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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530312-Pregovori-sa-prosvetarima-opet-propali 

Pregovori sa prosvetarima opet propali 
I. MIĆEVIĆ  

Država nema novca da obešteti nastavnike. MMF brana da se nastavnicima isplate dve nagrade 

od po 7.500 dinara 

ŠTRAJKU u školama ne vidi se kraj, jer prosvetari neće da odustanu od skraćenih ĉasova dok ne 
dobiju ĉvrste garancije da će biti obeštećeni za smanjene plate. Traţili su dve isplate po 7.500 
dinara, kao uslov za prekid štrajka, ali od toga, saznajemo, nema ništa. 
Sindikati su odbili da potpišu protokol o prekidu štrajka koji im je ponudilo Ministarstvo prosvete. 

Poseban kolektivni ugovor, oko ĉijeg teksta su se sloţili Ministarstvo prosvete i ĉetiri 
reprezentativna sindikata, juĉe nije usvojen na sednici Vlade, mada su štrajkaĉi oĉekivali da se to 
dogodi. 

Kada dobije zeleno svetlo Vlade, ovaj dokument potpisaće predstavnici štrajkaĉa, ali će štrajk biti 
nastavljen. Ministarstvo prosvete, kako saznajemo, neće isplatiti dodatna sredstva prosvetarima, uz 
objašnjenje da školstvo tokom 2015. godine ne moţe da dobije ni dinar preko prosvetnog budţeta. 
Tako nešto ne bi dozvolio MMF. Ministarstvo nudi prosvetarima da se uštede u budţetu Ministarstva, 
ako ih bude, na kraju godine podele zaposlenima u školama. To im je dato kao mogućnost na 
sastanku koji je vodio miritelj iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. 

- Ministarstvo ne ţeli da se obaveţe da će da nam isplati ijedan dinar, već u nekim neodreĊenim 
formulacijama navode da imamo pravo na dve godišnje nagrade. Jedna bi bila novogodišnja, a 
druga vidovdanska. Ali neće da potpišu da to mora da nam se isplati i u kom iznosu - kaţe Miodrag 
Sokić iz Sindikata radnika u prosveti. - U štrajk smo ušli sa tri zahteva i dok sva tri ne budu 
ispunjena, nećemo odustati. O dva su se manje-više dogovorili, a to su kolektivni ugovor i 
zajedniĉki rad na izmenama Zakona o osnovama obrazovanja. Ali prvi uslov je obeštećenje 
prosvetnih radnika i bez toga neće obustaviti štrajk. 

Sindikati traţe da budu deo komisije Ministarstva prosvete koja će kontrolisati potrošnju budţeta. 
Oni uštede oĉekuju od racionalizacije, tj. od bolje raspodele fonda ĉasova na nastavnike, bez 
zapošljavanja nepotrebnih ljudi. 

 
ZARADE NISU 95 ODSTO BUDžETA 

- NIJE istina da se na plate troši ĉak 95 odsto prosvetnog budţeta. To smo utvrdili prostim uvidom u 
osnovnu finansijsku dokumentaciju. Ako bi nam Ministarstvo dozvolilo da budemo deo radne grupe i 
da imamo celokupan uvid u finansije, našli bismo dosta prostora za uštede - smatra Sokić. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530312-Pregovori-sa-prosvetarima-opet-propali
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528443/A-ZA-PENZIJE-NEMA-Direktorka-PIO--fonda-vodja-jagnjecih--brigada 

A ZA PENZIJE NEMA Direktorka PIO fonda voĊa 
jagnjećih brigada  
Gordana Bulatović  

Direktorka Penzionog fonda Dragana Kalinović potrošila je 2013. i 2014. najmanje 389.000 dinara iz 

kase tog fonda na gozbe u poznatim beogradskim restoranima. 

I dok su penzioneri muku muĉili kako da sastave kraj s krajem zbog smanjenja penzija, iz raĉuna do 
kojih je „Blic“ došao vidi se da je Kalinovićeva o trošku tih istih penzionera najĉešće uţivala u 
jagnjetini. Direktorku, kojoj bi Vlada Srbije na narednoj sednici trebalo da produţi mandat, u 
gozbama nije omelo ni to što hiljade graĊana mesecima nemaju od ĉega da ţive jer im Fond PIO, 
zbog haosa u kom se nalazi, ne izdaje rešenja o penzionisanju. 

 Direktorkini cehovi, koji stiţu na naplatu PIO fondu, ne znaju za krizu. Prema podacima do kojih je 

došao „Blic“, u toku 2013. Kalinovićeva je na ruĉkove i veĉere potrošila taĉno 276.223,50 dinara. 

Sve te raĉune direktorka je liĉno potpisala. Prošle godine cehovi su bili još veći. Direktorka je 

tokom 2014. u kafani spiskala najmanje 112.867 dinara, pokazuje 14 raĉuna do kojih smo došli. Taj 

iznos će sasvim izvesno biti još veći kad stigne konaĉni obraĉun za tu godinu. 

  

Po tim raĉunima, direktorka najviše voli jaku, tradicionalnu hranu u 

kojoj preovlaĊuje meso, pa je pored jagnjećeg peĉenja, najĉešće 

naruĉivala mešano meso, ĉaĉanske ćevapĉiće i biftek na ţaru. U 

danima posta opredeljivala bi se za lososa na ţaru. Sve je zalivala 

skupocenom rakijom, vinom, pivom... Kalinovićeva je na raĉun 

penzionera u najvećem broju sluĉajeva na gozbe vodila samo jednu ili 

dve osobe. Najĉešće je u kafanu išla subotom uveĉe, a tada je obiĉno u 

pitanju bila veĉera za dvoje, uz aperitiv i vino, parĉe torte, suve pite 

sa orasima ili višnjama... 

  

- Svi u PIO fondu znaju da direktorka voli da odlazi u kafanu. Naravno 

da to utiĉe i na kolektiv u kom je proseĉna plata ispod 50.000 dinara. 

Nabavka alkohola 

Poĉetkom decembra 

2014. godine PIO fond je 

raspisao javnu nabavku 

860 litara alkoholnih 

pića i ogromne koliĉine 

bezalkoholnih pića i 

kafe, o ĉemu je „Blic“ 

pisao. Posle dve 

nedelje, nabavka je 

zaustavljena. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528443/A-ZA-PENZIJE-NEMA-Direktorka-PIO--fonda-vodja-jagnjecih--brigada
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Smeta i direktorima. Oni su za veliki kolegijum prošlog maja morali da ostave dnevnicu da bi se 

pokrili troškovi posluţenja za taj skup. Svi o tome moraju da ćute - tvrdi izvor „Blica“ iz PIO 

fonda.   

(+) Kliknite za uvećanje 

  

„Blic“ je juĉe pokušao da od Kalinovićeve dobije odgovore na pitanja koji su to poslovni partneri sa 

kojima ide subotom uveĉe u kafanu i da li priroda institucije na ĉijem je ĉelu uopšte podrazumeva 

takvu vrstu reprezentacije. Odgovore nismo dobili. 

  

Slavenko Grgurović, ĉlan Upravnog odbora (UO) PIO fonda, kaţe za „Blic“ da nikada nije 

prisustvovao nekoj od brojnih poseta kafanama ĉelnika Fonda i da se o tome na UO nikada nije ni 

govorilo. 

