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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:531204-Hrvati-Srbima-duguju-80-penzija 

Hrvati Srbima duguju 80 penzija 
J. Ž. SKENDERIJA  

Državni fond susedne zemlje duguje krajiškim Srbima oko 80 penzionih čekova. Nijedan 

dogovor sa srpskom stranom nije ispoštovan 

PREGOVORI između Srbije i Hrvatske o isplati zaostalih penzija Srbima iz ove bivše jugoslovenske 
republike ušli su u sedmu godinu. Pomaka čini se ni posle toliko vremena nema i svi su izgledi da će 
o dugu bivše domovine od oko, kako procenjuje Udruţenje penzionera iz Hrvatske, 80 čekova, 
pregovarati i njihovi naslednici. 

Povodom rešavanja navedenog pitanja, do sada je odrţano deset sastanaka, na kojima su 

prisustvovali predstavnici resornih ministarstava i penzionih fondova Srbije i Hrvatske, kao i Zavoda 

za socijalno osiguranje i Komesarijata za izbeglice. S obzirom da izneti problem traje predugo, na 

njegovom rešavanju insistirao je i ministar Aleksandar Vulin, kod svog hrvatskog kolege. 

- Od početka razgovora, naša strana je zastupala stav da svi na koje se navedeni problem odnosi, 

treba da budu obeštećeni, dok su Hrvati isticali zakonska ograničenja u vezi sa mogućnošću isplate 

dospelih neisplaćenih penzija - kaţu u Ministarstvu rada. - Hrvatska strana je najpre tvrdila, da 

nema informaciju o broju korisnika kojima je obustavljena penzija, ali su, ipak, došli do podatka. 

Na poslednjem sastanku, odrţanom krajem 2013. u Beogradu, predstavnici Hrvatske su izneli 

brojku, da je identifikovano i pregledano 11.676 korisnika kod kojih je prekinuta isplata usled 

obustave platnog prometa. - Predstavnici Hrvatske tvrde da u okviru njihovih vaţećih pravnih 

propisa nije moguće isplatiti penzije za period duţi od jedne godine unazad, pa su predloţili da je 

rešenje jedino moguće izmenom postojećeg sporazuma o socijalnom osiguranju između dve drţave. 

Ovaj stav je prihvaćen, pa je dogovoreno da hrvatska strana pripremi i dostavi inicijativu i tekst 

predloga za izmenu tog sporazuma - naglašavaju nadleţni. 

ĆIRILICAPREMA podacima Udruţenja penzionera iz Hrvatske, Hrvatski penzioni fond je odbijao 
zahteve Srba samo zato što su napisani ćirilicom, iako na to nije imao pravo. 

Susedi, međutim, nisu postupili u skladu sa dogovorenim. U komunikaciji s nadleţnim ministarstvom 

Hrvatske, predloţeno je da se odrţi pripremni sastanak u Beogradu do kraja 2014, na kojem bi bili 

definisali stavovi o spornim pitanjima, kao i o načinu njihovog rešavanja, a naročito, da li će se 

izmene odnositi i na uređivanje pitanja dospelih neisplaćenih penzija. Ni to nije prihvaćeno, već je 

nastavljena prepiska između nadleţnih ministarstava. 

- Regionalni proces pregovaranja između četiri drţave započet je još 2008. - kaţe Danijela Popović 

Roko, pomoćnik komesara za izbeglice. - Jedan od problema koji je stavljen na dnevni red su, osim 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:531204-Hrvati-Srbima-duguju-80-penzija
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imovine, obnove i stanarskog prava, bile i penzije. Njihova isplata prekinuta je u periodu od 1991. 

do 1996. godine obustavljanjem platnog prometa između dve zemlje. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:531151-Mitrosrem-Sve-izvesniji-novi-strajk 

„Mitrosrem”: Sve izvesniji novi štrajk 
S. K.  

Zaposleni u "Mitrosremu" najavljuju novu obustavu rada, jer je od tri decembarska zahteva, do 

sada ispunjen samo jedan. Traže isplatu zarada, smenu rukovodstva i krizni plan 

SREMSKA MITROVICA - Da li će radnici PP "Mitrosrem" ponovo stupiti u štrajk, znaće se do kraja 
nedelje. Od tri zahteva, koji su imali u decembru, kaţu u sindikatu zaposlenih, ispunjen je samo 
jedan, pa poručuju da je na pomolu nova obustava rada. 

Krajem prošle godine radnici mitrovačkog preduzeća stupili su u štrajk zahtevajući da im se ispune 
tri uslova: isplata zaostalih zarada, smena rukovodstva i da se napravi krizni plan oporavka 
preduzeća. Posle samo tri dana, štrajk je prekinut uz obećanje da će im zahtevi biti ispunjeni. Do 
danas, međutim, nisu svi. 

- Radnicima je tada isplaćeno 50 odsto zaostalih zarada i dato obećanje da će preostali novac biti 
uplaćen do Nove godine, kao i da će biti smenjen jedan deo rukovodstva preduzeća. Od tada do 
danas, ništa se nije dogodilo. Zato će sindikat u "Mitrosremu" predloţiti radnicima da ponovo stupe 
u štrajk - kaţe Stevan Jovanović, predsednik. 

Posrtanje jednog od najuspešnijih preduzeća u Sremu, počelo je kad je palo u ruke narko-bosu 
Darku Šariću. Kolektiv sa više od hiljadu radnika se prepolovio, opala je stočarska i povrtarska 
proizvodnja. A još veći problem je nastao, kada je drţava "Mitrosrem", kao imovinu stečenu 
organizovanim kriminalom, stavila pod svoje. Radnici su se ponadali da će im biti znatno bolje, ali 
ni do danas još nije rešeno pitanje vlasništva. Račun im je pod blokadom već četiri godine, od kada 
je zbog svinjske kuge uništeno 8.000 svinja u Velikim Radincima i pričinjena šteta od 98 miliona 
dinara. Taj novac Ministarstvo poljoprivrede, koje je naredilo eutanaziju, još nije isplatilo. 

DUG I KAMATE 

Kako ističu sindikalci, dug "Mitrosrema" dostigao je 14 miliona evra, sa sve kamatama, koje su veće 
od same glavnice. U preduzeću je angaţovano 440 stalno zaposlenih i do 40 sezonskih radnika, a 
prosečna plata se kreće do 30.000 dinara. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530196/Rukovodstvo-Esmarka-nastavlja-pregovore-o-Zelezari 

Rukovodstvo Esmarka nastavlja pregovore o 
Železari 

Beta, Blic  

Rukovodstvo američke kompanije Esmark verovatno će i danas u Beogradu nastaviti pregovare o 

ugovoru o kupovini Ţelezare Smederevo. 

Rukovodstvo Esmarka nastavlja pregovore o Ţelezari 

Pregovori su juče počeli, a bilo je planirano da čelni tim Esmarka u Beogradu boravi dva dana, kako 

bi potom ekspertski timovi usaglašavali kupoprodajni ugovor. 

 U pregovorima učestvuju predstavnici tenderske komisije za prodaju Ţelezare i ministri finansija i 

privrede Dušan Vujović i Ţeljko Sertić, a juče su po našim saznanjima, prisustvovali i premijer 

Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi. 

  

Pregovori s Esmarkom idu teţe nego što su očekivali predstavnici Vlade, pre svega zbog toga što se 

od Esmarka traţe garancije da će na duţi rok odrţati proizvodnju u Ţelezari. 

