављеним повећањем плата, Вучић је рекао да нема ништа против тога да људи кажу да
нечим нису задовољни, али да онда нађу некога ко ће им дати више “ само да им држава не
банкротира за годину или две” .
“ Ми дајемо колиико можемо и колико смо зарадили” , рекао је Вучић.
Он је додао да ли се неко у јавном сектору запитао да ли је зарадио тих од три до десет одсто
више, и да ли баш раде 40-50 сати недељно или је то мало мање.
- “ Ми нисмо зарадили више. Када будемо зарадили више, онда ћемо моћи да исплатимо више.
Људи морају да разумеју, онолико колико зарадимо толико ћемо моћи да исплатимо - рекао је
Вучић.
Он је додао да је повећање од пет до шест и по огромно повећање у односу на инфлацију од
један одсто.
- “ И све ће нам друго ићи преко тих један одсто, за толико процената ће нам бити бољи
животни стандард. Само када дајете 5.000 или 6.000 динара пензије, то је више од два досто
више у односу на просечну пензију за ову годину, и то сваког месеца, плус оно што ће ићи
повећање” - рекао је Вучић.
Премијер је рекао да зна да то није довољно, али да је боље за два или три одсто, а следеће
године можда и за четири или пет одсто.
“ То је онда много боље, али толико смо зарадили. Имамо милион и 780 хиљада пензионера,
што је добро и хвала богу живе све дуже, али је трошак државе све већи, неко то мора да
заради. Онолико колики нам је губер, толико можемо да се пружимо” , рекао је Вучић.
Он је додао да је раније било оних који су договарали повећање на основу коалиционих
споразума, али да је данас другачије.
“ Селе две партије и договориле се, а ми преговарамо по шест месеци са ММФ-ом. Нико
никакву партију овде не пита ништа. То је огромна разлика, али то је цена да постанете
нормална земља, уредјена и просперитетна” , закључио је Вучић.

Управа за извршење кривичних санкција донела одлуку о минимуму процеса рада без
консултације са синдикатима

Држава незаконито саботира штрајк стражара
Затворски чувари ће током штрајка правосуђа, који би требало да почне у уторак 1.
новембра, имати више радних обавеза него током "мирнодопских услова", тврде у
Синдикату правосуђа Србије.
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Пише: В. Јеремић
То, према њиховим наводима, проистиче из Одлуке о минимуму процеса рада коју је, без
консултација са синдикатима, 26. октобра донео директор Управе за извршење кривичних
санкција Милан Стевовић. С друге стране, из управе тврде да је приликом доношења спорне
одлуке испоштован Закон о штрајку и да се директор Стевовић консултовао са представницима
других репрезентативних синдиката. Ипак, представници УГС Независност, јединог другог
репрезентативног синдиката, су демантовали да их је ико консултовао приликом писања
одлуке.
Наиме, како је рад у затворима делатност од посебног значаја за безбедност земље, Закон о
штрајку прописује да се током обуставе рада поштује минимум процеса рада. Опис минимума
рада у затворима се дефинише у одлуци коју доноси директор Управе за извршење кривичних
санкција. Приликом доношења одлуке директор је "обавезан је да узме у обзир мишљење,
примедбе и предлоге синдиката". А према тврдњама из Синдиката правосуђа, директор Стевић
то није учинио.
Из Управе за извршење кривичних санкција нам је речено да је директор Стевовић испоштовао
закон, тиме што се консултовао са представницима других репрезентативних синдиката.
Према нашим сазнањима, једини други репрезентативни синдикат у Управни за извршење
кривичних санкција је Грански синдикат Независност. Овај синдикат, за разлику од Синдиката
правосуђа, не учествује у најављеном штрајку. Председник ГС Независност за управу,
правосуђе и полицију Драган Чабрић за Данас демантује да је их је директор Стевовић
консултовао приликом израде одлуке.
- Љути смо, пошто нас нико није питао. Примио сам ту одлуку и она предвиђа да радимо више
него пре штрајка - наводи Чабрић.
Истог става су и у Синдикату правосуђа. Према њиховом гледишту, Одлука о минимуму
процеса рада је повећала радне обавезе стражарима у односу на период пре штрајка. Пошто,
како нам је речено, то обесмишљава обуставу рада, Синдикат правосуђа је позвао своје чланове
да не потписују одлуку и да уместо тога по свом осећају поштују минимум процеса рада. Из
синдиката су најавили да ће покушати правним путем да оспоре Одлуку о минимуму процеса
рада.
Разједињени пред штрајк
Асоцијације независних синдиката Србије (АСНС) Групација синдиката Управе за извршење
кривичних санкција, неће штрајковати 1. новембра јер је у разговору са министром правде
Нелом Кубуровић, постигнута сагласност о висини повећања плата, да неће бити отпуштања, и
да се посебним законом уреди статус запослених у тој Управи. Договорено је да се хитно
обезбеде униформе за запослене, да ће управа сносити трошкове замене здравствених
књижица, да ће бити обезбеђене службене легитимације за све запослене, као и да ће АСН
Синдикати Управе за извршавање кривичних санкција учествовати у раду радних група
Министарства.
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Постигнут компромис са правосудним синдикатима
Представници Министарства правде са министром правде Нелом Кубуровић на челу и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС) пронашли су компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног положаја запослених у правосуђу.
Пише: ФоНет
На састанку је формирана и заједничка радна група чији је циљ израда нацрта закона, који
треба да на засебан начин уреди положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог
положаја изузме из Закона о држаним службеницима и намештеницима.
Такође, током данашњег састанка одржаном у Министарству правде, договорено је да се
наставе преговори представника синдиката и Министарства о даљем побољшању положаја
запослених у правосуђу, наводи се у саопштењу.