  

- Više puta sam na sednicama UO upozoravao na neophodnost promene naĉina ponašanja 

menadţmenta. MeĊutim, nailazio sam na neodobravanje menadţmenta i dela ĉlanova UO. Smatram 

da je to što je radila direktorka neukusno, jer imamo u PIO fondu, ali i u celom društvu, gomilu 

problema s kojima moramo da se izborimo - zakljuĉuje Grgurović. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/528641/Pajtic-Staviti-van-snage-Zakon-o-radu 

Pajtić: Staviti van snage Zakon o radu 

Blic  

Vlada Srbije na ĉelu sa premijerom Aleksandrom Vuĉićem mora da stavi van snage Zakon o radu, a 

da ga Skupština hitno izmeni, ukoliko joj je stalo do poštovanja prava graĊana na rad i evropskih 

vrednosti, navodi se u današnjojpisanoj izjavi predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića. 

Reĉ je, navodi Pajtić,  o zakonu koji je vladajuća koalicija donela bez javne rasprave, dogovora sa 

sindikatima, a ignorisane su i primedbe koje je tim povodom uputila Demokratska stranka. 

  

"Dokaz da je Zakon o radu daleko od neĉega ĉime bi se trebalo hvaliti je izveštaj Saveta Evrope u 

kome stoji da je samo jedna trećina odredaba ovog Zakona u skladu sa Evropskom društvenom 

poveljom", poruĉuje predsednik DS. 

 

Savet Evrope je ocenio da ĉlanovi zakona koji se odnose na pravo na praviĉnu naknadu, pravo na 

organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje direktno krše Evropsku društvenu povelju, a reĉ 

je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u sluĉaju otpuštanja, pravo na štrajk 

i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa. 

 

"Podsećam da smo govorili da će Vuĉićev Zakon o radu suštinski ukinuti minuli rad i smanjenje 

plata, omogućiti olako otpuštanje svih, ĉak i trudnica, porodilja i osoba sa invaliditetom. Premijer 

Vuĉić i Vlada Srbije moraju da omoguće pravo na rad svim graĊanima Srbije, a izveštaj Saveta 

Evrope pokazuje u kojoj meri su premijer i Vlada svojim neznanjem naneli štetu zaposlenima", 

navodi Pajtić. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528567/Samo-nasa-privreda-u-minusu 

Samo naša privreda u minusu 

Politika  

Svi ostali u regionu će, prema izveštaju Svetske banke, imati pozitivnu stopu rasta ekonomske 

aktivnostiSamo naša privreda u minusuSrbija je najgori „Ċak” u regionu. Ovo je ocena koja se 

nameće nakon što je Svetska banka objavila svoj redovni izveštaj koji analizira ekonomska kretanja 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/528641/Pajtic-Staviti-van-snage-Zakon-o-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528567/Samo-nasa-privreda-u-minusu
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u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. „Nemamo najbolje vesti 

za vas”, rekao je na poĉetku konferencije za novinare Toni Verheijen, šef beogradske kancelarije 

ove meĊunarodne finansijske institucije. 

Sudeći prema pokazateljima, naša zemlja će ove godine jedina imati negativnu stopu privredne 

aktivnosti, od minus 0,5 odsto, dok će sve ostale ekonomije regiona imati pozitivne stope rasta. 

TakoĊe, Srbija je na kraju 2014. godine imala najveći pad bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno 

svega što privreda i graĊani stvore za godinu dana. Taj pad je iznosio dva odsto. Na sve to, Srbija 

je rekorder po visini manjka u drţavnoj kasi (7,9 odsto BDP-a), naš javni dug sa drţavnim 

garancijama je najveći u regionu (68,6 odsto BDP-a), a zajedno sa Albanijom delimo lidersku 

poziciju i po obimu nenaplativih kredita (više od 20 odsto). Negativnim vestima tu nije kraj, jer je i 

stopa nezaposlenosti, iako smanjena, u našoj zemlji i dalje velika (19,6). Ipak, po tom pokazatelju, 

od nas su u goroj situaciji Bosna i Hercegovina (27,5) i Makedonija (27,9). 

– Kada se pogledaju brojke, to tako izgleda – ovim reĉima je Abebe Adugna, glavni ekonomista 

Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju, odgovorio na pitanje „Politike” da li je Srbija najgori 

Ċak u regionu. – Ako pogledamo, meĊutim, ispod brojki vidi se da je Srbija bila pogoĊena 

poplavama koje su gurnule ekonomiju u recesiju i to je bio splet nesrećnih okolnosti. I bez poplava, 

ipak, pad privredne aktivnosti u Srbiji bio bi minus jedan odsto – kazao je Adugna i dodao da će na 

stvari moći optimistiĉnije da se gleda nakon što Srbija primeni najavljene reforme. 

 

Ipak, baš zbog mera stezanja kaiša, naša zemlja će na kratak rok imati negativne efekte po rast. 

 

– Srbija će, verovatno ostati u recesiji usled slabe domaće traţnje i teške fiskalne konsolidacije – 

rekla je vodeći ekonomista Svetske banke Galina Andronova Vinslet. 

 

Prema njenoj oceni, poplave su odnele pet odsto BDP-a. Direktnu štetu od poplava eksperti Svetske 

banke procenjuju na 864 miliona evra i još 648 miliona evra posrednih gubitaka. U izveštaju se, 

ipak, navodi da je mnogo veću štetu od Srbije pretrpela Bosna i Hercegovina. Ĉak 15 odsto BDP-a. 

Uprkos tome, tamošnja privreda uspela je da ostane u plusu na kraju 2014. godine (0,4 odsto). 

Poljoprivreda je, na primer, prošle godine dala mali pozitivan doprinos rastu, ali je on bio 

nedovoljan da potisne sve negativne efekte poplava, ocenjuju u Svetskoj banci. Ĉak i izvoz koji je 

poslednjih nekoliko godina rastao, usporio je u poslednja dva tromeseĉja prošle godine. 

Proizvodnja elektriĉne energije je pala, a i „Fijat” je za 10 odsto smanjio svoju proizvodnju. 

 

Optimistiĉnu poruku na kraju je, ipak, poslao Lazar Šestović, glavni ekonomista Svetske banke u 

Beogradu. Prema njegovoj oceni, postoji mogućnost da se Srbija vrati na putanju trajnog razvoja i 

da zabeleţi stope rasta koje je imala pre krize (od oko ĉetiri, pet odsto). Da bi to postigla potrebno 
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je da se reformski zakoni koji se odnose na steĉaj i privatizaciju primene, ali i da se, nakon 

usvajanja Zakona o radu, nastave reforme tog trţišta. U Svetskoj banci, na primer, kaţu da Srbija 

za aktivne mere zapošljavanja izdvaja tek desetinu sredstava koja ĉine evropski prosek. A taj 

skroman iznos tokom 2014. godine dodatno je smanjen. Šestović, inaĉe oĉekuje da se inflacija, 

koja je tokom prošle godine deset meseci bila ispod cilja Narodne banke, ove godine vrati u okviru 

planiranih granica (od 2,5 do 5,5 odsto). 

