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За социјално угрожене групе у Србији 433,3 милиона динара
Бета

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и генерални
секретар Црвеног крста Србије потписали су Споразум о сарадњи у вредности од
433,3 милиона динара
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и
генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић потписали су Споразум о
сарадњи у вредности од 433,3 милиона динара за реализацију програма народних кухиња,
породичних пакета хране и хигијене.
Део те помоћи намењен је и за смештај током опоравка деце корисника народних кухиња у
одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима у 2019. години, као и за покривање трошкова
рада народне кухиње у Црвеном крсту Бујановац.
"Брига о нашим грађанима је приоритет ресора којим руководим. Посебну пажњу посвећујемо
малишанима због чега ми је велико задовољство да кажем да смо испунили обећање које сам
дао приликом посете Дечијем одмаралишту у Баошићима прошле године да ћемо реновирати
и обезбедити боље услове", рекао је Ђорђевић.
Како је наведено у саопштењу, на предлог Ђорђевића у Дечијем одмаралишту Црвеног крста
Србије у Баошићима, први пут након 35 година од изградње, почели су радови на
реконструкцији објекта, за коју је издвојено 30 милиона динара, а у плану је да буде завршена
до краја маја ове године.
"Значај овог одмаралишта је велики, у њему бораве деца из групе корисника народних кухиња
и хуманитарне помоћи, без родитеља из удаљених сеоских средина и са подручја јужне српске
покрајине Косова и Метохије", рекао је Ђорђевић.
Генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић је рекао да ће захваљујући
разумевању Владе Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
деци из најугроженијих социјалних група бити омогућени бољи услови за одмор и опоравак,
али и учење.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА УКИДАЊЕ ЗАБРАНЕ ЗАПОШЉАВАЊА: Учитељи се
надају сталном послу
Љ. Б.

Иницијатива министра Шарчевића за укидање забране запошљавања у школама.
Чак 25.000 просветних радника годинама ради без уговора на неодређено
УКИДАЊЕ забране запошљавања имало би велики значај за запослене у просвети, где око
25.000 људи ради на одређено време. То су углавном подстанари, млади људи, који су у веома
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неповољном положају, не могу да живе нормално, да заснивају породице - рекао је недавно
министар просвете Младен Шарчевић и нагласио да је покренуо иницијативу да се ова забрана
укине.
Он је навео да то не би угрозило буџет, јер се просветари запослени на одређено већ
финансирају из државне касе.
- Контрапродуктивно је да око 25.000 људи ради на слободним нормама и већ пету годину су у
неповољном статусу - оценио је Шарчевић. - Уколико почне фазно укидање забране
запошљавања на државном нивоу, запослени у просвети би због бројности требало да добију
предност. Механизам може лако да буде успостављен. На пример, свако ко ради дуже од годину
дана са одређеном нормом могао би да буде запослен. То може уредбом, изменом неког закона,
све је то техничка ствар и питање добре воље.
И синдикати сматрају да би уредба о забрани запошљавања у просвети требало што пре да се
укине.
- С друге стране, и ту може да се појави проблем, јер постоји опасност да директор школе када
распише конкурс не запосли наставника који ту ради годинама на одређено, већ неког другог, а
онај који већ ради остане без посла. Значи, мора се поштовати закон и на конкурсу примити
наставник који ту већ ради - каже Валентина Илић, из Синдиката образовања Србије. Она
истиче да у локалним заједницама општинска власт има велики утицај, па одређује ко ће бити
директор и ко ће се запослити, а у таквим ситуацијама просветари који раде по уговорима могу
бити жртве.
Она, иначе, напомиње да је уредба о забрани запошљавања донела велике проблеме, јер у
просвети има око 25.000 људи који раде по уговору, а неки чак и по 10 година.
- Њихов статус је нерешен, то су млади људи који не могу да заснују породице, да узимају
кредите, односно не могу да креирају будућност - упозорава Валентина Илић.
Она истиче да је просвета делатност у којој не постоје измишљена радна места, сви они имају
радну норму, четрдесетчасовну радну недељу и 20 часова рада са децом.
ПОСЛЕДИЦА НА НАТАЛИТЕТ
МИНИСТАР Шарчевић нагласио је да ће укидање забране запошљавања имати велики значај
за раст наталитета, јер највећи проценат запослених у просвети чине жене.