Застава ИНПРО: Штрајкачи глађу у агонији
Здравствено стање штрајкача глађу у предузећу "Заства ИНПРО" је све теже, а решење
двадесетодневне агоније инвалида рада, који од 11. октобра одбијају храну, се још не назире.
Пише: Фонет
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња изјавио је ФоНету да су само током данашњег
дана екипе хитне помоћи интервенисале у више случајева, помажући изнемоглим радницима.
Неколико нас је добило инфузије, ињекције за ублажавање болова у мишићима, као и терапију
за хипертензију, мучнину и констатнтну узнемиреност, рекао је Пушоња.
Упркос веома лошем здравственом стању, штрајкачи настављају протест гладовањем иако су
им снаге на измаку, а решења још нема на видику.
У овом тренутку нема наговештаја било каквог договора и прекида наше агоније. На
последњем састанку са представницима синдиката и Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике, фокус је стављен на евентуално побољшање социјалног програма, јер ми
сматрамо да је отпремнина од 200 евра по години радног стажа, непримерена за људе који су
постали инвалиди на својим радним местима, рекао је Пушоња.
У међувремену, 115 радника, међу којима су и инвалиди рада који штрајкују глађу, добило је
линеарно по 22.000 динара, што је по њиховој оцени, тек половина очекиваних примања.
Пушоња је одбацио тврдње министра за рад, запошљавање и социјалну политику Александра
Вулина да је држава учинила све што је могла за њих, наводећи да већина њихових захтева није
испуњена.
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Савез самосталних синдиката Крагујевца упутио је писмо министру Вулину
Где у Србији запослити особе са инвалидитетом
Савез самосталних синдиката Крагујевца упутио је данас министру за рад, запошљавање и
социјалну политику Александру Вулину отворено писмо у коме тражи одговор на питање
где у Србији може да се запосли радник, који нема три прста на руци и има више од педесет
година или има шездесет година и тумор.
Пише: Фонет
У писму се наводи да управо такви људи штрајкују глађу у Заштитној радионици, Застава
ИНПРО и додаје да су они инвалиди постали радећи и стварајући фабрике које је ова Влада,
као и претходне, уништила, распарчала и распродала.
Влада је из предузећа Застава ИНПРО, које је основано да би у њему радили инвалиди рада,
изнела скоро све што вреди и продала француском предузећу за цену једног стана у Београду.
"Дугови су остали предузећу Застава ИНПРО, недовољно профитабилне технологије, 132
радника и руководство, које спас за предузеће, о памети, види у стечају", истиче се у писму
упућеном Вулину.
Синдикат због тога тражи да држава брине о овим радницима и да Заштитна радионица, то
буде и у стварности. Није тачно да сте све учинили за њих. Нисте им омогућили да
достојанствено живе и треба да учините оно што је њима потребно да сачувате предузеће
Застава ИНПРО. То није могуће кроз стечај. Како ће 132 радника да врате дугове предузећа,
који су волшебно настали, у времену када је у њему радило око 400 радника са технологијама у
пуном капацитету. Сви знамо да је то немогуће, истиче се у писму.
Вратите достигнуте стандард социјалних програма која је ова Влада укинула, а који су
подразумевали више отпермнине и збрињавање радника којима недостаје до пет година за
пензионисање. Одвојите новац намењен "страним инвеститорима" и дајте га људима у овој
земљи, како би преживели. Држава због њих постоји а не због "страних инвеститора", пише у
писму упућеном Вулину.