 

Antrfile: Rast u regionu 1,3 odsto 

Svetka banka u ovoj godini oĉekuje skroman oporavak regiona. Proseĉna stopa rasta privredne 

aktivnosti biće 1,3 odsto. Postoje i neki rizici za ostvarenje ove projekcije, a prema reĉima Galine 

Andronove Vinslet, oni se ogledaju u sporijem oporavku evrozone, deflaciji i produţetku recesije u 

Rusiji. S obzirom na to da su trţišta regiona u procesu reformi, jedan od rizika moţe da bude i 

nezadovoljstvo zbog primene teških mera, ali i nepovoljni vremenski uslovi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528591/Esmark-Dogovor-sa-sindikatima-dobar-signal 

Esmark: Dogovor sa sindikatima dobar signal 

Tanjug  

Ameriĉka kompanija "Esmark", sa kojom Vlada Srbije pregovara o preuzimanju većinskog udela u 

Ţelezari Smederevo, ocenila je da je kolektivni ugovor potpisan sa sindikatima srpske ĉeliĉane, koji 

predviĊa znaĉajne povišice za radnike, dobar znak za nastavk finalnih razgovora.Esmark kao 

netaĉne odbacuje ocene srpkih analitiĉara koji smatraju da ta kompanija sada "tvrdi pazar" i da 

pokušava da za preuzimanje Ţelezare dobije bolje uslove od ponudjenih. 

 - Mislimo da je to pogrešno i svakako nije taĉno -  poruĉuju iz Esmarka. 

Povodom izjava srpskih zvaniĉnika da pregovori o strateškom partnerstvu u Ţelezari Smederevo "idu 

veoma teško", ali da se veruje u pozitivan ishod, u Esmarku se slalţu da "poslovni pregovori nisu 

uvek laki", ali da su svi saglasni u tome da će se postići zajedniĉko rešenje. 
 
Ministar privrede Ţeljo Sertić izjavio je nedavno da pregovori sa Esmarkom idu veoma teško, ali da 
se nada pozitivnom ishodu. 
 
Da pregovori o privatizaciji Ţelezare nisu laki potvrdio je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić. 
 
Ipak, Vuĉić veruje da će ti razgovori biti završeni za 10 do 12 dana. 
 
 - To bi bio veliki uspeh za Srbiju -  rekao je Vuĉić u utorak. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528591/Esmark-Dogovor-sa-sindikatima-dobar-signal


8 

 

 

Prema ranijim najavama oĉekuje se da će pregovori o privatizaciji Ţelezare Smederevo biti 

završeni do 1. februara. 

 

Inaĉe, Ţeljezara je prvi put prodata nakon steĉaja u martu 2003. ameriĉkom „ Ju-Es stilu“  za 23 

miliona dolara i do poĉetka 2012. bila je veliki izvoznik i obuhvatala do 13 odsto ukupnog izvoza 

Srbije. 

Vlada Srbije otkupila je u januaru 2012. godine Ţeljezaru od ameriĉkog „ Ju-Es-Stila“  za 

simboliĉan jedan dolar, a u meĊuvremenu su raspisana dva tendera na koja se nije javio nijedan 

ponudjaĉ. 

Dţava meseĉno pomaţe proizvodnju u Ţeljezari Smederevo sa oko 10 miliona dolara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528606/Broj-zaposlenih-u-Srbiji-povecan-09-odsto 

Broj zaposlenih u Srbiji povećan 0,9 odsto 

Tanjug 

Ukupan broj prijavljenih zaposlenih u Srbiji u septembru 2014. godine iznosio je 1.704.932, što u 

odnosu na mart iste godine predstavlja rast od 0,9 odsto, objavio je Republiĉki zavod za 

statistiku.Kod pravnih lica bilo je 1.332.418 zaposlenih, što je u odnosu na mart više za 1,3 odsto, 

dok je broj registrovanih preduzetnika i zaposlenih kod njih u septembru iznosio 372.514, što 

smanjenje od 0,7 odsto. 

 Procentualno najveći pad zaposlenosti kod pravnih lica, evidentiran je u sektorima obrazovanja 

2,9 odsto, i finansijske delatnosti i osiguranja 2,2 procenta, dok je najveći skok zaposlenosti 

zabeleţen u sektorima poslovanja nekretninama 5,1 odsto i trgovina na veliko i malo i popravka 

motornih vozila 4,9 odsto. 

 U septembru je u odnosu na mart najveće smanjenje broja zaposlenih zabeleţeno u sektoru 

obrazovanja za 4.142 lica, dok je najveći porast zaposlenih zabeleţen u sektoru trgovina na veliko i 

malo i popravka motornih vozila - za 8.644 lica. 

 Najviše zaposlenih kod pravnih lica bilo je u sektorima preradjivaĉke industrije 21,1 odsto, 

trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila 13,8 i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 11,9 

odsto. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528606/Broj-zaposlenih-u-Srbiji-povecan-09-odsto
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528527/Aktuelni-Zakon-o-radu-dobio-pozitivne-ocene-od-SE 

Aktuelni Zakon o radu dobio pozitivne ocene od SE 

Tanjug  

Savet Evrope objavio je danas izveštaj u kojem se navodi da je samo jedna trećina odredbi starog 

srpskog Zakona o radu u skladu sa Evropskom društvenom poveljom. 

"Od 22 odredbe, osam je u skladu sa Poveljom, tri je krše, dok za preostalih jedanaest nema 

dovoljno podataka za ocenu", navodi se u izveštaju Komiteta za društvena prava SE, koji se odnosi 

na period od 2009. do kraja 2012, i tiĉe se sada već nevaž ećeg zakona o radu. 

 

"Izveštaj se odnosi na period do kraja 2012 i odnosi se na stari zakon, a novi ce biti obradjen u 

sledećem izveštaju, koga spremamo za sledeću godinu", navela je za Tanjug portparolka Saveta 

Evrope Tatjana Bajeva. 

  

Ona je dodala da Savet radi svojim tempom, te izveštaj koji se tiĉe novo Zakona o rau tek sledi, ali 

je primetila da Srbija ne ispunjava obaveze kada je reĉ o dostavljanju informacija. 

 

Kao ĉlanica SE i potpisnica Evropske društvene povelje kojom se utvrdjuju minimalna socijalna 

prava, Srbija se obavezala da podnosi relevantne zakone na ocenu Komitetu i da postupa u skladu 

sa preporukama. 

 

Komitet je u današnjem izveštaju konstatovao da je Srbija pretprošle godine za gotovo tri meseca 

probilla rok za slanje zakona na ocenu, a zatim se oglušila o zahteve da dostavi dodatne 

informacije. 

 

Na osnovu raspoloţivih podataka, Komitet je u izveštaju za posmatrani period od 2009. do 2012. 

zakljuĉio da je osam odredbi u skladu sa Poveljom, ali da se krš e paragrafi Povelje koji se odnose 

na pravo na praviĉnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje. 

 

Reĉ je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u sluĉaju otpuštanja, pravo na 

štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa. 