Истовремено, Валентина Илић каже да је због овог проблема ишла код министарке Славице
Ђукић Дејановић, задужене за популациону политику:
- Од укупног броја запослених у просвети, 80 одсто су жене. Неке од њих раде и по 10 година по
уговору. Када ће оне да рађају и стварају породице? - пита се Валентина Илић.

Штрајк у „Застава оружју”
Аутор: Бране Карталовић
Више стотина радника је обуставило производњу на један сат у знак подршке
председнику Самосталног синдиката у предузећу Драгану Илићу, коме је после
отказа забрањен и улазак у фабрику
Крагујевац – Више стотина радника „Застава оружје” ступило је у штрајк упозорења и
обуставило производњу на један сат у знак подршке председнику фабричког Самосталног
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синдиката Драгану Илићу, који је одлуком директора Младена Петковића отпуштен са посла.
Илић није могао да се обрати радницима који су протестовали у фабричком кругу, пошто му је
од данас, такође одлуком директора, забрањен улазак у фабрику. Протест крагујевачких
оружара нису могли да прате ни новинари због обезбеђења „Застава оружја” које је блокирало
фабричку капију.
Подршку Илићу, коме је дат отказ због тога што се у два наврата није „чекирао” приликом
изласка из фабрике, пружили су и представници тридесетак синдикалних организација из
Крагујевца и Србије, који су конференцију за новинаре одржали испред управне зграде
„Застава оружја”.
Наводећи да је одлука о раскиду уговора о раду са Илићем донета како би се спутале
активности једног од најорганизованијих и најактивнијих синдиката у земљи, председник
Градског већа Савеза самосталних синдиката Крагујевца Југослав Ристић најавио је да ће
следећег понедељка, уколико директор Петковић до тада не повуче одлуку о отказу, радници
„Застава оружја” ступити у генерални штрајк.
Драган Илић је отпуштен са посла зато што се у два наврата није пријавио да напушта
фабрички круг у току радног времена. Први пропуст је направио маја прошле године, у јеку
вишенедељног штрајка запослених, а други пут се није „чекирао” на фабричкој капији крајем
прошле седмице, када је са председником Самосталног синдиката Љубисавом Орбовићем ишао
на састанак са директором Петковићем.
– Нисам битан ја, него фабрика и радници, а имамо информације да је докапитализација
„Застава оружја”, то јест приватизација, већ готова ствар – рекао је Илић на конференцији за
новинаре испред управне зграде предузећа.
Поручујући да ће синдикалне организације пружити подршку Илићу, председник Синдиката
металаца Србије Зоран Вујовић најавио је и почетак правне борбе против одлуке коју је донео
директор „Застава оружја”.
– Без обзира на стварне разлоге због којих је Илић отпуштен, уверен сам да ће решење о отказу
пасти на самом почетку правне борбе, пошто ће тај акт поништити инспекција рада – навео је
Вујовић.
Руководство се није оглашавало поводом почетка штрајка упозорења и најаве генералног
штрајка, а одлуку да председнику Самосталног синдиката „Застава оружја” забрани улазак у
индустријске погоне, директор Петковић је донео после процене „безбедносно стручне службе”
да би Илићево присуство међу радницима могло довести до „конфликтних ситуација које би
угрозиле безбедност запослених, као и државни интерес, с обзиром на то да се предузеће бави
производњом оружја и војне опреме”.
У одлуци коју је потписао директор Петковић стоји: „На основу досадашњег деловања Драгана
Илића, у смислу запоседања магацина готових производа, што се раније дешавало, као и
многобројних кривичних пријава, постоји могућност да би именовани, уз помоћ одређених
запослених, који имају кривичне пријаве, могао изазвати веће немире који би довели до
угрожавања безбедности, не само запослених, него и шире.”
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НОВА ЕКОНОМИЈА
Измене Закона о раду ипак 2021?
Измене Закона о раду, као и одредби које се односе на неосновано боловање и
одсуство са посла могле би да се нађу на дневном реду тек 2021. године, оцењује
Зоран Михајловић, потпреседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије за
Вечерње новости.
Како су недавно за Нову економију првобитно најавили из Министарства здравља, евентуалне
измене и усвајање нове верзије Закона требало је да се нађу пред Народном скупштином
средином 2020. године.
Међутим, како оцењује саговорник Вечерњих новости, радна група која би се бавила овом
тематиком, није још ни основана, па се сматра да ова област неће доћи на дневни ред до 2021.
године.
Он објашњава да је све још у фази нагађања и припреме терена, али и да не зна шта значи
лажно боловање, те да је за њега то неповерење у здравствене институције.