Најобразованији, а најмање плаћени
Аутор: Д. Девечерски
Уз упозорење да све мање младих људи одлази на педагошке факултете, јер желе
бољи, плаћенији и поштованији посао и сматрајући да они који раде у школама,
то чине зато што немају где другде да оду, председница Уније СПРС Јасна Јанковић подсећа на
то да је просечна зарада у Србији у августу била за 13,43 посто виша од просека у образовању,
мада је
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проценат запослених са факултетском дипломом у образовању 2.66 пута већи од републичког
просека.- Ни у једној делатности нема запослених са ВИИ степеном стручне спреме који имају
ниже зараде од запослених с истим степеном стручне спреме у образовању, а зависно од
делатности, те зараде од наших су веће од 15 до чак 266 посто - каже Јасна Јанковић.- Због тога
најављено повећање зарада крајем ове године не би смело бити мање од 12 посто јер би само
тако на крају ове године оне биле реално сачуване у односу на децембар 2014, када су одлуком
Владе умањене за 10 одсто.
По мишљењу овог синдиката, неопходна је и корекција уредбе о коефицијентима како би се
однос у висини зарада између И и ВИИ степена стручности довео на раније утврђени износ од
1:3,
односно
1:2
за
зараде
И
и
ИВ
степена.
И док Унија упозорава на мале плате у образовању, Назависни синдикат просветних радника
Војводине подсетио је на то да крајем ове године истиче забрана запошљавања у јавном
сектору, на снази од децембра 2013.
- У досадашњој примени, по правилу, без изузетка, ова забрана важила је у просвети и
здравству, а готово никада у јавним предузећима, агенцијама, што је срамотно понашање
државе према онима који је образују и лече - каже потпредседник НСПРВ Душан Кокот. - Том
забраном неколико хиљада наставника, који су у моменту њеног доношења били запослени на
одређено време, онемогућено је да заснује радни однос на неодређено.
Њихова радна места исказивана су као упражњена и један део су попунили технолошки
вишкови, као и они који су имали стално запослење, али с малим процентом ангажовања. Без
обзира на то колико ово решење, сходно важећем Посебном колективном уговору, било штетно
по појединца, оно је бар делимично исправило огромне грешке у процесу запошљавања током
претходних година и обавило посао који би држава сигурно урадила по неком другом кључу и
по неким другим правилима.
Из овог синдиката подсећају на то да је у претходним годинама било обустављено и плаћање
преконормног рада, што је условило упошљавање за стално великог броја људи и то на мале
проценте, као и на проблем који је настао исплатом отпремнина хиљадама просветних
радника, да би затим на та радна места било запослено још више људи него што је из система
добровољно изашло.
- Такве одлуке довеле су до реалног умањења зарада свих запослених у просвети, јер повећан
број запослених није пратило веће издвајање из БДП већ супротно, та издвајања су сваке
године све мања, без обзира на методологију којом се то процењује -тврди Кокот. - Такође
подсећамо на то да се порези и доприноси до минималне зараде плаћају свима, без обзира на
то да ли имају пет или 10 одсто норме, односно порези и доприноси су често далеко већи од
зараде запосленог. Ипак, велики број колега на одређено и даље је у учионици јер за њих није
било замене на листама технолошких вишкова.
Како је прошло већ скоро три године од почетка забране запошљавања, а како Закон о раду
јасно каже да привремени и повремени послови могу трајати најдуже 24 месеца и након
усвајања Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у овом
синдикату сматрају да не постоји више ни један разлог да се на тим радним местима не упосле
лица на неодређено време.
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Савез пензионера поздравио најављено повећање пензија
Извор: Танјуг
Савез пензионера Србије поздравио је најављено повећање пензија јер ће оно,
како се истиче у саопштењу, побољшати материјални положај пензионера који су
дали директан
допринос стабилизовању националне економије.Консолидоване финансије у држави, истиче
Савез пензионера Србије, показују да је одлука Владе о привременом смањењу пензија имала
смисла и ефекта.
Из Савеза поручују да је премијер Владе Србије је свестан терета који су поднели пензионери
због смањења пензија и због тога је као приоритетну активност истицао побољшање њиховог
материјалног положаја, а како су резултати финансијске консолидације потврдили да су
створени предуслови, исплата једнократне новчане помоћи и повећање пензија биће у циљу
побољшања положаја пензионера.
Савез пензионера Србије, како се наводи у саопштењу, исказује пуну подршку Министарству за
рад, борачка и социјална питања и Влади Србије у мерама које Влада предузима у циљу
финансијске консолидације и напретка Србије.