 

U izveštaju se navodi da Srbija, uprkos ponovljenim zahtevima, nije dostavila podatke o još 11 

odredbi, tako da nije moguće utvrditi jesu li u skladu sa Poveljom i traţi se da to što pre uĉini. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528527/Aktuelni-Zakon-o-radu-dobio-pozitivne-ocene-od-SE
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NAPOMENA: U prvoj verziji teksta koji je redakcija "Blica" 

preuzela od agencije Tanjug stajala je pogrešna informacija, 

iz koje bi se moglo zaključiti da je SE kritikovao novi Zakon o 

radu. Izvinjavamo se čitaocima zbog pogrešne informacije 

koju smo dobili od Tanjuga. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528685/Treci-dan-strajka-u-rudniku-Lece 

Treći dan štrajka u rudniku "Lece" 

Srna  

Oko 400 rudara Rudnika olova i cinka "Lece" kod MedveĊe treći dan su u generalnom štrajku u koji 

su stupili zbog neisplaćenih plata i doprinosa. 

Rudari odbijaju da siĊu u jamu dok ne dobiju plate za oktobar, novembar i decembar i dok im se ne 

overe zdravstvene knjiţice. 

Predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u rudniku "Lece" Milić Marjanović rekao je da su poĉeli 

da štrajkuju jer nisu primili plate od oktobra, a radni staţ im nije uplaćivan skoro dve godine. 

 "Oni su nam nudili da poĉnemo da radimo, ali bez ikakvih garancija da ćemo uskoro dobiti plate", 

rekao je Marjanoviĉć, prenose beogradski mediji. 

 Rudnik "Lece" je od 2008. godine u vlasništvu kompanije "Farmakom" iz Šapca. 

Vlasnik "Farmakoma" Miroslav Bogićević uhapšen je krajem novembra zbog zloupotreba oko kredita 

Privredne banke Beograd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528685/Treci-dan-strajka-u-rudniku-Lece


11 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/528563/Sindikat-lekara-i-farmaceuta-Ne-ugrozavajte-nasa-prava-Bus-plus-karticom 

Sindikat lekara i farmaceuta: Ne ugrožavajte naša 
prava "Bus plus" karticom 

Blic  

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije uputio je danas otvoreno pismo gradonaĉelniku Beograda Siniši 

Malom povodom preporuke direktorima zdravstvenih ustanova da svi zaposleni moraju da dobiju 

“BusPlus” kartice, navodeći da gradonaĉelnik time ugroţava prava zaposlenih. 

U pisanom saopštenju se navodi da pomenuta preporuka izazvala veliko uznemirenje meĊu 

zdravstvenim radnicima, iako, kako se navodi, zaposleni po Zakonu o radu imaju pravo na plaćanje 

“BusPlus” kartice, ali nisu obavezni da to i urade, već mogu sami izabrati kako će im se nadoknaditi 

troškovi za prevoz. 

  

“Nigde u Zakonu ne stoji da se osporava izbor zaposlenog. Nigde ne stoji da mora uzeti “Bus Plus” 

karticu, a da nema pravo na nadoknadu troškova. Ovo je već treći pokušaj da se zaposlenima 

nametne nepravno i protivzakonito tumaĉenje, odnosno primena njihovog prava.”, navodi se u 

saopštenju. 

 Lekari i farmaceuti ne spore dobru nameru gradonaĉelnika da se pomogne GSP, ali tvrde da se 

ovim potezom “generiše novo i nepotrebno nezadovoljstvo za poslenih u zdravstvu”. 

  

“U tom smislu smatram da bi bilo znatno bolje zadrţati naĉin koji je funkcionisao već desetinama 

godina do sada, a GSP Beograd da iznaĊe druge mogućnosti da privuĉe što veći broj putnika.”, 

navodi se u saopštenju koje potpisuje Dragana Cvetić, predsednica Sindikata. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jos-nema-dogovora-o-prekidu-strajka-u-prosveti.sr.html 

Још нема договора о прекиду штрајка у просвети 
БЕОГРАД – Министарство просвете упутило је синдикатима предлог споразума о прекиду 
штрајка, у којем се не помињу финансијске одредбе, али се наводи да би платни разреди у 
јавном сектору требало да буду уређени до краја године. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/528563/Sindikat-lekara-i-farmaceuta-Ne-ugrozavajte-nasa-prava-Bus-plus-karticom
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jos-nema-dogovora-o-prekidu-strajka-u-prosveti.sr.html
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Како је агенцији Бета речено у ресорном министарству, наредни састанак са представницима 
синдиката требало би да буде одржан у понедељак. 

Споразум не садржи било какве износе, али се у њему наводи да ће уколико буде уштеда у 
буџету Министарства просвете то бити исплаћено просветарима и искоришћено за побољшање 
њиховог материјалног попложаја. 

Из министарства прецизирају да би уштеде могле да буду остварене рационализацијом у 
просветном систему. Рационализација предвиђа да, на пример, уместо четири наставника који 
немају пун фонд часова (имају четвртину норме) наставу држи један наставник који ће имати 
пун фонд. 

Наставници који не буду имали пуну норму моћи ће да просвету напусте уз отпремнину. 

Из синдиката одговарају да тешко могу пристати на споразум у којем нису дефинисане 
конкретне финансијске обавезе и цифре. 

„Ми ћемо нашим колегама предочити споразум и коначну одлуку ћемо саопштити у 
понедељак, али већ сада могу да изразим сумњу у то да ћемо пристати на такав споразум у 
којем нам ништа није загрантовано”, казала је агенцији Бета портпаролка Уније синдиката 
просветних радника Јасна Јанковић. 

Четири репрезентативна синдиката запослених у просвети - Грански синдикат просветних 
радника „Независност”, Самостални синдикат, Унија просветних радника и Синдикат 
образовања, од 17. новембра штрајкују скраћењем часова на 30 минута. 

Они су најавили и да ће 27. јануара, на дан школске славе, одржати „Велики светосавски 
поход просветара” кроз Београд. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-i-Esmark-potpisali-kolektivni-ugovor.sr.html 

Синдикати и „Есмарк” потписали колективни 
уговор 

Овим споразумом, који ће бити саставни део споразума о стратешком партнерству, договорено 

повећање зарада за око 25 одсто у овој години: Радници челичане имаће право и на део 

профита новог газде 

Радници челичане имаће право и на део профита новог газде (Фото Танјуг) 

Смедерево – Репрезентативни синдикати „Железаре Смедерево” и представници „Есмарк 
групе” потписали су нови колективни уговор за наредне три године, сазнаје „Политика”. Овај 
споразум биће саставни део уговора о стратешком партнерству између Србије и америчке 
компаније, који би требало да буде потписан до 1. фебруара. 
По речима Милете Гујаничића, председника Независног синдиката металаца у „железари”, реч 
је заправо о усаглашавању одредаба постојећег колективног уговора. 

Уговорена је нова цена рада од 125,3 динара, с тим да у 2016. години она износи 139 динара, 
као у време пре одласка бившег власника. Синдикати су договорили и повећање зарада за око 
25 одсто у овој години, што у пракси значи да ће им стара умањења донекле бити враћена, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-i-Esmark-potpisali-kolektivni-ugovor.sr.html
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укључујући и последњих 10 одсто које држава од децембра узима сваком запосленом. Током 
2016. обавеза новог власника биће и додатно повећање плата за 10 одсто. 

Радници челичане имаће право и на део профита новог газде. Уколико „Есмарк” три месеца 
заредом послује позитивно, запосленима ће ићи седам одсто од оствареног профита, стоји у 
новом споразуму. 