Михајловић додаје да и по садашњим одредбама послодавац може да контролише боловање
уколико постоје сумње да је неосновано и да радника пошаље на поновни преглед о свом
трошку. Ако се установи да је запослени незаконито одсуствовао са посла, он може добити
отказ.
Током 2017. и 2018. године контролисано је свега пет одсто боловања и то најчешће за захтев
послодавца. У РФЗО за „Новости" кажу да очејују да ће послодавци убудуће подносити више
захтева за контролу боловања, с обзиром на то да за два дана ступа на снагу нови Закон о
здравственом осигурању.
Новим законским мерама прописује се да изабрани лекари уместо 30, могу да отворе боловање
и до 60 дана.
Причу о контролисању лажног боловања недавно је покренула Привредна комора Србије која
је предложила законске измене сходно којима би послодавци могли да дају отказ уколико се
установи да су одсуства неоснована.
Представници ПКС за Нову економију наводе да је суштина њихових предлога у томе да
послодавац може да затражи извештај здравствене установе на основу кога би се утврдила
основаност боловања, уколико је у току једног месеца проценат запослених који су били
одсутни већи од десет одсто.
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Влада обећала повишице у предшколству, али се протест не одлаже
Пише: В. Андрић
Влада Србије донела је одлуку да запосленима у предшколским установама
обезбеди додатно повећање плата за два одсто, што је један од захтева
репрезентативних синдиката предшколаца који су за сутра, 11. април, најавили
протест у Београду.
Из Владе су поручили да запослени у предшколству повећање могу да очекују од 1. маја, пошто
би ретроактивно исплаћивање повишице било неуставно.
Како сазнаје Данас, допис Владе на имејл адресе синдиката стигао је данас пет минута пре
истека радног времена и након што су раније у току дана представници три синдиката имали
разговоре са надлежнима у Министарству просвете, а потом и са шефом кабинета премијерке
Ане Брнабић и њеном саветницом за образовање.
На тим састанцима није била помињана повишица зарада већ је од представника синдиката
тражено да откажу протест, а заузврат им је обећано хитно формирање међуресорне радне
групе која би се бавила проблемима у овом сектору, на које синдикати указују месецима.
Председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије Босиљка
Јовановић каже за Данас да ће протест бити одржан сутра, 11. априла, како је раније најављено.
Окупљање чланова тог и синдиката ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије је
планирано на Тргу Николе Пашића у 13 сати, а за 14 часова је најављена шетња до
Председништва, седишта министарстава просвете, финансија, државне управе и локалне
самоуправе и Владе Србије.

Весић: У Београду 76.000 незапослених
Заменик градоначелника Горан Весић и члан Градског већа Драгомир
Петронијевић отворили су 10. Сајам запошљавања „ТОП ЈОБ” који се данас и сутра
одржава у Белекспоцентру, преноси Беоинфо.
Како се наводи у саопштењу, у сарадњи са Националном службом за запошљавање на овом
сајму 25 компанија понудило је заинтересованима хиљаду радних места, а посетиоцима ће бити
представљени и програми стручне праксе, као и едукативна предавања.
Весић је истакао да сајам запошљавања представља важан догађај јер нуди онолико места
колико цела једна фабрика, преноси Беоинфо.
– На овом простору се данас нуди хиљаду радних места што је веома значајно за Београд јер је
суштина сваке политике у томе колико је људи запослено. У Београду је 2014. године било око
112.000 незапослених, данас их је око 76.000, данас смо дакле на око 10 одсто незапослености,
а тада их је било 24 одсто. То је доказ колико се добро ради и колико је наша политика
успешна. Зато је важно да имамо што више оваквих догађаја како би људи могли да нађу радна
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места. Ја се надам да ће компаније наћи оне који су им потребни и да ће они који траже посао
наћи компаније у којима би волели да раде, јер је суштина у томе да се обезбеде нова радна
места, истакао је Весић.
Он је нагласио да неће бити задовољни, јер је и 76.000 незапослених много, све док у Београду
незапосленост не буде још нижа, а што зависи и од тога колико ће се привући страних
инвестиција.
Члан Градског већа Драгомир Петронијевић истакао је да се овај скуп организује десети пут за
редом и честитао организаторима на успеху.