  

Dodatne teškoće su i što ugovor o prodaji Ţelezare treba da bude u skladu sa propisama EU, koji ne 

predviđaju drţavnu pomoć industriji čelika. Esmark je jedini dao ponudu za kupovinu 80,01 odsto 

kapitala Ţelezare, koja je otvorena 9. januara, a očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan 

do kraja januara. 

  

Vlada Srbije će, u slučaju dogovora sa Esmarkom, biti vlasnik preostalog kapitala u tom preduzeću 

koje je februara 2012. kupila za jedan dolara od američkog Ju-Es stila (U.S. Steel) koji se povukao 

zbog gubitaka. 

  

Po uslovima tendera, drţavni poverioci će otpisati dug Ţelezari sa stanjem na dan 31. decembar 

2013. godine. Ţelezara zapošljava oko 5.000 ljudi, trenutno proizvodi između 340.000 i 350.000 

tona čelika, a njeni proizvodni kapaciteti su oko 2,2 miliona tona. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530196/Rukovodstvo-Esmarka-nastavlja-pregovore-o-Zelezari
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http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/530110/Potpisan-ugovor-izmedju-Ministarstva-kulture-i-sindikata 

Potpisan ugovor izmeĎu Ministarstva kulture i 
sindikata 

Blic  

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i reprezentativni sindikati radnika u kulturi 

potpisali su danas Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, 

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.Ivan Tasovac sa predstavnicima sindikata 

U ime Ministarstva ugovor je potpisao ministar Ivan Tasovac, dok su u ime sindikata potpisnici 

Dragana Đorđević, predsednica Samostalnog sindikata kulture Srbije, Dragan Milanović, predsednik 

Granskog sindikata kulture i umetnosti Nezavisnost i Nenad Marinković, predsednik grane kulture 

Konfederacije slobodnih sindikata. 

 „Izrazio bih svoju zahvalnost sindikatima na konstruktivnoj saradnji tokom procesa usaglašavanja 

teksta ugovora. Koklektivni ugovor, nastao kao plod dijaloga i partnerskog odnosa drţave i 

sindikata, jedan je od najvaţnijih instrumenata zaštite prava zaposlenih i mehanizama za 

unapređenje uslova za obavljanje delatnosti u sektoru kulture. Potpisivanje kolektivnog ugovora 

doprineće višem stepenu profesionalizacije i organizacione osposobljenosti, što je u skladu sa 

strateškim opredeljenjem Ministarstva i preduzetim aktivnostima na jačanju institucija kulture“, 

izjavio je ministar Tasovac. 

  

Predstavnici reprezentativnih sindikata naglasili su da se potpisivanjem ugovora sa resornim 

ministrom, nakon višemesečnih pregovora, došlo do zaključka da je partnerska saradnja sindikata i 

Ministarstva neophodan uslov za pozitivan rezultat. 

  

„Zahvaljujemo se ministru Ivanu Tasovcu i Ministarstvu kulture i informisanja, kao i predstavnicima 

ostalih ministarstava koja su učestvovala u pregovorima, na izuzetnoj saradnji. Takođe se 

zahvaljujemo premijeru Vučiću na prepoznavanju urgentnosti potpisivanja Posebnog kolektivnog 

ugovora“, dodala je Dragana Đorđević. 

 

Potpisani ugovor obuhvata i odredbe koje se odnose na pitanja koja u prethodnom periodu nisu bila 

regulisana kolektivnim ugovorom. „Naročito bismo istakli činjenicu da će ovaj Kolektivni ugovor biti 

primenjivan na zaposlene u svim ustanovama kulture u Srbiji. Usaglašena su i adekvatna rešenja za 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/530110/Potpisan-ugovor-izmedju-Ministarstva-kulture-i-sindikata
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specifičnosti muzičko-scenskih delatnosti, koje do sada nisu bile deo kolektivnog ugovora“, rekao je 

Nenad Marinković. 

  

U atmosferi obostranog zadovoljstva postignutim rešenjem, istaknuto je da su se sindikati i 

predstavnici Ministarstva tokom pregovora upoznali na pravi način. Reprezentativni sindikati 

naglasili su „da je jako bitan utisak otklanjanja psihološke barijere i to što su sa druge strane 

pregovaračkog stola imali ljude koji osećaju njihove potrebe“. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530287/NALED-Do-kraja-marta-predlog-mera-za-suzbijanje-sive-ekonomije 

NALED: Do kraja marta predlog mera za suzbijanje 
sive ekonomije 

Beta  

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) saopštila je danas da će Stručna grupa za 

suzbijanje sive ekonomije, koju predvodi ta organizacija, do kraja marta pripremiti mere koje će 

predstavljati osnov za usvajanje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. 

Kako se navodi, u fokusu mera koje će biti podnete vladinom Koordinacionom telu za suzbijanje 

sive ekonomije, biće donošenje seta podsticajnih mera za privrednike koji ţele da posluju legalno, 

kao i seta kaznenih mera za privredne subjekte koji budu radili mimo zakona. 

 

Dodaje se da će mere biti precizirane na osnovu istraţivanja NALED-a, sprovedenog u okviru 

dvogodišnjeg Projekta jačanja konkurentnosti Srbije, koji je podrţao USAID. 

Istraţivanje, koje je realizovao Ipsos stratedţik marketing, pokazalo je da je polovina stanovništva 

uverena da se obim sive ekonomije smanjio u poslednjih godinu dana dok 59 odsto privrednika nije 

zadovoljno rezultatima. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530163/Trecina-preduzeca-priznala-da-posluje-nelegalno 

Trećina preduzeća priznala da posluje nelegalno 

G. Avalić  

Oko 70 odsto preduzeća posluje legalno, odnosno sve transakcije obavlja preko tekućeg računa, 

pokazalo je istraţivanje NALED-a i USAID-a. 

NALED: Ne idu sve transakcije u privredi preko računa 

- Ako to pogledamo iz drugog ugla vidimo da je 30 odsto preduzeća priznalo nepoznatoj osobi u 

istraţivanju da bar deo njihovih transakcija ne ide preko računa - ističe Predrag Kurčubić, direktor 

istraţivanja u agenciji Ipsos stratedţik marketingu i dodao da sive ekonomije najviše ima u nabavci 

materijala, ali i u prevozu, koji obuhvata plaćanje putnih troškova i kupovinu goriva i da se u ove 

transakcije najviše plaćaju u gotovini. 

 

Predstavnici privrede smatraju da je siva ekonomija nazastupljenija u trgovini 

Više od polovine privrednika smatra da je drţava odlučna u borbi protiv sive ekonomije, ali je ipak i 

dalje više onih koji nisu zadovoljni dosadašnjim rezultatima Vlade u suzbijanju sive ekonomije. 

Iako smatraju da drţava ne radi dovoljno na rešavanju ovog problema, čak polovina ispitanika ne bi 

sama prijavila konkurentsku firmu koja posluje u sivoj zoni. 

 

- Oni smatraju da to nije njihov posao, nego posao drţave, plaše se da će sebi da naprave problem 

ukoliko to urade, ili ih ne prijavljuju jer nemaju poverenja u drţavne institucije. Velika većina 

predstavnika privrednih subjekata kao i u prethodnom talasu smatra da drţava ne raspolaţe 

pravilno poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede. 

  

Istraţivanje je pokazalo da su tri najkorisnija reformaska poteza vlade uvođenje u pravni sistem 

objedinjene procedure za izdavanje građevinske dozvole, reforma radno pravnog zakonodavstva i 

pojedinostavljenje administartivne procedure kada je u pitanju uplata poreza i doprinosa. 