Већина додатака остаје непромењена. За трећу смену добија се 40 одсто, за другу 10, за рад 
недељом 15, на државни празник 150 одсто. Такође непромењене остају одредбе о регресу, 
јубиларним наградама, право на опоравак радника који раде у најтежим условима. Нова су 
солидарна давања за рефундацију лекова који нису на листама РЗЗО, за шта ће „Есмарк” 
издвајати месечно 18.000 евра. 

– Наша очекивања су се испунила и сви запослени су задовољни. Овим споразумом желимо да 
охрабримо владу и људе који воде преговоре, да успешно окончају процес приватизације и да 
коначно почнемо да повећавамо производњу и да озбиљно радимо. Тиме ће оживети 
Смедерево, повећаће се стандард грађана, део металског комплекса ће се покренути заједно 
са „железаром”, „Железнице Србије” ће боље функционисати, а новац од потрошње 
енергената као и порези и доприноси сливаће се у буџет, много више него до сада, каже за 
„Политику” Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца. 

Како сазнајемо, „Есмарк” планира постепено повећање производње у челичани. У првој 
години она би требало да достигне ниво од 140.000 тона готових производа, у другој години до 
170, а у трећој би из железариних пећи требало да излази и до 180.000 тона. 

У току су преговори између представника државе и „Есмарк групе”. Министар Жељко Сертић 
оценио је да су „тешки”, што су бројни економски стручњаци оценили као покушај 
Американаца да што више извуку од државе, иако је Србија у давању помоћи, и временски и 
финансијски ограничена споразумом са ЕУ. 

Оливера Милошевић 
------------------------------------------------------------- 

Давенпорт: ЕУ чека план 
Шеф делегације Европске уније у Србији Мајк Давенпорт изјавио је да ЕУ чека план Владе 
Србије за реструктурирање „Железаре Смедерево”. 

„Србија, у складу са обавезама у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању, има 
обавезу да тај план представи до краја јануара”, рекао је Давенпорт. 

Премијер Србије Александар Вучић затражио је 13. јануара подршку ЕУ за давање сагласности 
на план реструктурирања „Железаре” и бизнис план америчке компаније „Есмарк”, која је 
потенцијални купац „Железаре”.  

------------------------------------------------------------- 

Тешки разговори са „Есмарком” 
Премијер Александар Вучић рекао је да су разговори са компанијом „Есмарк” о стратешком 
партнерству у „Железари Смедерево” веома тешки, и да ће покушати да заврше уговор у 
наредних десет или 12 дана. 

„Када железара ради, БДП иде нагоре за директних 0,6 одсто. Ако успемо, мислим да ће то 
бити велики добитак за Србију”, навео је Вучић, а преноси Бета. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_ukidanje_zakona_o_radu.4.html?news_id=296206 

DS i sindikat „Sloga“ nakon kritike u izveštaju Saveta Evrope 

Traže ukidanje Zakona o radu 
AUTOR: R. D. 

Beograd - Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić pozvao je juĉe Vladu Srbije i premijera 

Aleksandra Vuĉića da stavi van snage Zakon o radu, a Skupštinu Srbije da ga promeni, ukoliko im je 

stalo do poštovanja prava graĊana na rad i evropskih vrednosti. Pajtić je reagovao nakon što je 

Savet Evrope objavio redovan izveštaj u kome stoji da je samo jedna trećina odredaba tog zakona u 

skladu sa Evropskom društvenom poveljom. 

- Savet Evrope je ocenio da ĉlanovi zakona koji se odnose na pravo na praviĉnu naknadu, pravo na 
organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje direktno krše Evropsku društvenu povelju. Reĉ je 
o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u sluĉaju otpuštanja, pravo na štrajk i 
definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa - rekao je 
Pajtić. 

Ukidanje Zakona o radu će zatraţiti i Udruţeni sindikati Srbije „Sloga“ koji podseća da su „od 
poĉetka ukazivali da je Vlada taj zakon donela kako bi zadovoljila poslodavce, prvenstveno 
Ameriĉku privrednu komoru u Srbiji i da norme koje su unete u zakon ne zadovoljavaju evropske 
standarde“. 

- „Sloga“ će od Vlade Srbije zatraţiti da se Zakon ukine i donese novi u skladu sa evropskom 
regulativom, jer izveštaj Saveta Evrope pokazuje da je aktuelni zakonski akt neprihvatljiv i kao 
takav moţe da predstavlja veliku prepreku u procesu pridruţivanja Srbije Evropskoj uniji - rekao je 
za Danas Ţeljko Veselinović, predsednik Udruţenih sindikata Srbije „Sloga“. 

MeĊutim, Ministarstvo rada saopštilo je juĉe popodne da novi Zakon o radu, usvojen 29. juna 2014. 
godine, nije obuhvaćen izveštajem Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope, koji je 
juĉe objavljen, već da se radi o izveštajnom periodu 2009-2012. godine, a da je Srbija dostavila 
Izveštaj Savetu 31. oktobra 2013. godine, prema redovnom izveštajnom sistemu Saveta Evrope. 

 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_ukidanje_zakona_o_radu.4.html?news_id=296206
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_privatizaciji_odlucuje_ministarstvo_privrede_.4.html?news_id=296137 

Kompanija iz Emirata Overseas grupa dostavila pismo o namerama za kupovinu Aviogeneksa ali 

nije dobila odgovor od nadležnih 

O privatizaciji odluĉuje Ministarstvo privrede 
Za privatizaciju Aviogeneksa zainteresovane ĉetiri inostrane firme, ali je Agencija ipak odluĉila da 

ga svrsta u grupu za steĉaj * Kompanija iz Emirata ponudila investiranje od 60 miliona dolara i sveţ 

kapital za pokretanje firme 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Overseas grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od 2013. godine kontinuirano pokazuje 

interesovanje za preuzimanje ĉarter kompanije Aviogeneks, meĊutim do današnjeg dana nadleţni u 

Srbiji nisu na bilo koji naĉin odgovorili na njene ponude - kaţu za Danas predstavnici te kompanije 

sa kojima smo stupili u kontakt. 
 

- Tim za razvoj i investicije Overseas grupe posetio je Beograd u decembru 2013. i imao sastanke sa 
predstavnicima Aviogeneksa i kompanije u ĉijem sastavu posluje, Internacional CG. Dalji kontakti 
su ostvareni u Beogradu juna sledeće godine sa SIEPA i sa Agencijom za privatizaciju. TakoĊe smo 
priloţili i naše zvaniĉno pismo o namerama. Ţelimo da naglasimo i to da nam ni u jednom trenutku 
nije prezentovana cena za preuzimanje Aviogeneksa - navode u Overseas grupi. 

Oni dodaju da su ponudili da se registruju dve širokotrupne letelice u Srbiji, u vrednosti od oko 60 
miliona dolara, i da se obezbedi sveţ kapital ne bi li se Aviogeneks vratio na put stare slave. 

- Ta investicija bi direktno otvorila više od stotinu radnih mesta, ali što je još vaţnije, omogućila bi 
mladim ljudima da naslede iskustvo akumulirano u Aviogeneksu, jer naţalost, sektor srpske 
avijacije je već dugo godina zapostavljen, bez velike pomoći i bez direktnih investicija, tako da 
kaska za većinom evropskih avijacija. Etiĉki pristup menadţmentu i operacijama, koji neguje 
Overseas grupa, svakako bi kreirao još jedno snaţno preduzeće koje uplaćuje porez u srpski budţet 
- istiĉu u Overseas grupi ali napominju da od svoje poslednje posete u junu 2014. godine od srpskih 
vlasti nisu dobili još uvek odgovor na ponudu da kupe Aviogeneks. 