После Нове године пензије веће између 1,5 и 1,7 одсто
Ауторка: Љубинка Малешевић
Сада је јасно да пензије до краја године неће бити повећане, али да ће сви
пензионери, њих више од 1,7 милион, у наредних неколико недеља, а свакако пре
Нове године,
добити 5.000 или 6.000 динара на име једнократне помоћи. Влада Србије је у преговорима с
ММФ-ом успела да се избори за одлуку да сви пензионери добију једнократну помоћ, а не само
они чији су чекови мањи од 25.000 динара, како је то било најављивано. Дакле, добиће је и они
којима су чекови због штедње умањени од новембра 2014. за 22 односно 25 одсто.
Не треба заборавити да су пензионери ове године већ добили повишицу од 1,25 одсто. Пензије
су повећане од јануара, и то такође линеарно. Најављује се да ће оне бити веће од почетка
наредне године и између 1,5 и 1,7 одсто. Још увек се прави рачуница колико ће тачно повећање
од почетка наредне године бити, али је извесно да ће оно донети који динар више у
пензионерске yепове. Уколико повећање буде 1,5 одсто, пензионери ће у просеку добити 351,8
динара вишка, а ако буде 1,7 одсто 398,7 динара. Дакле, повећање од 1,5 одсто доноси просечне
пензије од 23.807 динара, а повећање од 1,7 одсто просек од 23.854,7.
Пензионери су можда очекивали и више јер су се Србија и ММФ договорили да плате и пензије
у 2016. и 2017. не расту, онда је и ова једнократна помоћ и повећање пензија знатно боље од
онога што је записано лане кад је усвајан трогодишњи план финансијске консолидације. Добри
економски резултати омогућили су да пензије прошле године порасту 1,25 одсто, а рашће и
наредне 1,5 или 1,7 одсто, што ће значити повећање од око три одсто за две године.
Многи ће рећи да три одсто није велико повећање, али је ипак више него што се дало наслутити
када је држава одлучила да донесе Закон о привременој исплати пензија. Тај закон јесте за око
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700.000 пензионера донео умањење пензија већих од 25.000 динара, али је преко милион
најстаријих ипак ове године остварило пензије веће него икад. То је поготово значајно ако се
зна да је ММФ и овога пута био против повећања пензија и да је нерадо пристао и на
једнократну помоћ и на мали проценат повећања од наредне године.
Одлука да се уместо повећања пензија у овој години, које је било најављивано, иде на
једнократну помоћ од 5.000 или 6.000 динара је „лакша” за државу, односно за њену
реализацију је потребно мање новца него када је реч о процентуалном повећању јер оно није
једнократно
већ
би оптерећивало пензионерски фонд у свим наредним месецима. Тај износ ће пензионери
добити ођедном и он неће ући у просечну пензију, односно неће повећати пензионерска
примања на која би онда требало рачунати повећање. Повећање пензија од 1,5 или 1,7 одсто
рачунаће се на постојећу основицу, односно ону који имају по решењима Фонда ПИО.
Представници пензионерских организација су пре коначне одлуке о једнократној помоћи
пензионерима и будућем повећању тврдили да они не траже ни једно ни друго већ само да им
пензија буде усклађена с трошковима живота, односно инфлацијом, као и да се иста формула
обрачуна и за протекле четири године у којима није примењивана. Да је по њиховом, а по
рецепту који предлажу, пензије би биле неколико пута веће од процента који се најављује за
почетак наредне године. Јасно је да држава у време кад још увек штеди и чини све да би се
буyетски дефицит што више смањио, нема новца да испуни пензионерске жеље.
Но, сасвим је извесно да најављени бонус и повећање пензија неће довести у питање редовну
исплату пензија. Оне ће и даље редовно стизати сваког месеца, и то је оно што је за пензионере,
без обзира на то колико били незадовољни износом пензија, ипак најбитније.

Синдикат писао Вулину: Нисте све урадили за раднике ИНПРО
Извор: Н1, Аутор текста: ФоНет
Савез самосталних синдиката Крагујевца упутио је министру за рад, запошљавање
и социјалну политику Александру Вулину отворено писмо у коме тражи одговор
на питање где у Србији може да се запосли радник, који нема три прста на руци и
има више од педесет година или има шездесет година и тумор.
У писму се наводи да управо такви људи штрајкују глађу у Заштитној радионици, Застава
ИНПРО и додаје да су они инвалиди постали радећи и стварајући фабрике које је ова Влада,
као и претходне, уништила, распарчала и распродала.
Влада је из предузећа Застава ИНПРО, које је основано да би у њему радили инвалиди рада,
изнела скоро све што вреди и продала француском предузећу за цену једног стана у Београду.
"Дугови су остали предузећу Застава ИНПРО, недовољно профитабилне технологије, 132
радника и руководство, које спас за предузеће, о памети, види у стечају", истиче се у писму
упућеном Вулину.
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Синдикат због тога тражи да држава брине о овим радницима и да Заштитна радионица, то
буде и у стварности.
"Није тачно да сте све учинили за њих. Нисте им омогућили да достојанствено живе и треба да
учините оно што је њима потребно да сачувате предузеће Застава ИНПРО. То није могуће кроз
стечај. Како ће 132 радника да врате дугове предузећа, који су волшебно настали, у времену
када је у њему радило око 400 радника са технологијама у пуном капацитету. Сви знамо да је то
немогуће", истиче се у писму.
Вратите достигнуте стандард социјалних програма која је ова Влада укинула, а који су
подразумевали више отпермнине и збрињавање радника којима недостаје до пет година за
пензионисање. Одвојите новац намењен "страним инвеститорима" и дајте га људима у овој
земљи, како би преживели. Држава због њих постоји а не због "страних инвеститора", пише у
писму упућеном Вулину.