 

Direktor Tima za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović istakla je da su uzroci sive 

ekonomije mnogobrojni a da su neki od njih visoko fiskalno opterećenje rada na niţim nivoima 

zarada, komplikovan i netransparentan poreski sistem, visoko administrativno opterećenje 

privrede, pravna nesigurnost. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530163/Trecina-preduzeca-priznala-da-posluje-nelegalno
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Sa druge strane, neki od najštetnijih reformska poteza su odlaganje primene čipovanih 

zdravstvenih kartica i loša implementacija javnobeleţničkog sistema. 

 

Neke od mera koje predlaţe ta institucija za suzbijanje sive ekonomije odnose se na uspostavljanje 

javnog tela za koordinaciju inspekcijskog nadzora, pokretanje “call centra”, odnosno uspostavljane 

onlajn sistema za podnošenje anonimnih prjava o slučajevima sive ekonomije, edukacija građana... 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530079/EBRDSrbija-na-dobrom-putu-u-sprovodjenju-reformi 

EBRD:Srbija na dobrom putu u sprovoĎenju reformi 

Tanjug  

Srbija je na dobrom putu u sprovođenju reformi i postavila je dobre osnove za dugoročni razvoj, 

ocenili su danas eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja predvidja da će privreda 

Srbije u 2015. godini imati minimalni rast od 0,5 odsto. 

- Mi smo impresionirani stepenom provedenih reformi - rekao je Direktor EBRD u Srbiji Mateo 

Patrone prilikom prezentavije izveštaja o tranziciji za prošlu godinu u Narodnoj banci Srbije. 

  

On je podvukao da je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) jedan od ključnih 

koraka da se prebrodi ovaj teţak period, a EBRD je spreman da podrţi nastavak tih reformi. 

 

Patrone je naveo je da je EBRD u Srbiju od 2001. investirala oko 3,8 milijarde evra, a samo u 

prošloj godini podrţala je 24 projekta sa oko 450 miliona evra. 

 

- EBRD sarađuje i sa mnogim firmama u Srbiji i bankarskim sektorom i prošle godine je EPS-u 

odobren kredit od 200 miliona evra za restrukturiranje tog javnog preduzeća, a jedan od 

najznačajnijih projekata je druga faza digitalizacije u Srbiji - rekao je Patrone. 

 

- EBRD podrţava i agroindustrijski sektor i sarađjuje sa mnogim firmama u Srbiji kao što je Viktorija 

grupa, zatim u oblasti telekomunikacija i tu je deoničar kompanije SBB - naveo je Patrone. 

 

Patrone je rekao da EBRD saradjuje sa srpskim zvaničnim institucijama i na projektima kao što su 

privatizacija Telekoma Srbije i Dunav osiguranja. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530079/EBRDSrbija-na-dobrom-putu-u-sprovodjenju-reformi
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Glavni ekonomista EBRD Piter Sanfi rekao je da je 2014. za Srbiju bila godina recesije i poplava, 

kao i za druge zemlje u regionu i EBRD je puno pomogao da se te štete saniraju. 

 

- Srbija je na dobrom putu u sprovodjenju reformi i postavila je dobre osnove za dugoročni rast - 

ocenio je Sanfi i naglasio da EBRD za 2015. predvidja rast privrede od 0,5 odsto. 

 

Sanfi je istakao da Srbija da treba da se okrene uvodjenju inovacija u privredi, kao načinu da 

poveća produktinost i rast privrede. 

 

Jedna od ključnih determinanti za sprovodjenje inovacija je dobro poslovno 

okruţenje, rekao je Sanfi i ocenio da su korupcija i "siva" ekonomije zajednički je 

problem u regionu. 

 

- Investiranje u inovacije treba da bude raznoliko i da ne bude usmereno samo na neke sektore, već 

na što više njih - rekao je Sanfi. 

 

Odgovarajući na pitanja, on je eekao da je problem nenaplativih kredita zajednički u celom 

regionu i banke taj problem ne treba da "guraju pod tepih", već će morati da ga rešavaju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529979/PIO-FOND-OPET-HARA-Inopenzije-kasne-za-20000-ljudi 

PIO FOND OPET HARA Inopenzije kasne za 20.000 
ljudi 

Gordana Bulatović  

Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović priznaje za „Blic“ da ima 10.000 ljudi koji danas čekaju 

takozvanu inopenziju. 

Prema informacijama do kojih je došao „Blic“, ovakvih zahteva ima dvostruko više, čak 20.000. Reč 

je o građanima koji su deo svog staţa ostvarili u inostranstvu, tako da samo delimično ostvaruju 

pravo na penziju u Srbiji. 

 

- Krajem 2010, na početku mandata Dragane Kalinović, nerešenih zahteva za ostvarivanje prava na 

penziju za osiguranike koji imaju delimičan staţ ostvaren u inostranstvu bilo je 17.211 - poručuju iz 

kabineta direktorke PIO fonda. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529979/PIO-FOND-OPET-HARA-Inopenzije-kasne-za-20000-ljudi
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U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku za „Blic“ kaţu da nisu znali za ovaj broj nerešenih zahteva 

za inopenzije, kao i da će tim povodom zatraţiti informaciju od Upravnog odbora PIO fonda. 

 

 

 

Kada su u pitanju zahtevi za penzionisanje onih koji su ceo radni vek proveli u Srbiji, njih je, prema 

podacima PIO, zadnjeg dana 2014. godine bilo 10.800. Prema njihovom priznanju, oko 1.600 

predmeta od ovog broja nije rešeno u zakonskom roku. 

Na odgovor Upravnog odbora PIO fonda ministar Vulin čeka i kada je u pitanju ugovor o delu koji je 

direktorka PIO fonda potpisala sa Nikolom Sremčevićem, direktorom Specijalne bolnice Banja 

Koviljača. Sremčević je, da podsetimo, angaţovan kao posebni savetnik direktorke Kalinović i za 

svoje usluge savetovanja na temu banja isplaćeno mu je 1,4 miliona dinara, bez PDV. 

 

U isto vreme, u PIO fondu je na određeno radio i Sremčevićev sin Danilo, a koji je angaţman u 

filijali Novi Beograd završio 31. avgusta prošle godine. 

 

Direktorka PIO fonda je za naš list rekla da je dr Sremčević angaţovan ne kao direktor, već kao 

fizičko lice, ali nije ţelela da komentariše ni angaţman njegovog sina, ni naša saznanja da 

finansijska sluţba PIO fonda nije ţelela da isplati navedeni honorar. Isplaćen je tek kada su nalog o 

neophodnosti isplate potpisali članovi menadţmenta. 

 

Dragana Kalinović, o čijem je bahaćenju o trošku PIO fonda „Blic“ pisao više puta proteklih dana, 

nastaviće da radi ovaj posao i u naredne četiri godine, s obzirom na to da je Vlada Srbije potvrdila 

njeno postavljenje 23. januara. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-direktor-Zeleznica-zaposljava-i-smenjuje-bez-odobrenja-vlade.sr.html 

Нови директор Железница запошљава и смењује 
без одобрења владе 

На место саветника у стручним службама „постављен” бивши директор Симоновић (СНС) кога 

је Вучић летос сменио због лоших резултата 

Ко ће „спустити” рампу на исхитрене потезе новог руководства Железнице (Фото Д. 

Јевремовић) 

 Probijeni rokovi 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-direktor-Zeleznica-zaposljava-i-smenjuje-bez-odobrenja-vlade.sr.html
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Само десетак дана од именовања на место генералног директора „Железница Србије”, 
Мирослав Стојчић, запослио је без сагласности владе тројицу својих нових саветника и 
помоћника који нису радили на „железници”. Истовремено је сменио 29 старих и именовао 20 
нових помоћника и саветника директора, сазнаје„ Политика” из извора блиских „Железници”. 