Sa druge strane u Agenciji za privatizaciju Danasu je reĉeno da odgovora na predlog Overseas grupe 
nije bilo jer još uvek nije raspisan javni poziv za kupovinu Aviogeneksa. 

- Pismo o namerama nije zvaniĉan dokument koji podrazumeva da na njega bude odgovoreno. On 
samo pokazuje teţnju odreĊenog investitora da uĉestvuje u procesu privatizacije. Mi smo sva pisma 
o namerama koja smo dobili proĉitali i primili k znanju. MeĊutim, odluku o privatizaciji preduzeća 
u restrukturiranju, a u toj grupi je i Aviogeneks, doneće Ministarstvo privrede. Nakon što 
ministarstvo donese odluku, biće raspisan javni poziv na koji će moći da se jave svi zainteresovani a 
biće formirana i poĉetna cena za kupovinu preduzeća. S obzirom da tender još uvek nije raspisan, 
samim tim nije formirana ni cena za preduzeće o kome je reĉ. Dakle, kompaniji iz Ujedinjenih 
Arapskih Emirata nije dostavljena cena Aviogeneksa jer ona u datom trenutku nije formirana - 
objašnjavaju u Agenciji za privatizaciju. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_privatizaciji_odlucuje_ministarstvo_privrede_.4.html?news_id=296137
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Na konstataciju da je ta Agencija preporuĉila Vladi Srbije da Aviogeneks zbog prezaduţenosti ne 
ide u privatizaciju već steĉaj, reĉeno nam je da ipak poslednju reĉ o svakom preduzeću u 
restrukturiranju donosi Ministarstvo privrede, što znaĉi da do prodaje moţe doći, bilo preduzeća 
bilo njegove imovine. 

Konkurencija 
Iako je pre više od godinu i po dana Vlada donela akcioni plan po kome bi drţava Srbija trebalo da 
preuzme vlasništvo nad Aviogeneksom, što bi omogućilo pronalaţenje strateškog partnera i 
njegovu dalju egzistenciju na trţištu, procedura nije sprovedena do kraja. Preduzeće se našlo u 
potpuno apsurdnoj situaciji - onemogućeno mu je pronalaţenje strateškog partnera, a sa druge 
strane, postoje ĉetiri kompanije, iz Švajcarske, Rusije, Emirata i Juţne Afrike, koje se interesuju 
za kupovinu. Zaposleni u preduzeću smatraju da je u pozadini svega namera da se Aviogeneks 
likvidira kroz steĉaj, kako ne bi predstavljao konkurenciju Etihadu. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/poceli_pregovori_sindikata_i_ministarstva_prosvete_.55.html?news_id=296109 

Poĉeli pregovori sindikata i Ministarstva prosvete 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Pregovori Štrajkaĉkog odbora sva ĉetiri reprezentativna sindikata obrazovanja sa 

predstavnicima Ministarstva prosvete poĉeli su juĉe u 15 sati, ali do zakljuĉenja ovog izdanja 

Danasa još nisu završeni. Na stolu je ponuda Ministarstva prosvete koja bi mogla da dovede do 

okonĉanja štrajka. Prema juĉerašnjim najavama sindikata, prosvetni radnici bi trebalo da dobiju 

oko 15.000 dinara kroz novogodišnju i vidovdansku nagradu, ĉime bi se bar delimiĉno ublaţilo 

smanjenje plata za 10 odsto. 
Obaveza vlade da isplati te nagrade prosvetarima precizirana je u posebnom kolektivnom ugovoru, 
oko koga je u utorak postignuta saglasnost dve strane. MeĊutim, sindikati traţe i datum kada će 
poĉeti primena platnih razreda, što je dugoroĉan naĉin da se popravi njihov materijalni poloţaj. 

Ranije je najavljeno da bi o kolektivnom ugovoru i sporazumu danas trebalo da se izjasni Vlada 
Srbije, a da bi dvomeseĉni štrajk u školama mogao da se okonĉa u ponedeljak, 26. januara. 

Sindikati zasad ne odustaju od protestnog skupa na Savindan. U juĉerašnjem saopštenju se navodi 
da će se 27. januara, u vreme odrţavanja zvaniĉne Svetosavske akademije u organizaciji 
Ministarstva prosvete i na istom mestu (ispredNarodnog pozorišta), okupiti prosvetni radnici iz cele 
Srbije, kako bi još jednom ukazali na loš materijalni poloţaj. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/nezaposlenost-neaktivnost-i-siromastvo-najveci-problemi-mladih 

Незапосленост, неактивност и сиромаштво 
највећи проблеми младих 

 
У случају група младих који су учествовали у програму каријерног вођења и саветовања, 
незапосленост је смањена за 50 одсто, показали су резултати истраживања које ће у 
Београду 

бити представљено на отварању конференцију о запошљавању. На скупу који организује 
Београдска отворена школа , уз подршку Министарстава омладине и спорта Републике Србије, 
разговараће се о високој стопи незапослености, неактивности и сиромаштву, као кључним 
проблемима младих у Србији, најавили су организатори.  Подаци из последњег квартала за 
2014. указују на то да је око 42 одсто младих људи узраста 15-24 година незапослено, а око 25 
одсто њих нити је  запослено, нити се школује.   

Учесници конференције „Запошљавање младих и каријерно вођење и саветовање” 
расправљаће о различитим механизмима који су усмерени на решавање проблема 
незапослености младих, унапређења њихове запошљивости и развој система каријерног 
вођења и саветовања. На скупу ће бити представљени и други резултати истраживања о 
ефектима каријерног вођења и саветовања у погледу запошљивости младих које је Београдска 
отворена школа спровела уз подршку Министарства омладине и спорта. Истраживање је 
показали да је код младих који су учествовали у програму каријерног вођења и саветовања, у 
канцеларијама за младе, за 50 одсто смањена незапосленост, када се пореди период пре 
програма и годину дана касније. И ранија поређења су такође показала да се код младих који 
су били у програму каријерног вођења и саветовања незапосленост смањила значајније него 
код оних који нису похађали сличан програм. 

Како организатори скупа истичу, „упркос доказаним ефектима каријерног вођења и 
саветовања по унапређење запошљивости младих, поставља се питање одрживости система, 
доступности услуга свим младима који имају потребу за подршком у развоју каријере и 
тражењу запослења, као и о квалитету постојећих активности и услуга”. 

На конференцији ће се, како је најављено, учествовати представници јавне управе и локалне 
самоуправе, школа, факултета, цивилног сектора и других актера. 

В. Ц. 
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/samostalni_sindikat_gsp_vozaci_su_nam_preumorni.39.html?news_id=29

6078 

Vozač koji je upravljao tramvajem sa garažnim brojem 244 neposredno pre udesa zadobio jaku 

mučninu i onesvestio se 

Samostalni sindikat GSP: Vozaĉi su nam preumorni 

AUTOR: D. MAJSTOROVIĆ 

Samostalni sindikat GSP „Beograd“ energiĉno protestuje zbog prejudiciranja uzroka i krivice 
uĉesnika saobraćajne nezgode koja se dogodila 16. januara kod hotela „Hajat“, kada je došlo do 
sustizanja tramvaja sa garaţnim brojem 244 i tramvaja 293, i u kojoj je, naţalost, povreĊeno 
sedam putnika, kaţe za Danas predsednik ovog sindikata Zoran Antić. 