Синдикати пензионера: Једнократна помоћ незаконита
Извор: Н1, Аутор текста: Бета
Удужење синдиката пензионера Србије (УСПС) и Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС) оценили су да је незаконита исплата
једнократне помоћи свим пензионерима, да је понижавајуће повећање пензија од
јануара идуће годибе за један до два одсто
Председник УСПС Михајло Радовић рекао је да чланови тог удружења траже да им се пре свега
врати износ којим им је одузиман од пензија сваког месеца у протекле две године.
УСПС, како је истакао Радовић, неће одустати од протеста који је за сутра заказан, без обзира
на "обећања премијера Александара Вучића о једнократној исплати и повишици".
"Не да нисмо задовољни обећаном једнократном помоћи свим пензионерима и повећањем од
јанура за један-два одсто него сматрамо да премијер Александар Вучић нема право да даје паре
из ПИО фонда као социјалну помоћ. Таква врста подршке најугроженијима се може давати
само из буџета. Власт је од ПИО фонда направила резервни буџет и даје колико мисли да
треба", рекао је Радовић.
Он је додао да је незапажено прошло и укидање 13. пензије коју су добијали пензионери са
најнижим примањима, до 20.000 динара.
"Прикључили су ПИО фонду пензиони фонд земљорадника, деле социјалу и тако
упропаштавају фонд који би можда без тога и могао да нормалније функционише. Власт има
четири члана у Управном одбору, подржавила га је и може да ради шта хоће", оценио је
Радовић.
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"Умањене пензије за 10-22 посто, сада расту за 1-2 посто"
Председник УСВЛС Јован Тамбурић сматра да је најава о повећању пензија од јануара свођење
пензија на социјалну категорију.
"Умањили су нам пензије од десет до 22 одсто, а сада говоре о расту од један-два одсто", рекао је
Тамбурић.
Он је казао да сви грађани који примају пензије које су ниже од минималне потрошачке корпе
од 36.000 динара заслужују да од државе добију помоћ.
"У Србији су све институције урушене и о свему одлучује један човек, па тако и о пензијама.
Чујемо да нам добро иде и да у буџету има вишак од 52 милијарде динара. Како ниједна
реформа није урађена, а ни сузбијена сива економија тај новац уштеђен је тако што је нама
закинуто. Не знам како министри не знају колико буџет дотира ПИО фонд, једни кажу са 60, а
други са око 37 одсто", рекао је Тамбурић.
Он је казао да су "Вучићева обећања део предизбоирне кампање у којој власт хоће да поткупи
део гласача".
Савез пензионера Србије данас је оценио да ће једнократна помоћ допринети побољшању
материјалног положаја пезионера који су "имали разумевања за одлуке Владе у ситуацији када
је требало успоставити финансијску стабилност у држави".
То удружење очекује да се што пре утврди трајање закона којим су умањене пензије јер је то од
"опредељујућег значаја за пензинере".

Да ли ће војници, и поред повећања, остати кратких рукава?
Извор: Н1, Аутор текста:Маја Ђурић
У војном синдикату тврде да ће најављено веће - заправо бити мање - и то због
новог правилника о платама професионалних војника. У Министарству одбране
демантују наводе синдиката и оптужују их за "узнемиравање запослених".
"Шарена лажа", јер од повећања плата запосленима у Војсци Србије "нема ништа" - у ставу су
јединствени сви представници репрезентативног Војног синдиката Србије. Обећаних пет одсто
више, заправо је - кажу - 10% мање. Узрок проблема лежи у новом пропису ресорног
Министарства, који са организацијским променама доноси и мање плате...
"Имате пример, ако један потпуковник услед организацијских промена буде постављен на
место мајора, услед нових прописа, он неће моћи да задржи ту положајну групу на којој се
налази. То значи да ће он имати 15. положајну групу уместо 10. на којој се до сада налазио, а то
значи 17.200 динара мање него што је сада примио. Заставник имаће за 5-6 хиљада мању плату
него до сада", каже Новица Антић, председник Војног синдиката Србије.
Из Министарства одбране за Н1 стижу деманти - нити ће плате бити мање, нити је правилник
донет у "тајности".
Представнике синдиката питају - ко ће сносити последице за "узнемиравање и неспокој
запослених"?
"Нису тачни наводи Војног синдиката да ће изменама Правилника о платама професионалних
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припадника Војске Србије бити смањене плате, нити да су измене донете у тајности. (...)
Најзначајније измене су да ће уместо досадашњег додатка за додатно оптерећење, од 10 одсто
од своје плате, који је следовао за време заступања на дужности, сада припадати коефицијент
за плату према положају радног места које лице заступа, ако је то за њега повољније... На
пример, када мајор заступа пуковника примиће увећање за више од 10 одсто своје плате",
наводе из Министарства.
Плата професионалног војника Војске Србије у Београду - у просеку - износи око 31.000
динара, што је за 25% мање од просечне зараде грађана у престоници. Али због свега наведеног
- поручују из Војног синдиката Србије: и кажу да је борба за повећање плата, сада њихова нова
битка.