– Ми се трудимо да имамо све више програма у којима људи могу да сазнају начине како да се
самозапосле или дођу до потребних знања и вештина. Зато и ове године нудимо радионице
„Знањем до циља”, нова такмичења, нових 300 милиона динара субвенција од пољопривреде
до ИТ сектора, нова места у Научно технолошком парку. Данас је ту „Икеа”, „Меи Та” и многи
други и наставићемо да развијамо креативне индустрије и нове центре, како би млади људи
могли да наставе да се развијају. Наша политика је да улажемо у младе, њихово образовање и
будућност јер само тако можемо развијати и наш град, рекао је је Петронијевић.

У фабрици Застава оружје збор радника због отказа председнику
синдиката, најављен генерални штрајк
Пише: Бета
У крагујевачкој фабрици Застава оружје у току је збор радника а најављена је и
једночасовна обустава рада због отказа који је добио председник Самосталног
синдиката предузећа Драган Илић.
Најављено је и да ће у понедељак 15. априла бити генерални штрајк у фабрици ако Илић не
буде враћен на посао.
Илић је јуче добио отказ јер се, како тврди, у петак није чекирао приликом изласка из фабрике.
Он је фабричку капију прошао у аутомобилу Савеза самосталних синдиката Србије када је
ишао у канцеларију директора предузећа где је био заказан састанак коме је присуствовао и
председник Савеза самосталних сидниката Србије Љубисав Орбовић.
Збору радника Застава оружја присуствује око 30 представника Самосталог синдиката у
крагујевачким фабрикама, председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић и
представници УГС „Независност“ Крагујевца и Синдиката „Слога“.
На том скупу је осуђен потез руководства фабрике и позван је директор Младен Петковић да
повуче одлуку о отказу Илићу како би се предупредиле синдикални протести.
Илић је новинарима рекао да је отказ који је добио удар на синдикалне активности и на један
од најјачих синдиката, уочи планиране докапитализације фабрике и других пословних потеза
који су на штету радника.
Застава оружје запошљава 2.600 радника, од којих је 2.100 запослено на неодређено време, а
фабрички Самостални синдикат окупља 1.800 радника.
Председник Самосталног синдиката Крагујевца Југослав Ристић је истакао да дешавања у
Застава оружју показују да нико није заштићен и да сваком може да се деси да добије отказ без
било каквог правног основа.
Он је казао да ће надлежнима бити пријављено поступање руководства фабрике у случају
Илића, али да не верује да ће они реаговати.
Запослени у Застава оружју тврде да им се прети последицима ако напуштају фабрику да би
присуствовали збору радника.
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Колективни уговор између локалне самоуправе и ЈП "Кикинда"
КИКИНДА –
У Кикинди је потписан Колективни уговор између локалне самоуправе и Јавног предузећа
"Кикинда". Уговор су потписали градоначелник Кикинде Павле Марков, директор ЈП
"Кикинда" Данило Фурунџић и председник Синдиката овог предузећа Никола Војновић.
Потписивању су присуствовали и представници Савеза самосталних синдиката Србије из
Кикинде, који су нагласили да овај уговор садржи одређена решења, која превазилазе у неким
сегментима Грански колективни уговор.
Нови акт обезбедио је да се унапреди Општи уговор о пословању, као и уговор о раду са
радницима. Циљ је био усклађивање са новим законским решењима и да се изједначе неки
аспекти, превасходно плате. Поред стимулисања социјални сегмент рада, жеља је била да се и
унапреди сама струка. Нови уговор омогућава исправку појединих коефицијената и тако се
стимулишу професионални мајстори и инжењери да остану у ЈП "Кикинда".
"У погледу самог пословања, ми већ четири године негујемо добар однос према радницима, пре
свега у превенцији болести, као и у накнадама око сахрањивања. Жеља нам је да унапредимо
како социјални, тако и породични аспект рада. Надам се да ћемо и у будућности наставити са
овом праксом", изјавио је приликом потписивања директор овог предузећа Данило Фурунџић.
Потписивање Колективног уговора представља врхунац социо-економског разговора, који
Градска управа спроводи претходних година, истакао је градоначелник Кикинде Павле
Марков. Циљ је да се заштите сва права радника у јавним предузећима, а са друге стране да се
види колико се та права појединачно могу унапредити:
"Мислим да су овим уговором сви наведени сегменти помирени. Све стране су по мало
попустиле и да смо на крају дошли до доброг и квалитетног документа, који ће бити валидан у
наредних неколико година", додао је Марков.