Да би могао било кога да запосли, Стојчић је морао од владе да добије зелено светло и за свој 
план пословања. Овако је све урађено мимо закона. Закључак о разрешењу и именовању дела 
пословодства „Железница Србије”, у које је наш лист имао увид, донет је како се наводи „у 
циљу рационализације управљања пословним процесима и припреми за предстојеће реформе 
целокупног железничког система због чега је, потребно да се оформи и ефикаснији 
менаџмент”, те су после консултација чланови Одбора директора (који чине генерални 
директор и два извршна директора Рајко Ковић и Ненад Кецман) једногласно донели закључак 
да смене 29 помоћника и саветника и именују 20 нових који су претходно ту радили. 

Међутим, међу новозапосленима су, како „Политика” сазнаје, Милан Каљевић, адвокат, 
именован за помоћника генералног директора за правне и опште послове и људске ресурсе, 
који до сада није био радник „Железница Србије”, Манојле Селаковић, дипломирани 
економиста, нови директор Сектора за набавке и централна стоваришта, такође никада раније 
није радио у овом јавном предузећу и Давид Војиновић, пензионисани радник „Железнице”, 
сада нови саветник генералног директора за одржавање и развој возних средстава. 

Најинтересантније је да је ново руководство „Железница” за саветника поставило Драгољуба 
Симоновића, бившег генералног директор овог предузећа, кога је премијер Вучић, иако кадар 
СНС, летос сменио с ове функције, због тога што за више од годину дана на том радном месту, 
није показао резултате какви су очекивани. 

Врхунац Симоновићеве „пословности” била је намера да сагради подвожњак испред своје куће 
у Врчину. У ребаланс плана пословања „железница” убачен је пројекат изградње подвожњака 
испод пружног прелаза у Врчину, само 200 метара од његове породичне куће, који би ово 
предузеће коштао око пола милиона евра. На душу му се ставља и то што је за мање од шест 
месеци на службена путовања потрошио око 160.000 евра, док су рачуни за пословне ручкове 
били и по 1.500 евра. Иако је критиковао рад претходника и обавештавао јавност колико се 
трошило пре њега и сам је уговарао штетне послове. 

Све то изгледа ипак није било довољно новом директору да о овом именовању Симоновића 
више не размишља, већ га је поставио за саветника у стручним службама „Железница”. 

На основу записника Одбора директора „Железница” од 25. јануара, јасно се види да је нови 
директор и пре него што је сео у фотељу, управо оваким незаконитостима довео фирму у 
ситуацију да остане без плата, јер се као последица новог запошљавања, без усвојене 
динамике, предвиђа обустава исплате зарада за комплетно предузеће. 

Извор „Политике” каже да приликом исплате плата морају да се попуне обрасци Министарства 
привреде, у којима се за свако ново запошљавање наводи правни основ – план пословања, 
односно динамика запошљавања из плана. 

Чак и да то постоји у плану пословања са динамиком запошљавања, за заснивање радног 
односа са новим запосленим, који није прешао из другог корисника јавних средстава, 
неопходна је сагласност владе. И то на предлог надлежног министарства, јер тако налаже 
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему. 
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С обзиром на то да оваква сагласност није ни тражена, закон предвиђа и казну од два милиона 
динара за предузеће. 

Како се незванично сазнаје надлежни у влади су упознати с новим запошљавањима директора 
„Железница” као и сменама и именовањима нових, с тим што извор „Политике” из владе, 
каже, да је нови директор више пута опоменут да ништа не ради на своју руку. 

Неколико пута је позиван на разговор баш ради договора, али се о све оглушио, под изговором 
да све ради за добробит железнице. 

У „Железницама Србије” тврде, међутим, да процедура није прекршена. Наводе да су поднели 
захтев влади за пријем у радни однос поменута три нова радника. И док влада не да зелено 
светло они неће добити решења о постављењу на послове директора сектора, саветника и 
помоћника директора. 

– Добијањем сагласности за њихов пријем у радни однос стекли би се услови да се 
новопостављени менаџмент комплетира са три стручњака за правне, економске и машинске 
послове – наводе у „Железницама Србије”. 

Иначе, према Програму пословања за 2015. годину „Железнице Србије” у овој години 
предвиђају пријем укупно 289 радника различитог стручног знања. Програм пословања је 
завршен, упућен Министарству привреде и његово усвајање у влади је у току. Како 
објашњавају уколико добију сагласност за пријем прве тројке, то би аутоматски значило да 
могу да запосле и преосталих 286 службеника. Занимљиво је да је ММФ тражио отпуштање 
више хиљада људи у „Железницама” које се годишње из буџета субвенционишу са 13 
милијарди динара. 

Јасна Петровић-Стојановић, Маријана Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-najcesca-u-trgovini 

Сива економија најчешћа у трговини 
 

Представници привреде сматрају да су трговина и сектор услуга области у којима је сива 
економија најзаступљенија, а више од 60 одсто њих, што је више него раније, истиче да 
је држава одлучна 

Сива економија најчешћа у трговини (Фото: Архива Дневника) 

у борби против ње, показало је истраживање ставова грађана и привреде о сивој 
економији.Истраживање су спровели су Национална алијанса за локални економски развој 
(НАЛЕД) и УСАИД крајем 2014. године, у оквиру пројекта који се односи на јачање 
конкурентности привреде у Србији. 

Директор истраживања у агенцији „Ипсос стратеyик маркетинг” Предраг Курчубић рекао је, 
представљајући резултате истраживања, да је око 70 одсто предузећа у анкети навело да 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-najcesca-u-trgovini
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послује легално, односно да ништа од трансакција не обавља ван текућег рачуна. Он је указао 
на то да је значајно то што је готово 30 одсто предузећа признало у истраживању да део 
њихових трансакција не иде преко рачуна. 

Курчубић је навео да се највише у сиву економију „гази” у набавци (материјали, делови за 
фирму) и превозу (путни трошкови, гориво).Он истиче да је и даље више оних који нису 
задовољни досадашњим резултатима Владе у сузбијању сиве економије – 59 одсто каже да 
није задовољно, 41 одсто каже да јесте. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/preraspodelom-budzeta-do-vece-plate 

Прерасподелом буџета до веће плате 
 

Репрезентативни синдикати просвете, који већ трећи месец штрајкују скраћењем часова 
на по тридесет минута, затражили су да се у разговоре о њиховом материјалном положају 
укључи и премијер Србије Александар Вучић. 

Предложен рецепт за разрешење незадовољства у школама 

- Упутили смо премијеру писмо у којем га позивамо да се и он укључи у разговоре, да чује наш 
став и да заједно пронађемо решење - казала је портпаролка Уније синдиката просветних 
радника Србије Јасна Јанковић. 

Она је истакла и да су анализом података о буџетским средствима синдикати утврдили да би 
могао да се пронађе простор за уштеду и прерасподелу већ постојећег новца. Јанковић је 
навела да ће синдикати предложити формирање радне групе која би се тиме бавила, а и то би 
требало да буде тема разговора са премијером Вучићем. Према њеним речима, синдикати 
очекују да Влада Србије усвоји предлог Посебног колективног уговора, чији је текст већ 
усаглашен, а одмах након тога разговори са Министарством просвете би требало да буду 
настављени. 

В. Ђ. 
 
http://www.dnevnik.rs/hronika/zaposleni-u-pravosudju-krecu-u-strajk 

Запослени у правосуђу крећу у штрајк ? 
 