Отказан штрајк у правосуђу: Не више од 5 посто повећања
Извор: Бета
Министарство правде и синдикати правосуђа постигли су договор о унапређивању положаја
запослених у правосуђу, после чега је отказан штрајк у судовима, тужиштвима и затворима
заказан за уторак.
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић изјавила је за агенцију Бета
да је шрајк одложен, а да ће ујутру бити одржани синдикални састанци.
„Убедили су нас да није могуће добити повећање плата веће од пет одсто. Рекли су да је ова
буџетска година завршена и да ће у наредној години гледати да нађу простора за усклађивање
плата“, казала је Милошевић и додала да су у Министарству казали да имају у виду њихов
материјални положај.
На састанку је формирана радна група за израду нацрта закона којим би требало да на засебан
начин уреди положај запослених у правосуђу, као и да се регулисање њиховог положаја изузме
из Закона о државним службеницима и намештеницима, наводи се у заједничком сопштењу
Министарства правде, Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних
органа Србије (СОПОС).
На састанку је договорено да се наставе преговори представника синдиката и министарства о
даљем побољшању положаја запослених у правосуђу, наводи се у саопштењу после састанка.
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Нађен компромис, повећање плата у правосуђу од пет одсто
Аутор: 021/Н1
Представници Министарства правде на челу са министром правде Нелом Кубуровић и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС) пронашли су компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног положаја запослених у правосуђу.
Како је наведено у саопштењу Министарства правде, на састанку је формирана изаједничка
радна група чији је циљ израда нацрта закона "који би требало да на засебан начин уреди
положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из Закона о
држаним службеницима и намештеницима".
Додаје се да је током данашњег састанка договорено да се наставе преговори између
представника синдиката и министарства о даљем побољшању положаја запослених у
правосуђу.
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић је потврдила за Н1 да је
дошло до компромиса и да је синдикат прихватио повећање плата од пет одсто.
"Настављамо преговоре с Министарством правде, а циљ тих разговора је да се буџетом за
2017. предвиди ново повећање плата за 16.000 радника у правосуђу", рекла је она.
Подсетимо, претходно је најављено да ће запослени у правосуђу ступити у уторак, 1. новембра у
штрајк, због минималних плата, што ће довести до колапса у правосудном систему. Како је
раније за 021 навела председница Синдиката правосуђа Слађана Милошевић, није
постигнут договор између Републичког одбора Синдиката правосуђа и министарке правде
Неле Кубуровић, а у вези са тим да се запосленима у правосуђу повећају плате. Наиме, како
наводе из Синдиката, у односу на обим посла и одговорност коју имају, запослени у
правосудној администрацији имају мизерне плате.
"Резултати седнице су јалови, резултат је и даља неизвесност и покушаји за које не знамо
хоће ли бити успешни или не. Републички одбор је незадовољан одговорима и ступиће у
генерални штрајк, ондносно тоталну обуставу рада 1. новембра, са само једним захтевом,
а то је повећање зарада", објаснила је за 021 Милошевић.
Она је подсетила да правосудна администрација већ шест година није добила повећање
плата и наглашава да не могу да преживе са 25 до 35 хиљада динара.
Правосудна администрација укључује запослене у тужилаштвима, судовима и затворима.
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Радници задовољни повећањем, а пензионери најављеном исплатом
Извор:РТС, Припремила: Оливера Петровић Стојанчић
Повишицом плата већина запослених у јавном сектору је задовољна, а највећа очекивања имао
је Синдикат правосуђа, који је тражио знатно већи раст зарада. Из Министарства правде
саопштено је да је договорен начин на који ће се унапредити статус и материјални положај
запослених у правосуђу. Савез пензионера поручује да су пензионери дали најдиректнији
допринос стабилизацији националне економије и очекују да се што пре зна до када ће важити
Закон о привременом умањењу пензија.
Повећање је пристојно, проблем је што плате нису веће, кажу у највећем синдикату радника.
"Оно што је битно је да већ две године имамо повећање, да те плате нису замрзнуте, да почињу
да се крећу и надам се да ћемо и у наредним годинама имати одређени раст. Чак је у неким
сегментима повећање и веће од очекиваног, као у просвети", објашњава Љубисав Орбовић,
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).
Да ће сви пензионери добити једнократну помоћ до 6.000 динара, мало ко је очекивао, али
већина сматра да је повишица од највише 1,7 одсто симболична. Саопштењем највеће
удружење пензионера подржава мере Владе.
"Савез пензионера Србије поздравља најављено повећање пензија и исплату једнократне
помоћи свим пензионерима, што ће допринети побољшању материјалног положаја нас, који
смо имали разумевања за све одлуке Владе у ситуацији када је требало успоставити
финансијску стабилност државе. Савез пензионера очекује да се, што је пре могуће, утврди
трајање Закона о привременом умањењу пензија", истичу из Савеза пензионера Србије.
У Синдикату правосуђа тврде да су са 25.000 динара просечне плате за трећину испод зарада у
осталим деловима јавног сектора. Понуђено им је да бирају између повишице од пет одсто и
једнократне помоћи.
Свима који нису задовољни најављеним повећањем премијер поручује да је могуће протећи се
само онолико колико нам губер дозвољава.
"Нису задовољни, то је нешто што је постало уобичајено. Нека нађу некога ко ће им дати више,
само да им држава не банкротира за годину или две. Ми дајемо онолико колико смо зарадили.
Да ли се питају сви ови који раде у јавном сектору, да ли смо ми то зарадили три, четири, пет
или седам процената више, а да ли смо радили толико процената више", наглашава премијер
Александар Вучић.
Колико ће ко тачно добити и колика ће од 1. јануара бити повишица пензија, требало би да се
зна у уторак, после обраћања министра финансија, гувернерке и представника ММФ-а, по
завршетку шесте ревизије трогодишњег аранжмана који имамо са том финансијском
институцијом.
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Нађено решење за унапређење положаја запослених у правосуђу
ИЗВОР:РТС, ТАНЈУГ, Припремила: Јована Ђуровић
Представници Министарства правде, са министарком правде Нелом Кубуровић на челу, и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије пронашли су компромисно решење о начинима унапређења статуса и материјалног
положаја запослених у правосуђу.
У саопштењу Министарства правде наведено је да је на данашњем састанку формирана и
заједничка радна група чији је циљ израда нацрта закона, који би требало да на засебан начин
уреди положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из
Закона о државним службеницима и намештеницима.
На састанку одржаном у Министарству правде договорено је да се наставе преговори између
представника синдиката и Министарства о даљем побољшању положаја запослених у
правосуђу, напомиње се у саопштењу.
Синдикат правосуђа је најавио за уторак ступање у генерални штрајк, али после договора са
министарством до тога неће доћи.
Синдикалци и министарство правде постигли су компромис око повишица и статуса
запослених. Тражили су 30 одсто, а добили пет одсто повишице. Нису задовољни цифром, али
јесу тиме што су се наметнули да учествују у изради буџета за наредну годину.
"Нама је поручено да премијер не трпи притиске, посебно да ми нисмо неко ко може да руши
споразум са ММФ-ом, посебно неко ко држи грађане као таоце. Оно што је добра ствар јесте да
је израда буџета у току, и да ћемо преговарати за следећу годину, имајући у виду да је премијер
рекао да у буџету постоји још простора, односно још новца", каже представница министарства.
Тешки преговори тек предстоје, јер је повишица само један од захтева минстарству. Али,
синдикати тврде да имају сигуран "кец у рукаву".
"Никоме не одговоара да блокирамо правосудни систем, а ми то можемо", рекла је
представница министарства.
Договорено у министарству у уторак треба да буде потврђено и на састанцима унутар
синдиката, а повишица стиже тек од наредне године.