- Generalnog direktora Ţeljka Milkovića upoznali smo sa informacijama do kojih smo došli u vezi sa 
sudarom kod hotela „Hajat“. Naime, vozaĉ koji je upravljao tramvajem sa garaţnim brojem 244 
neposredno pre udesa zadobio je jaku muĉninu i onesvestio se. Dobro je poznato da neko u 
svesnom stanju sigurno ne bi mogao da napravi takav udes, i to se zaista retko dešava. Vozaĉ je 
dobio svu potrebnu dokumentaciju od Urgentnog centra, a kako nam je rekao „kada je otvorio oĉi 
nakon udarca, sećao se samo izlomljenog stakla“ - istiĉe Antić. On napominje da je vozaĉ prošao 
sve preglede i psiho test, ali da naţalost, uprkos redovnim kontrolama na koje idu vozaĉi i velikom 
profesionalizmu moguće su i ovakve situacije kada zbog premora doĊe do zdravstvenih tegoba. 

- Vozaĉi su nam umorni. Zbog mera štednje Grada radno vreme im je povećano za 20 sati meseĉno 
od oktobra, a pritom im je smanjena plata. Oni su non-stop u obrtu, nemaju vremena ni za tu 
pauzu na koju po zakonu imaju pravo. U poslednje vreme dešava se dosta udesa, ali u 80 odsto 
sluĉajeva nisu krivi naši vozaĉi. MeĊutim, ĉak i u onim sluĉajevima kada i jeste njihova krivica, 
siguran sam da bi nezgodu mogli da izbegnu samo da nisu preumorni - naglašava predsednik 
Samostalnog sindikata. On napominje da su svi putnici, zaposleni u preduzeću i vozila osigurani i da 
je sreća da nije došlo do gubitka ljudskih ţivota i teţih povreda, tako da će svi povreĊeni putnici 
biti obeštećeni a vozila popravljena i da nema potrebe da se diţe tolika larma oko toga. 

- Za Samostalni sindikat je isto tako neprihvatljivo da se prejudicira bilo ĉija krivica, a ponajmanje 
krivica naših vozaĉa koji svakodnevno osam sati rade u preteškim uslovima beogradskog saobraćaja, 
guţve na saobraćajnicama, neregulisani pešaĉki prelazi, prekobrojni drugi uĉesnici u saobraćaju, 
ĉesti napadi i samo jedan slobodan radni dan u nedelji, znatno smanjena zarada u poslednja tri 
meseca sa tendencijom daljeg pada - ocenjuje Antić. 

Novi napad na vozaĉa 

Predsednik Samostalnog sindikata najoštrije je osudio novi napad na vozaĉa Gradskog saobraćajnog 
preduzeća, koji se dogodio u nedelju nešto pre ponoći u Ulici patrijarha Joanikija. „Na liniji 53 
jedan od putnika udario je vozaĉa i pri tom mu je rasekao usnu. Pored toga razbio je i retrovizor na 
vozilu i pobegao. Napadi su postali sve uĉestaliji, skoro svakodnevni i Beograd je postao kriminalna 
zona“, kaţe Antić. 
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Пљуште жалбе радника због злостављања на 
послу 
 

– Прошле године Агенција за мирно решавање радних спорова примила је 173 захтева за 
решавање индивидуалних радних спорова – изјавио је за „Дневник” директор те агенције 
Миле Радивојевић, 

Све више жалби због мобинга 

објашњавајући да се највећи број захтева односио на злостављање на раду. – Од укупног броја 
пристиглих захтева највећи број спорова је поводом злостављања на раду – 64, поводом 
исплате материјалних потраживања из рада, као што су јубиларне награде, превоз, исхрана и 
регрес – 86, а поводом отказа 18. Пошто је услов за вођење поступка пред Агенцијом 
добровољан приступ страна, од 173 предлога решен је 81 спор, од чега 27 поводом мобинга, 
52 поводом јубиларних награда, превоза, регреса или исхране и само два поводом отказа. 
Недобијање сагласности за спорове поводом отказа може се објаснити страхом послодаваца 
од утврђивања незаконитости отказа у року од месец дана и уверењем да ће отпуштени због 
високе цене судских трошкова током дугих поступака одустати од тужбе. 

Пред судовима у Србији води се три милиона спорова, од чега је чак 46.000 радних. Уз то, 
ваља напоменути да се многи радници који месецима не примају плату, превоз, регрес, топли 
оброк… не обраћају суду јер за то немају пара. За њих је Агенција за мирно решавање радних 
спорова много брже али и бесплатно решење, али неспорна је чињеница да велики део 
радника чак ни не зна за њу нити како може да се на једноставнији начин заштити. 

Наш саговорник указује на то да радници у Србији нису свесни могућности Агенције за мирно 
решавање спорова, као ни његог значаја у брзом решавању насталих несугласица с 
послодавцем. 

– Запослени и послодавци могу у потпуно бесплатном поступку, вођеном од стручног арбитра, 
одабраног на јавном конкурсу од СЕС-а, за само месец добити правоснажно и извршно 
решење. Треба напоменути и то да је изменама Закона о раду Агенција изгубила нека права из 
радних спорова која је пре имала, а пре свега отказ, исплату и уговарање минималне зараде. 
По измењеном Закону о раду, платни листић је постао извршна исправа па за нас ту нема 
посла, али смо и даље надлежни за све спорове око накнаде за исхрану, превоз, регрес, 
јубиларне награде, дискриминације на раду и мобинг – рекао је Радивојевић. 

Цео поступак пред Агенцијом не само да је брз већ је и бесплатан. Процедура подношења 
захтева је једноставна јер радник то може учинити лично или писменим путем, а може и 
имејлом, поштом или факсом. После три дана Агенција за мирно решавање радних спорова 
поступа и обраћа се другој страни спора с предлогом и након изјашњавања, он се враћа 
Агенцији. Након тога, обострано се бира миритељ и арбитар и, уколико не постоји сагласност 
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радника и послодавца, директор Агенције одређује миритеље. Када се у индивидуалном 
спору, у року од само месец, донесе решење, оно је правоснажно и извршно, док се 
колективни поступак завршава препоруком или споразумом који је обавезујући за обе стране. 

Љ. Малешевић 
  

Мобинг треба истражити 
Из броја захтева примљених прошле године, готово половина од укупног броја, јасно је да се 
радници све чешће Агенцији за мирно решавање спорова обраћају због мобинга. Разлога за то, 
по Радивојевићевој оцени, има, али би Србија морала да направи опширнију анализу која би 
тачно показала зашто је он све присутнији. 

– Мобинг је стални пратилац транзиције и приватизације и зато је добро што имамо посебан 
закон који подиже свест – прво запослених о давно заборављеном праву на достојанствен рад, 
а потом и послодаваца – о томе да је он кажњив и штетан јер битно смањује продуктивност 
мобираног радника. Узроци мобинга могу бити емоционални и стратешки, али за одговор је 
потребна шира анализа – закључује Радивојевић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-zona-po-pijacama-neprijavljenim-radnjama%E2%80%A6 

Сива зона по пијацама, непријављеним 
радњама… 
 

Највећи проблеми са сивом економијом присутни су у централној Србији, док је ситуација 
најбоља у Београду, показују подаци другог истраживања ставова грађана о сивој 
економији, које је 

спровела Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД). 