Синдикати запослених у правосуђу и државној управи ступиће у штрајк уколико Влада 
Србије не предузме мере на основу којих ће терет кризе у којој се налази држава бити 
прерасподељен једнако на све кориснике буџета, 

Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић 

изјавила је данас председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/preraspodelom-budzeta-do-vece-plate
http://www.dnevnik.rs/hronika/zaposleni-u-pravosudju-krecu-u-strajk
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Она је у изјави  Танјугу рекла да, иако се у петак настављају преговори за потписивање 
колективног уговора, Синдикат не верује да ће доћи до договора са Владом јер су претходна 
два састанка прошла без помака.Милошевићева је указала да није сигурна у искреност Владе 
када је у питању прерасподела кризе и да запослени у правосуђу тренутно немају ни основни 
канцеларијски материјал за рад. 

"Ми се радујемо се што су адвокати почели да раде, али ми не можемо да радимо јер немамо 
папир и тонер", указала је она.    Према њеним речима, запослени у правосуђу не желе да 
станлно мрвице и да се на њима штеди, док други запослени у појединим јавним предузећима 
добијају стотине хиљада динара за годишњицу рада.Такође је поставила питање зашто 
запослени у правосуђу немају исти третман као и ЕПС ако им је послодавац исти - Влада 
Србије. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kriza_se_suzbija_investicijama_a_ne_merama_stednje.4.html?news_id=2964

89 

Patrik Ičert, zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, najavio osnivanje 

prve regionalne kancelarije te organizacije u Beogradu 

Kriza se suzbija investicijama a ne merama štednje 
AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Organizaciono, kadrovsko i programsko jačanje sindikalnih i poslodavačkih organizacija, u cilju što 

kompetentnijeg i relevantnijeg učešća u socijalnom dijalogu, predstavlja nasušnu potrebu. U tom 

procesu veoma je vaţno uspostavljanje međusobnog poverenja partnera jer je to uslov za jačanje 

socijalnog dijaloga kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou - kaţe za Danas Patrik Ičert, 

zamenik genera 

Organizaciono, kadrovsko i programsko jačanje sindikalnih i poslodavačkih organizacija, u cilju što 
kompetentnijeg i relevantnijeg učešća u socijalnom dijalogu, predstavlja nasušnu potrebu. U tom 
procesu veoma je vaţno uspostavljanje međusobnog poverenja partnera jer je to uslov za jačanje 
socijalnog dijaloga kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou - kaţe za Danas Patrik Ičert, 
zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata. 
Ičert je nedavno učestvovao na regionalnoj konferenciji "Promocija i jačanje socijalnog dijaloga" u 
Beogradu u organizaciji Evropske konfederacije sindikata, Evropske asocijacije poslodavačkih 
udruţenja, Evropskog centra poslodavaca i javnih preduzeća i Evropskog udruţenja zanatlija, malih 
i srednjih preduzeća. Na tom skupu su učestvovali predstavnici reprezentativnih sindikata i 
udruţenja poslodavaca iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. 
- Evropska konfederacija sindikata daje punu podršku svojim članicama u Srbiji, Savezu samostalnih 
sindikata Srbije i Ujedinjenim granskim sindikatima "Nezavisnost" u njihovoj borbi da budu priznati i 
tretirani kao ravnopravni socijalni partneri u skladu sa konvencijama i preporukama Međunarodne 
organizacije rada i drugim aktima Evropske unije. Shodno tome, mi ćemo tokom februara u 
Beogradu otvoriti svoju kancelariju koja će imati zadatak da sveobuhvatno sarađuje sa našim 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kriza_se_suzbija_investicijama_a_ne_merama_stednje.4.html?news_id=296489
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kriza_se_suzbija_investicijama_a_ne_merama_stednje.4.html?news_id=296489
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članicama i svim drugim partnerima. Kancelarija će biti nadleţna ne samo za Srbiju već za prostor i 
naše partnere širom nekadašnje Jugoslavije - navodi Ičert. 
On ističe da su na odvojenim i zajedničkim sesijama sindikati i poslodavci iz svih zemalja učesnica, 
kao i svake zemlje pojedinačno, diskutovali o stanju socijalnog dijaloga u svojim zemljama, 
institucionalnoj osnovi za njegovo uspostavljanje i odvijanje, formiranju i funkcionisanju 
tripartitnih organa i radnih tela, kao i svim oblicima bipartitnog socijalnog dijaloga, posebno 
kolektivnom pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora na svim nivoima. Skupu je 
prisustvovao i Oskar Benedikt, predstavnik Evropske unije u Srbiji. 
Zamenik generalnog sekretara EKS je izrazio ţaljenje što na skupu nisu učestvovali, iako su bili 
pozvani, predstavnici Vlade Srbije i resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna 
pitanja. Ocena učesnika skupa je da su nadleţni u Srbiji na taj način dali do znanja da ne poštuju 
socijalni dijalog i pokazali kako se odnose prema socijalnim partnerima i dijalogu, kao jednom od 
osnovnih kriterijuma u procesu pridruţivanja Evropskoj uniji. 
Ičert, koji vaţi za odličnog poznavaoca privrednih, društvenih i sindikalnih kretanja u Evropskoj 
uniji, ističe da širom Starog kontinenta traje ofanziva na prava radnika, ali da se javljaju i prvi 
ozbiljniji znaci otpora radništva neoliberalnoj strategiji štednje. 
- Kada govorimo o tome, posebno treba naglasiti plan Evropske konfederacije sindikata za 
ekonomski oporavak Evrope zasnovan na krupnim investicijama iz sredstava EU koji je delimično 
uključen i u planove nove Komisije na čelu sa predsednikom Ţan-Klod Junkerom. Evropska 
konfederacija sindikata naravno nije protiv reformskog procesa, međutim, ekonomska kriza se 
nikako ne moţe pobediti samo merama stroge štednje. Potrebno je povećati potrošnju i kupovnu 
moć stanovništva, a da bi se to uradilo, potrebna su nova ulaganja u proizvodnju, a Evropska unija 
raspolaţe sredstvima za te potrebe. Na taj način bi se smanjila nezaposlenost, naročito mladih 
ljudi, a to je jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se danas suočava Evropska unija - kaţe 
Ičert. 
On dodaje da su nove investicije način da se i Srbija izbori sa problemima koje nameće svetska 
ekonomska kriza, ali da iako su ulaganja potrebna, ne treba insistirati na njima po svaku cenu. 
- Strane investicije su potrebne Srbiji. To je sasvim jasno. Međutim, kada je reč o investitorima 
koji dolaze van Evrope, od njih treba traţiti da moraju da poštuju evropske standarde kad je reč o 
pravima i poloţaju zaposlenih. Ti kriterijumi nikako ne smeju da se sniţavaju nauštrb radnika - 
zaključuje Ičert. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/javnom_prevozu_preti_kolaps.39.html?news_id=296495 

Samostalni sindikat GSP najavio zaustavljanje saobraćaja na 10 minuta ako se ne poboljša naplata 

karata 

Javnom prevozu preti kolaps 

AUTOR: D. MAJSTOROVIĆ 

Javnom prevozu u gradu preti potpuni kolaps ukoliko svi Beograđani ne budu počeli da plaćaju 
karte. Bićemo primorani da zaustavimo vozila najpre na 10 minuta, a potom na pola sata. Ovo nije 
pretnja, već molba i apel, nadleţnima i Beograđanima, da se ujedine u rešavanju problema naplate 
prevoza - kaţe za Danas predsednik Samostalnog sindikata JKP „GSP Beograd“, Zoran Antić.  