ПОСТИГЛИ КОМПРОМИС: Министарство
правосуђа пронашли решење

правде

и

синдикати

Представници Министарства правде, на челу са министром правде Нелом Кубуровић и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС), пронашли су данас компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног полоž жаја запослених у правосуђу.
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У саопштењу Министарства је навадено да је на данашњем састанку формирана и заједничка
радна група чији је циљ израда нацрта закона, који би требало да на засебан начин уреди
положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из Закона о
државним службеницима и намештеницима.
На састанку одржаном у Министарству правде, договорено је да се наставе преговори измедју
представника синдиката и министарства о даљем побољшању положаја запослених у
правосуђу, напомиње се у саопштењу.
Раније данас, Синдикат правосудја најавио је за сутра ступање у генерални штрајк, мада је
навео да није извесно да ће до њега и доћи.

Министарство правде: Постигнут договор са синдикатима
Раније данас, Синдикат правосуђа најавио је за сутра ступање у генерални штрајк, мада је
навео да није извесно да ће до њега и доћи
Представници Министарства правде, на челу са министром правде Нелом Кубуровић, и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС), пронашли су данас компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног положајазапослених у правосуђу.

Договор министарства и синдиката правосуђа, нема штрајка
Београд -- Министарство правде и синдикати правосуђа постигли су договор о унапређивању
положаја запослених у правосуђу, саопштили су министарство и синдикати.
ИЗВОР: БЕТА
Отказан је штрајк у судовима, тужилаштвима и затворима заказан за сутра.
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић изјавила је за агенцију Бета
да је штрајк одложен, а да ће сутра ујутру бити одржани синдикални састанци.
"Убедили су нас да није могуће добити повећање плата веће од пет одсто. Рекли су да је ова
буџетска година завршена и да ће у наредној години гледати да нађу простора за усклађивање
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плата", казала је Милошевићева и додала да су у Министарству казали да имају у виду њихов
материјални положај.
На данашњем састанку формирана је радна група за израду нацрта закона којим би требало да
на засебан начин уреди положај запослених у правосуђу, као и да се регулисање њиховог
положаја изузме из Закона о државним службеницима и намештеницима, наводи се у
заједничком сопштењу Министарства правде, Синдиката правосуђа Србије и Синдиката
организација правосудних органа Србије (СОПОС).
На састанку је договорено да се наставе преговори представника синдиката и министарства о
даљем побољшању положаја запослених у правосуђу, наводи се у саопштењу после састанка.
Милошевић је раније данас најавила да ће чланови тог синдиката сутра штрајковати тражећи
повећање плате, јер су незадовољни понуђеним повећањем од пет одсто. Синдикат је
незадовољан због тога што плате у правосуђу нису повишене у протеклих шест година, док су
другим буџетским корисницима повећаване.
Агенција Бета сазнаје у Министарству правде да су се представници Синдиката правосуђа
Србије вратили на састанак и да је договор накнадно постигнут.