Потписивање Колективног уговора подржали су и представници Савеза самосталних
синдиката Србије из Кикинде, који су нагласили да је нови документ формиран у интересу
предузећа и запослених. Уз ограничавајуће законске факторе, којима су се стране водиле
приликом преговора, искоришћен је максимум, који у неким сегментима превазилази и
Грански колективни уговор:
"То се односи на топли оброк, регрес и јубиларне награде, а посебно заштиту здравља и
безбедност запослених. Само здрав радник је задовољан радник и надам се да је ово добар увод
у активирање приче о Социо-економском савету", нагласио је председник СССС у Кикинди
Илија Дрљић.
Према новом Колективном уговору, сваког месеца се издваја 0,5 одсто из зараде и прави се
Фонд, да би запослени могли да се упућују на превентивна и бањска лечења. Очекује се да, уз
помоћ овог Фонда, кроз неколико година, сви запослени прођу кроз поменути процес.
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Због отказа председнику синдиката у Застави оружје једночасовна
обустава рада, најављен и генерални штрајк
У крагујевачкој фабрици Застава оружје данас су одржани збор радника и једночасовна
обустава рада због отказа који је јуче добио председник Самосталног синдиката предузећа
Драган Илић. Он је отпуштен јер се, према његовим речима, у петак није чекирао приликом
изласка из фабрике. Како је речено на збору, уколико Илић не буде враћен на посао, радници
ће до понедељка понављати обуставу рада, када ће ступити и у генерални штрајк.
“Мени је јутрос приликом уласка на капију онемогућен улазак, што практично значи да је
одлуком Надзорног одбора онемогућено и даље синдикално деловање. На тај је начин
обезглављена синдикална организација Застава оружје и верујемо да ће последице бити јако
велике. Ово је ударац на синдикализам у Србији, али и демократске норме и принципе“,
изјавио је Илић.
Према речима Илића, директор је забрану уласка у фабрику образложио тиме да би
председник Самосталног синдиката уз помоћ одређених запослених, који имају кривичне
пријаве, могао да изазове шире немире и угрози безбедност запослених и шире.
Како је навео, дозвољено му је да још до 16. априла обавља синдикалне послове, али у
просторијама ван фабрике, у управној згради. Он је, такође, поручио и да је његовим отказом
искључено учешће запослених у скупштини предузећа, с обзиром на то да их је до сада он тамо
представљао.
Илић додаје и да има сазнање како се тренутно врши „огроман притисак на све запослене да не
могу да изађу“ током обустава рада.
Како тврди Илић, од 2.600 запослених радника синдикат на чијем је челу окупља 1.800
радника.
"Знамо да је припремљен оквир за докапитализацију фабрике али се не зна како ће се то
одразити на број запослених, њихов положај као и даље пословање фабрике" рекао је Илић.
Збору радника Застава оружја присуствовало је око 30 представника Самосталог синдиката у
крагујевачким фабрикама, председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић и
представници УГС "Независност" Крагујевца и Синдиката "Слога".
Окупљени радници су пришли капији иза којих су стајали Илић и представници синдиката, где
су аплаудирали и скандирали “Ми смо Наменска”.
На том скупу је осуђен потез руководства фабрике и позван је директор Младен Петковић да
повуче одлуку о отказу.
Председник Самосталног синдиката Крагујевца Југослав Ристић је истакао да дешавања у
Застава оружју показују да нико није заштићен и да сваком може да се деси да добије отказ без
било каквог правног основа. Ристић је додао и да ће надлежнима бити пријављено поступање
руководства фабрике у случају Илића, али да, како је рекао, не верује да ће бити реакција.
Подсетимо, Драган Илић је фабричку капију прошао у аутомобилу Савеза самосталних
синдиката Србије када је ишао у канцеларију директора предузећа где је био заказан састанак
коме је присуствовао и председник Савеза самосталних сидниката Србије Љубисав Орбовић.
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Илић у изјави за Инсајдер наводи да до четвртка чекирање није било обавезно за председника
Синдиката, али да је директор фабрике Младен Петковић променио процедуру, о којој он није
обавештен.
Он је додао и да тортура над њим траје већ неко време и да је руководство фабрике до сада
поднело седам кривичних пријава против њега.
“Води се хајка против мене већ неко време, а све је кулминирало отказом. Многе од кривичних
пријава које су поднели против мене су у поступку. Лажно ме оптужују за напад на
представнике Надзорног одбора, неке запослене, због привредног криминала…”, рекао је Илић
за Инсајдер.
Извор: Бета, Инсајдер
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