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/javnom_prevozu_preti_kolaps.39.html?news_id=296495
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- Pored svih napora nadleţnih institucija, a pogotovo zaposlenih u preduzeću, GSP ne moţe da 
opstane. Svi znamo da je gradski prevoz dugo godina bio „stvar socijalne politike“ i zbog toga smo 
verovatno i došli u ovu situaciju. Građani više ne mogu da očekuju da Grad i nadalje vodi socijalnu 
politiku „preko GSP“, jer u tom slučaju preti kolaps jednoj od najznačajnijih gradskih funkcija, kao 
i zaposlenima u GSP i njihovim porodicama, što čini preko 20.000 stanovnika ovog grada koji mogu 
postati socijalni slučajevi - istakao je Antić. On je dodao, da ukoliko svi građani ne budu imali 
odgovoran odnos prema plaćanju i ukoliko se ne razvije svest o tome da je GSP zajednički, neće 
biti ni realnih šansi da se otklone često opravdane primedbe putnika na nedovoljan komfor, na 
guţve, na grejanje, na čistoću, na duţe čekanje na stanicama. 

Antić traţi od Republike, Grada, premijera i gradnočelnika, da urade sve što je u zakonskim 
okvirima i u skladu sa njihovim ovlašćenjima da se uvede obaveza plaćanja karata u gradskom 
prevozu. 

- Apelujemo na svest građana i molimo ih da najozbiljnije shvate koliko je teška situacija i koliko je 
neophodno da svi plaćaju uslugu javnog prevoza - istakao je predsednik Samostalnog sindikata GSP-
a. On je najavio da će ovaj Sindikat uputiti pisma premijeru Aleksandru Vučiću, gradonačelniku 
Siniši Malom, sekretaru za saobraćaj Dušanu Rafailoviću i direktoru Direkcije za javni prevoz Uglješi 
Mitroviću. 

- Od premijera Aleksandra Vučića traţićemo pomoć da ubrza donošenje Odluke po kojoj bi sva 
javna preduzeća i drţavne ustanove na teritoriji Grada bile u obavezi da kupuju mesečne 
elektronske dopune za svoje zaposlene. Od gradonačelnika Siniše Malog zahtevaćemo da, u okviru 
svojih nadleţnosti, donese zaključak kojim bi se uvela obaveza da sve ustanove i javna preduzeća 
čiji je osnivač Grad kupuju elektronske dopune za prevoz svojih zaposlenih, a od gradskog 
sekretara za saobraćaj i direktora Direkcije za javni prevoz da u što kraćem roku svim gradskim i 
republičkim ustanovama na teritoriji grada upute pisma sa pozivom na saradnju i spiskom niza 
prednosti kupovine elektronskih dopuna za zaposlene - objasnio je Antić. 

Na ulicama samo 650 vozila 

Direktor GSP Ţeljko Milković da je zbog uštete goriva za pet odsto smanjen broj vozila. „Od 990 
raspoloţivih juče je na ulicama bilo svega 650 autobusa, tramvaja i trojebusa“ objašnjava Milković. 
On je rekao da od 800.000 građana koji se dnevno prevezu vozilima gradskog saobraćaja, manje od 
200.000 plaća prevoz. Prema njegovim rečima, 55 odsto voznog parka prešlo je više od milion 
kilometara, a vozila su prosečno stara više od devet godina, a pojedina i više od 11. FoNet 
 

STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=114560 

Sindikat podržao bolju naplatu javnog prevoza » 
Izvor : Studio B 

Samostalni sindikat GSP-a podržao napore za poboljšanje naplate javnog gradskog prevoza 

Povodom najave donošenja odluke Vlade Srbije po kojoj bi sva javna preduzeća i drţavne ustanove 
na teritoriji grada Beograda bile u obavezi da kupuju mesečne elektronske dopune za svoje 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=114560
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zaposlene, Samostalni sindikat GSP-a „Beograd" danas je na konferenciji za novinare najavio da će 
tim povodom uputiti pisma premijeru Aleksandru Vučiću, gradonačelniku Beograda Siniši Malom, 
sekretaru za saobraćaj Dušanu Rafailoviću i direktoru Direkcije za javni prevoz Uglješi Mitroviću. 

Od premijera Aleksandra Vučića u pismu traţe pomoć da ubrza donošenje ove odluke, od 
gradonačelnika Siniše Malog da, u okviru svojih nadleţnosti, donese zaključak kojim bi se uvela 
obaveza da sve ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd kupuju elektronske dopune 
za prevoz svojih zaposlenih, a od gradskog sekretara za saobraćaj i direktora Direkcije za javni 
prevoz da u što kraćem roku svim gradskim i republičkim ustanovama na teritoriji grada upute 
pisma sa pozivom na saradnju i spiskom niza prednosti kupovine elektronskih dopuna za zaposlene. 

U Samostalnom sindikatu su svesni sloţene finansijske situacije korisnika njihovih usluga, kao i 
neminovnosti da cena prevoza mora imati i „socijalni karakter", ali su isto tako uvereni da 
neplaćanje prevoza moţe drastično upropastiti funkcionisanje javnog gradskog prevoza u 
prestonici. Zato su uvereni da će odgovorna lica, kako drţavne tako i gradske uprave, prepoznati 
prednosti kupovine odgovarajuće vozne isprave. 

Predsednik Samostalnog sindikata GSP-a „Beograd" Zoran Antić je rekao da su danas sazvali 
konferenciju za novinare zbog potrebe da se građanima Beograda saopšti istina o situaciji u kojoj 
se nalazi najveći gradski prevoznik. 

- Da objasnimo činjenicu da funkcija javnog gradskog prevoza u gradu i pored svih napora Skupštine 
grada, Sekretarijata za saobraćaj, menadţmenta GSP-a, a pogotovo zaposlenih u preduzeću - 
vozača, radnika odrţavanja, radnika upravljanja saobraćajem i svih ostalih - ne moţe da opstane i 
preti joj potpuni kolaps ukoliko svi ne budemo plaćali uslugu prevoza. Znači, ukoliko svi ne budemo 
imali odgovoran odnos prema plaćanju ove vaţne gradske funkcije i ukoliko ne razvijemo opštu 
svest o tome da je GSP i njegova funkcija naš, a ne tamo nečiji, nema realnih šansi da se otklone 
često opravdane primedbe putnika na nedovoljan komfor, na guţve, na grejanje, čistoću, duţe 
čekanje na stanicama i sve ostalo. Hteli mi to da priznamo ili ne, svi ti nedostaci su rezultat 
neplaćanja prevoza. Zato apelujemo na republiku, grad, premijera, gradonačelnika, da urade sve 
što je u zakonskim okvirima i u skladu sa njihovim ovlašćenjima da se uvede obaveza plaćanja 
karata u gradskom prevozu. Apelujemo na svest građana i molimo ih da najozbiljnije shvate koliko 
je teška situacija i koliko je neophodno da svi plaćaju uslugu javnog prevoza - rekao je Zoran Antić, 
predsednik Samostalnog sindikata GSP „Beograd". 

Obavezna kupovina pretplatnih karata ukinuta je 1998. godine uredbom, pa se od tada svake 
godine njihov broj sve više smanjuje, da bi u maju prošle godine bilo samo 104.000 korisnika 
pretplatnih karata. Ukoliko bi drţavne ustanove i javna preduzeća, kojih je u gradu preko hiljadu, 
kupovali pretplatne karte za svoje zaposlene, situacija u gradskom prevozu bila bi daleko bolja. 
Prema njihovim rečima, ako GSP moţe mesečno da izdvaja 19 miliona dinara za prevoz svojih 
zaposlenih, zašto to ne bi mogli da urade i drugi. 