У централним деловима Србије тек 63 одсто испитаника потврдило је да приликом куповине 
добија фискалне рачуне, у Војводини исти одговор дало је 66 одсто грађана, а у престоници 
чак 76 одсто. 

Такође, проблем постојања сиве зоне нарочито је изражен у руралним срединама. Тек 59 
одсто анкетираних људи у малим местима добија рачун, док је у урбаном делу земље тај 
проценат 73 одсто. 

На неформалним местима продаје ситуација је још драматичнија. У централној Србији рачун 
на пијаци или непријављеним радњама не добије 87 одсто испитаника, у Војводини 74 одсто, а 
у Београду 67 одсто. 

Директорка корпоративних послова „Центро штампа холдинга”, чланице НАЛЕД-а и Савеза за 
фер конкуренцију Оливера Папић најавила је да ће резултате НАЛЕД-ових истраживања 
разматрати Координационо тело за усмеравање активности на сузбијању сиве економије и 
уградити у национални програм и акциони план за борбу против нелегалног пословања. 

– Осмишљавање националног програма и конкретних мера за сузбијање сиве економије, као и 
праћење резултата спровођења, биће задатак Стручне групе, која окупља представнике 
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министарстава државне управе, трговине, рада, финансија, привреде, правде и унутрашњих 
послова, Пореске управе и Управе царина, НАЛЕД-а и Савеза за фер конкуренцију – рекла је 
Оливера Папић. 

Иако најређе добијају рачун, грађани у централној Србији највише су уверени у то да је Влада 
одлучна да се избори са сивом економијом. Такав одговор дало је 68 одсто анкетираних, у 
Војводини 57 одсто, док најмање поверења имају становници Београда – 48 одсто. 

Више од половине испитаника из централне Србије (57 одсто) сматра да се обим сиве зоне 
смањио у 2014, у чему су такође испред Војводине и Београда. 

С. Г. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/se-manjkav-stari-zakon-o-radu 

СЕ: Мањкав стари закон о раду 
 

Савет Европе објавио је данас извештај у којем се наводи да је само једна трећина 
одредби старог српског Закона о раду у складу са Европском друштвеном повељом. 

"Од 22 одредбе, осам је у складу са Повељом, три је крше, док за преосталих једанаест нема 
довољно података за оцену", наводи се у извештају Комитета за друштвена права СЕ, који се 
односи на период од 2009. до краја 2012, и тиче се сада већ неважећег закона о раду. 

 "Извештај се односи на период до краја 2012 и односи се на стари закон, а нови це бити 
обрађен у следећем извештају, кога спремамо за следећу годину", навела је за Танјуг 
портпаролка Савета Европе Татјана Бајева. 

Она је додала да Савет ради својим темпом, те извештај који се тиче ново Закона о рау тек 
следи, али је приметила да Србија не испуњава обавезе када је реч о достављању 
информација. 
Као чланица СЕ и потписница Европске друштвене повеље којом се утврђују минимална 
социјална права, Србија се обавезала да подноси релевантне законе на оцену Комитету и да 
поступа у складу са препорукама. 

Комитет је у данашњем извештају констатовао да је Србија претпрошле године за готово три 
месеца пробилла рок за слање закона на оцену, а затим се оглушила о захтеве да достави 
додатне информације. 

На основу расположивих података, Комитет је у извештају за посматрани период од 2009. до 
2012. закључио да је осам одредби у складу са Повељом, али да се крше параграфи Повеље 
који се односе на право на правичну накнаду, право на организовање и право на колективно 
преговарање. 

Реч је о одредбама којима се регулишу отказни рок и компензација у случају отпуштања, право 
на штрајк и дефинисање минимума процеса рада када се штрајкује у делатностима од јавног 
интереса. 
У извештају се наводи да Србија, упркос поновљеним захтевима, није доставила податке о још 
11 одредби, тако да није могуће утврдити јесу ли у складу са Повељом и тражи се да то што 
пре учини.(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/se-manjkav-stari-zakon-o-radu
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Šta muĉi autoprevoznike u Srbiji? 
IZVOR: BETA 

Ĉaĉak -- Najveći problem autoprevoznika u Srbiji je nelojalna konkurencija i siva 

ekonomija. Ovo je ocena Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) i poslovnog udruţenja 

drumskog saobraćaja "Srbijatransport". 

Generalni direktor "Srbijatransporta" Goran Aleksić izjavio je novinarima da zbog nesreĊenog trţišta 

u drumskom prevozu budţet Srbije gubi godišnje oko 80 miliona evra, a legalne autoprevozniĉke 

firme gube i do 230 miliona evra.  

"Zato u Srbiji nemamo fabrike autobusa jer nema ko da ih kupi, zato imamo problem sa različitim 

cenama karata i zato imamo velike probleme u firmama koje legalno posluju", rekao je Aleksić 

nakon sastanka koji je odrţan sa predstavnicima ĉacanskog saobraćjnog preduzeća "Autoprevoz" i 

predstavnicima S S S S, kome je prisustvovao i predsednik tog sindikata Ljubisav Orbović.  

Prema njgovim reĉima, Poslovno udruţenje drumskog saobraćaja je identifikovalo sve probleme i 

dalo predloge rešenja koja su upućena Vladi Srbije od koje traţe donošenje novog Zakona o 

drumskom saobraćaju, ĉijim usvajanjem bi trebalo da se uvede red, poboljša kvalitet usluge 

autoprevoznika, smanje cene karata i poveća plata radnicima.  

 

"Za nekoliko meseci taj zakon bi trebalo da bude u proceduri, a on predviĎa uvoĎenje licenci, 

obavezu firme da ima barem isti broj vozača kao i autobusa, da ti vozači imaju sertifikat o 

profeisonalnoj osposbljenosti. To su sve evropski uslovi rada i poslovanja", rekao je Aleksić.  

 

Poslovno udruţenje drumskog saobraćaja, dodao je, oĉekuje i da će se reorganizacijom 

inspekcijskih sluţbi uspostaviti red, jer postoji veliki broj nelegalnih taksi prevoznika.  

 

Direktor ĉaĉanskog saobraćjnog preduzeća "Autoprevoz" Aleksandar Petronijević zaloţio se za 

uspostavljanje ravnopravnih uslova za sve firme na trţištu i definisanje minimalnih uslova za rad.  

 

"Na teritoriji Čačka ima oko 500 registrovanih taksi vozila, a prijavljeno je samo 50 radnika. Ti 

radnici ne obezbeĎuju svoja prava, država gubi na porezima i doprinosima, a samim tim cena naših 

usluga je veća. TakoĎe, u velikom broju autoprevozničkih firmi vozači autobusa nisu prijavljeni i 

zbog toga te firme mogu da se igraju se cenom karata", rekao je Petronijević.  

 

Poslovno udruţenje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" okuplja oko 200 prevoznika u Srbiji u 

kojima je zaposleno oko 20.000 radnika. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=22&nav_id=949781