Радницима у правосуђу 5 одсто повишице
Аутор: Бранко Вучковић
Представници Министарства правде на челу са министром правде Нелом Кубуровић и
представници Синдиката правосуђа Србије и Синдиката организација правосудних органа
Србије (СОПОС) пронашли су компромисно решење о начинима унапређења статуса и
материјалног положаја запослених у правосуђу.
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић је изјавила за Н1 да је
дошло до компромиса и да је синдикат прихватио повећање плата од пет одсто.
"Настављамо преговоре с Министарством правде, а циљ тих разговора је да се буџетом за
2017. предвиди ново повећање плата за 16.000 радника у правосуђу",рекла је она.
Како је наведено у саопштењу Министарства правде, на састанку је формирана и заједничка
радна група чији је циљ израда нацрта закона "који би требало да на засебан начин уреди
положај запослених у правосуђу, као и да регулисање њиховог положаја изузме из Закона о
држаним службеницима и намештеницима".
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Подетимо, Синдикат правосуђа Србије најавио је генерални штрајк правосудног особља за
уторак, 1. новембар, уколико им држава до тада не повећа плате и одмах не започне исплату
зарада.
Службеници изгубили стрпљење
Слађанка Милошевић каже за Радио Слободна Европа да више од 15.000 службеника у
судовима, тужилаштвима и затворима има само један захтев, а то је повећање плата које сада
износе од 25.000 до 34.000 динара.
„И то тако, да уместо основице која сада износи 17.100 динара, основица буде минимална
гарантована зарада која ће се множити са коефицијентом радног места, с тим што морам
да напоменем да је наша основица, на пример, на основицу на коју се обрачунава плата у
полицији нижа за 38 одсто“, наглашава Милошевић.
Она каже да су службеници у правосуђу потпуно изгубили стрпљење, али и поверење у
Министарство правде, чекајући обећано повећање плата и да немају намеру да још шест година
чекају да их надлежни „замајавају и обмањују“. Због тога ће, према њеним речима, овога пута
истрајати у свом захтеву по цену да правосудни систем буде потпуно паралисан.
„Мозак правосуђа и носиоци послова су судије и тужиоци, а кичма правосуђа су правосудни
службеници. Уколико правосудни службеници буду стали, односно не буду пружали подршку
у раду судијама и тужиоцима, биће блокиран цео правосудни систем јер неће бити ни
суђења нити било чега“, упозорава Милошевић.
То значи да ће штрајк изазвати нови прекид у раду судова и тужилаштава и ново гомилање
нерешених судских предмета, али и да ће, према њеним речима, током штрајка бити поштован
минимум процеса рада, тако да најхитнији случајеви неће чекати исход спора са државом.
„Радићемо све хитне предмете. Неће се догодити да због нас неко остане неосновано у
притвору па да му касније исплаћујемо велике износе штете, нити да неко буде пуштен
уколико постоје разлози да он треба да остане у притвору“, објашњава наша саговорница.
Опасности од последица нове парализе рада судова и тужилаштава, попут оних
изазваних претходним штрајком службеника у правосуђу, а потом и обуставом рада
адвоката, свесна је и Драгана Бољевић, председница Друштва судија Србије, која каже да
има пуно разумевање за незадовољство службеника.
„Сасвим је сигурно да ће се њихов штрајк неповољно одразити на послове судија и тужилаца
и да ће то осетити и грађани. Међутим, ми морамо да разумемо оправдане захтеве
запослених у правосуђу, који већ годинама раде на минимуму егзистенције, испод минималне
зараде, а далеко испод просечне зараде у Републици Србији. Они пожртвовано раде изузетно
одговорне послове и то са мањком запослених“, оцењује Бољевић.
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Она се због тога нада да ће држава у најкраћем могућем року изнаћи решење за минималне
захтеве службеника у правосуђу како би се избегле теже последице по грађане, наводећи да је
за то потребна и добра воља Министарства правде.
„Надамо се да ће држава, можда и пре што ступе у генерални штрајк, наћи неко решење да
им се плате повећају јер ми говоримо о платама које су 200 евра месечно. Њима је због тога
стало до повећања од 2.000 до 3.000 динара! Али ту мора да постоји и искрена воља
супротне стране, не само да се приступи разговорима, него да се оно што је договорено и
испоштује, а судећи према досадашњем понашању, делује да нема те искрене воље“,
закључује Бољевић.
А има ли искрене воље за решавање захтева службеника запослених у правосуђу покушали смо
да сазнамо у Министарству правде, али нам је тамо речено да не желе да коментаришу
најављени штрајк и захтеве синдиката. Добили смо само писани став Министарства у коме се
наводи да „свако има право на штрајк докле год је он у оквирима закона и Устава Србије, али
да Министарство правде сматра да је решење за проблеме потребно потражити за столом, а не
обуставом рада”.
Колико ће најављени штрајк успорити судске поступке који су у току или чекају да дођу на ред
зависиће од штрајкача и од њиховог послодавца Министарства правде, кажеСлободан
Шошкић, председник Адвокатске коморе Београда, који сматра да је због озбиљности могућег
проблема потребно хитно преиспитивање свих околности које су довеле до овакве ситуације.
„То зависи од тога колико ће штрајк да траје, у ком обиму ће да се спроводи и колико ће
самим тим утицати на ефикасност суђења, односно на онемогућавање суђења. У сваком
случају, такав један штрајк, такво упозорење и незадовољство радника запослених у
правосуђу, налаже озбиљно разматрање ситуације и налаже проверу оправданости навода
и захтева штрајкача. Што се пре штрајк оконча, то ће бити боље и за правосуђе и за саме
штрајкаче“, поручује Шошкић.
Подсетимо, последњи пут правосуђе Србије нашло се у блокади због четворомесечног штрајка
адвоката, незадовољних због законских решења која су регулисала позицију нотара у
правосудном систему, који је окончан јаунара 2014. године. Последице тог штрајка, због ког
је дошло до високог заостатка у текућим процесима, тешко је сагледати.
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