U radu današnje konferencije za novinare učestvovali su i Aleksandar Radojević, predsednik 
Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti, i Ţeljko Milković, direktor GSP-a 
„Beograd", saopšteno je iz Samostalnog sindikata GSP „Beograd". 
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http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=114552 

Potpisan ugovor izmeĎu Ministarstva kulture i 
sindikata » 
Izvor : Tanjug 

Ministarstvo kulture i informisanja i reprezentativni sindikati radnika u kulturi potpisali su 
Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna 
pokrajina i jedinica lokalne samouprave. 

U ime Ministarstva ugovor je potpisao ministar Ivan Tasovac, dok su u ime sindikata potpisnici 
predsednica Samostalnog sindikata kulture Srbije Dragana Đorđević, predsednik Granskog sindikata 
kulture i umetnosti Nezavisnost Dragan Milanović i predsednik grane kulture Konfederacije 
slobodnih sindikata Nenad Marinković. 

"Izrazio bih svoju zahvalnost sindikatima na konstruktivnoj saradnji tokom procesa usaglašavanja 
teksta ugovora. Kolektivni ugovor, nastao kao plod dijaloga i partnerskog odnosa drţave i sindikata, 
jedan je od najvaţnijih instrumenata zaštite prava zaposlenih i mehanizama za unapređenje uslova 
za obavljanje delatnosti u sektoru kulture", izjavio je ministar Tasovac. 

On je dodao da će potpisivanje kolektivnog ugovora doprineti višem stepenu profesionalizacije i 
organizacione osposobljenosti, što je u skladu sa strateškim opredeljenjem Ministarstva i 
preduzetim aktivnostima na jačanju institucija kulture. 

Predstavnici reprezentativnih sindikata naglasili su da se potpisivanjem ugovora sa resornim 
ministrom, nakon višemesečnih pregovora, došlo do zaključka da je partnerska saradnja sindikata i 
Ministarstva neophodan uslov za pozitivan rezultat. 

"Zahvaljujemo se ministru Ivanu Tasovcu i Ministarstvu kulture i informisanja, kao i predstavnicima 
ostalih ministarstava koja su učestvovala u pregovorima, na izuzetnoj saradnji. Takođe se 
zahvaljujemo premijeru Vučiću na prepoznavanju urgentnosti potpisivanja Posebnog kolektivnog 
ugovora", dodala je Dragana Đorđević. 

Potpisani ugovor obuhvata i odredbe koje se odnose na pitanja koja u prethodnom periodu nisu bila 
regulisana kolektivnim ugovorom. 
"Naročito bismo istakli činjenicu da će ovaj Kolektivni ugovor biti primenjivan na zaposlene u svim 
ustanovama kulture u Srbiji. Usaglašena su i adekvatna rešenja za specifičnosti muzičko-scenskih 
delatnosti, koje do sada nisu bile deo kolektivnog ugovora", rekao je Nenad Marinković. 

Reprezentativni sindikati naglasili su "da je jako bitan utisak otklanjanja psihološke barijere i to što 
su sa druge strane pregovaračkog stola imali ljude koji osećaju njihove potrebe", navodi se u 
saopštenju iz Ministarstva kulture. 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=114552
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1813022/Zaposleni+u+pravosu%C4%91u+najavljuju+%C5

%A1trajk.html 

Zaposleni u pravosuĎu najavljuju štrajk 

 
Predstavnici tri sindikata zaposlenih u pravosuđu najavili su štrajk ukoliko Vlada Srbije ne predloţi 
potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. 

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Sindikata pravosuđa, Sindikata uprave i Sidnikata 
organizacija pravosudnih organa Srbije, rečeno je da su pregovori o potpisivanju kolektivnog 
ugovora zakazani za petak, 30. januara. 

"Radujemo se što su advokati nastavili svoj posao, ali mi ne moţemo svoj jer nemamo papir i 

toner", izjavila je predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević, prenosi Beta. 

Ona je podsetila da rok za potpisivanje kolektivnih ugovora svih društvenih sluţbi, prema izmenama 

Zakona o radu, ističe sutra, dok je za pravosudne organe taj rok bio 19. novembar prošle godine. 

"Pregovori tapkaju u mestu zato što se resorna ministarstva ponašaju kao u nekom prethodnom 

periodu - ne poštujući socijalni dijalog i bez političke kulture", kazao je predsednik Sindikata 

uprave Njegoš Poteţica. 

Predstavnici sindikata su ukazali na prednosti kolektivnih ugovora, kao što su garantovane isplate 

za topli obrok i regres i potvrdili da će traţiti da zaposleni u pravosuđu imaju kolektivni ugovor 

kakav imaju i radnici Elektroprivrede Srbije, jer imaju istog poslodavca – Vladu Srbije. 

Povodom najave da će za 6,5 odsto biti smanjen broj zaposlenih u drţavnoj upravi, Poteţica je 

rekao da nema ništa protiv racionalizacije broja zaposlenih, ali po utvrđenim kriterijumima. 

Naveo je da su i 2009. godine biti doneti propisi koji ograničili zapošljavanje u drţavnoj upravi, ali 

da je nastavljeno "partijsko zapošljavanje". 

"Sindikat ţeli da pomogne svojim članovima koji su spremni da prihvate otkaz uz odgovarajuću 

otpremninu. U suprotnom, imamo način da zaštitimo svakog radnika koji bude proglašen 

tehnološkim viškom", rekao je Poteţica. 

"...Sudskim putem, kroz deset godina", uz smeh je dodala Slađanka Milošević. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1813022/Zaposleni+u+pravosu%C4%91u+najavljuju+%C5%A1trajk.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1813022/Zaposleni+u+pravosu%C4%91u+najavljuju+%C5%A1trajk.html
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Rekla je da u pravosuđu ima manje od 11.000 zaposlenih, od čega je 3.500 sudija, a da opet nisu 

popunjena radna mesta predviđena pravilnikom prethodne ministarke pravde Sneţane Malović. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=28&nav_id=951926 

"I mi bismo nagradu od 316.000 RSD" 
 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Predstavnici Sindikata uprave Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima 

traže dogovor o novom kolektivnom ugovoru ili će stupiti u štrajk. 

 Podsećaju da rok za potpisivanje kolektivnih ugovora ističe sutra i a da je za petak zakazan nastavak 

pregovora sa predstavnicima vlade o novom kolektivnom ugovoru. 

Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Poteţica je istakao da ne očekuje da će pregovori 

uspešno biti završeni, jer iako su pokrenuti na vreme, do sada, kako je naveo, nisu dali rezultate.  

 

On je ukazao da će, ukoliko kolektivni ugovor ne bude potpisan, zaposleni snositi posledice, a 

odgovornost je na predstavnicima vlasti.  

 

Predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije Sladjanka Milošević istakla je da 

će, poučeni iskustvom onoga što su zaposleni u EPS-u dobili novim kolektivnim ugovorom, i oni 

traţiti iste uslove i ista prava.  

 

Ona je podsetila, da kolektivni ugovor u EPS-u, između ostalog, predviđa da je"jubilarna nagrada za 

zaposlenog koji je radio 30 godina jednaka godišnjoj plati zaposlenog u pravosuđu".  

 

"Nagrada za 30 godina rada u EPS-u iznosi 316.000 dinara. Prekovremeni rad im je 45 odsto", 

ukazala je ona i dodala da u tom kolektivnom ugovoru postoji niz povoljnosti za zaposlene, pa će i 

zaposleni u pravosuđu traţiti ista prava.  

 

"U uslovima kada se sprovode mere štednje jednima koji rade za drţavu se daje sve, a drugima 

ništa", ukazala je ona.  

 

Sindikati su saglasni da u pravosudnim organima Srbije nema viška zaposlenih, ali navode da, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=28&nav_id=951926
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ukoliko ih negde u drţavnoj upravi ima, oni nemaju ništa protiv racionalizacije ali bi u tom poslu 

sindikat trebalo da bude partner.  

 

Podsećaju da je 2009. godine donet zakon kojim se ograničava zapošljavanje u drţavnim 

organima.Tada je u drţavnim organima radilo 28.400 zaposlenih, a u lokalnim upravama oko 

22.000.  

 

Drţava nije poštovala zakon koji je sama inicirala, pa tako danas u drţavnim organima radi 33.932 

zaposlena, a u lokalnoj upravi 31.283 zaposlena, rekao je Poteţica.  

 

Prema njegovim rečima, jedino rešenje su platni razredi, ali to, kao ni mnogo šta drugo u našoj 

zemlji, kako je dodao, ne moţe da se uradi ni brzo ni efikasno. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zaposleni-u-drzavnoj-upravi-i-pravosudju-najavljuju-strajk_562418.html 

Zaposleni u državnoj upravi i pravosuĎu najavljuju 
štrajk 

BEOGRAD  

Predstavnici Sindikata uprave Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima najavili su 

danas da će, ukoliko sa predstavnicima Vlade ne bude postignut dogovor o novom kolektivnom 

ugovoru za zaposlene u tim delatnostima, ući u štrajk kao vid legitimne sindikalne borbe. 

Podsećaju da rok za potpisivanje kolektivnih ugovora ističe sutra, a da je za petak zakazan 

nastavak pregovora sa predstavnicima vlade o novom kolektivnom ugovoru. 

Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Poteţica je istakao da ne očekuje da će pregovori 

uspešno biti završeni, jer iako su pokrenuti na vreme, do sada, kako je naveo, nisu dali rezultate. 

On je ukazao da će, ukoliko kolektivni ugovor ne bude potpisan, zaposleni snositi posledice, a 

odgovornost je na predstavnicima vlasti. 

Ilustracija 

Predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije Slađanka Milošević istakla je da 

će, poučeni iskustvom onoga što su zaposleni u EPS dobili novim kolektivnim ugovorom, i oni traţiti 

iste uslove i ista prava. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zaposleni-u-drzavnoj-upravi-i-pravosudju-najavljuju-strajk_562418.html
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"Uz mere štednje jednima se daje sve, a drugima ništa" 

Ona je podsetila, da kolektivni ugovor u EPS, između ostalog, predviđa da je"jubilarna nagrada za 

zaposlenog koji je radio 30 godina jednaka godišnjoj plati zaposlenog u pravosuđu". 

"Nagrada za 30 godina rada u EPS iznosi 316.000 dinara. Prekovremeni rad im je 45 odsto", ukazala 

je ona i dodala da u tom kolektivnom ugovoru postoji niz povoljnosti za zaposlene, pa će i 

zaposleni u pravosuđu traţiti ista prava. 

"U uslovima kada se sprovode mere štednje, jednima koji rade za drţavu se daje sve, a drugima 

ništa", ukazala je ona. 

Sindikati su saglasni da u pravosudnim organima Srbije nema viška zaposlenih, ali navode da, 

ukoliko ih negde u drţavnoj upravi ima, oni nemaju ništa protiv racionalizacije, ali bi u tom poslu 

sindikat trebalo da bude partner. 

Podsećaju da je 2009. godine donet zakon kojim se ograničava zapošljavanje u drţavnim organima. 

Tada je u drţavnim organima radilo 28.400 zaposlenih, a u lokalnim upravama oko 22.000. 

"Drţava nije poštovala zakon koji je sama inicirala, pa tako danas u drţavnim organima radi 33.932 

zaposlena, a u lokalnoj upravi 31.283 zaposlena", rekao je Poteţica. 

Prema njegovim rečima, jedino rešenje su platni razredi, ali to, kao ni mnogo šta drugo u našoj 

zemlji, kako je dodao, ne moţe da se uradi ni brzo, ni efikasno 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sutra-istice-vaznost-kolektivnih-ugovora_562510.html 

Sutra ističe važnost kolektivnih ugovora 

NOVI SAD  

Prema Zakonu o radu, važnost posebnih kolektivnih ugovora ističe sutra. Resorni ministar 

Aleksandar Vulin izjavio je pre par dana da se zakon mora poštovati i da sindikati i poslodavci 

treba blagovremeno da naĎu rešenje. 

Mnogi, međutim, nisu došli do rešenja u predviđenom roku. Problem sa kojim se većina sindikata, 

ali i rukovodstva suočava jesu finansije. 

Većina poslodavaca čekala je poslednji trenutak da pregovara sa sindikatima. Zbog toga se još uvek 

ne zna tačan broj onih koji su dobili nove kolektivne ugovore. 

Zaposleni u zdravstvu i kulturi uspeli su da se dogovore sa rukovodstvima, dok su predstavnici 

Sindikata uprave Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima najavili štrajk ukoliko ne 

bude postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sutra-istice-vaznost-kolektivnih-ugovora_562510.html
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Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac potpisao je danas sa predstavnicima reprezentativnih 

sindikata radnika u kulturi Poseban kolektivni ugovor za ustanove čiji su osnivači Republika Srbija, 

Autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/otpremnine-za-radnike-petrohemije_562443.html 

Otpremnine za radnike Petrohemije 

PANČEVO   

Dve stotine četrdeset dvoje radnika Petrohemije dobilo je otpremnine koje je obezbedila 

Država nakon prijavljivanja za socijalni program u decembru prošle godine. MeĎu njima je i 

Miša Faraga koji kaže da je ovakvu odluku kao i većina ostalih doneo zbog neizvesne 

budućnosti fabrike. 

 "Ukoliko se do prvoga maja ne nađe rešenje Petrohemiji sledi stečaj i iz tog razloga odlučio sam da se 

povučem iz ove priče", kaţe Faraga koji je i predsednik Samostalnog sindikata Petrohemije. 

Njegov kolega Boţidar Milosavljev kaţe da su neizvesnost kako će se sve završiti s obzirom na to da 

fabrika nema strateškog partnera i teška situacija generalno, uticali da donese jedinu ispravnu 

odluku. 

Od manjeg broja radnika očekuju se daleko veće obaveze i odgovornost tvrde predstavnici sindikata 

. 

Uporedo sa prijavljivanjem za otpremnine počeli su i pregovori sa poslodavcem o novom 

kolektivnom ugovoru koji je konačno potpisan 27. januara. Iako su neka prava uskraćena sindikalisti 

tvrde da su uglavnom zadovoljni jer je moglo biti i gore s obzirom na to da su pred Petrohemijom 

teški dani. 

"Strećom taj kolektivni ugovor donekle štiti radnike,donekle I zarade ali je I dalje neizvesna 

budućnost Petrohemije jer nema strateškog partnera", veli Zoran Obradović iz Sindikata inţenjera i 

tehničara Nezavisnost. 

Prirodni strateški partner Nis nije zainteresovan. On ţeli Petrohemiju kao kupca jer troši više 

benzina nego sve pumpe zajedno tvrde radnici, ali se ipak nadaju kompromisnom rešenju. 

Petrohemija i dalje očekuje pomoć Vlade jer je ova kompanija vaţna za drţavu, ima trţište i 

traţene izvozne proizvode. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/otpremnine-za-radnike-petrohemije_562443.html

