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Министарство просвете није тражило спискове синдикалаца 
Извор: Н1  

 

Иако су синдикати просвете пре неколико дана протестовали наводећи да је ресорно 
Министарство тражило да се доставе личне податке чланова синдиката, испоставило се да то 
ипак није у потпуности тачно. 
Форум београдских гимназија навео је у саопштењу пре два дана да је 
Министарство просвете директорима школа послало допис у коме се директорима 
налаже да доставе спискове свих чланова синдиката са матичним бројевима. 
Због овог дописа реаговао је чак и Повереник за информације од јавног значаја 
Родољуб Шабић истичући да подаци о синдикалном чланству спадају у групу нарочито 
осетљивих података који се могу обрађивати само пристанком особа о чијим се подацима ради. 
Председница Форума Милица Миленковић казала је, гостујући у Новом дану, да она није 
видела допис Министарства али да у њеној школи матични бројеви и спискови свих чланова 
синдиката нису тражени. 
Истиче да су они те информације добили са терена па претпоставља да је то једна врста 
притиска од стране директора школа који су хтели на тај начин да попишу чланове синдиката 
и изврше пребројавање чланова. “Зато смо ми на тај начин реаговали..... Ми кад кажемо 
Министарство ме мислимо на Министарство већ на директоре школа”, каже она. 
Истиче да је стање у школама врло напето и да су људи несигурни. “Технолошки вишкови се 
појављују из дана у дана. Нови проблем је велики број оних који раде на одређено а ово је само 
јос један вид притисака. 
Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника каже да је видела допис који је стигао 
од Министарства просвете и појашњава да су тражени име и презиме председника синдиката, 
назив синдиката и информација колико синдикат има чланова. 
 “У том допису нису тражени матични бројеви”, наводи она истичући да у допису нема ништа 
спорно јер председници репрезентативних синдиката имају правона додатак од 12 одсто на 
своју плату и да Министарство просвете има право да зна коме се то исплаћује. 
“Ја не знам шта се десило и не искључујем могућност да је у питању лош однос директора и 
представника синдиката где се директори понасају као мали богови па су можда покушавали 
да искористе ситуацију”, каже Јасна Јанковић. 
Обе представнице просветних синдиката поздравиле су најаву тачног пописивања просветних 
радника и укидања такозваних скривених радних места. 
“Шарчевић је први министар први који је дошао с познавањем система – прошао је ниво и 
основне и средње школе  и приватног сектора. Он је сам рекао да зна како се крије радно место 
и да ће открити сва скривена радна места”, наводи Јасна Јанковић из Уније синдиката 
просветних радника. 
На питање шта је заправо “скривено радно место” Милица Миленковић каже да у ситуацији 
када професор оде у пензију а важи забрана запошљавања, онда да мења неко из школе ко узме 
30 одсто њене норме. Онда директор прими неког другог на норму од 70 одсто. “Неки 
директори једну норму поделе на три човека како би имали сигурне гласове”. 
Она наглашава да је клучно да се прекине однос директора и инспекција како би се стало на 
пут скривеним радним местима јер је инспекција та која их открива а не министар. 

http://rs.n1info.com/a198822/Vesti/Vesti/Ministarstvo-prosvete-zatrazilo-spiskove-clanova-sindikata.html
http://rs.n1info.com/a198822/Vesti/Vesti/Ministarstvo-prosvete-zatrazilo-spiskove-clanova-sindikata.html
http://rs.n1info.com/a198822/Vesti/Vesti/Ministarstvo-prosvete-zatrazilo-spiskove-clanova-sindikata.html
http://rs.n1info.com/a199038/Vesti/Vesti/Sabic-o-dostavljanju-sindikalnih-podataka.html
http://rs.n1info.com/a199038/Vesti/Vesti/Sabic-o-dostavljanju-sindikalnih-podataka.html
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Премијер: Смањићемо незапосленост на 12 одсто  
Извор:Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је план да незапосленост у Србији до 
краја мандата владе буде смањена на 12 одсто. 
"Уколико влада буде трајала до краја мандата, још три године, убеђен сам да ћемо спустити 
незапосленост на ниво просека Европске уније", рекао је Вучић.  
Он је навео да је постоје људи који не желе да раде и оних који не могу да се запосле, али да ће 
добар део њих бити запослен у наредном периоду.  
"Ситуација у економији је веома добра и све боља", рекао је он и додао да се увећавају и 
прогнозе привредног раст. 
 
 

Продаје се Дуванска индустрија Бујановац 
 
Министарство привреде Србије је огласило продају Дуванске индустрије Бујановац (ДИБ) по 
почетној цени од око 1,03 милиона евра, а отварање понуда биће 9. новембра.  
На продају је понуђено 57,9 одсто капитала предузећа.  
Рок за достављање пријава за учешче у надметању је 7. новембар, а обавезна је уплата депозита 
од око 205.000 евра.  
ДИБ запошљава око 100 радника и до сада је неколико пута неуспешно нуђен на продају.  
Последњи покупаш продаје био је у августу ове године, али на јавни позив није стигла ниједна 
понуда. 
 

 

 
 

Шабић: Синдикални подаци само уз пристанак 
Пише: В. А.  
 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић 
упутио је писмо министру просвете Младену Шарчевићу, у којем наводи да је обрада података 
о синдикалном чланству дозвољена само на основу слободно датог пристанка лица о чијим 
подацима се ради.  
У супротном, упозорава Шабић, обрада ових података је супротна Закона о заштити података о 
личности и представља кажњив прекршај. 
Како је Данас писао, три репрезентативна синдиката образовања затражила су од 
Министарства просвете да повуче допис у којем је директорима школа наложило да доставе 
спискове чланова синдиката са матичним бројевима, уз образложење да су им ти подаци 
потребни за информациони систем. Министарство је то демантовало, тврдећи да је тражило 
податке о броју чланова репрезентативних синдиката, без имена и презимена и матичног броја 
особа учлањених у синдикат и то збирно на нивоу установе. А као разлог наводе да су им те 
информације неопходне за израчунавања увећаних плата и функцијског додатка за 
овлашћеног представника репрезентативног синдиката у школи. 
За Слободана Брајковића, председника Синдиката радника у просвети Србије, овакво 
образложење и даље је спорно. Он тврди да Министарство није надлежно да утврђује 
репрезентативност синдиката по школама већ да је директор дужан да председнику 
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синдикалне огранизације изда решење са процентом увећане његове месечне плате.  
С друге стране, Унија синдиката просветних радника сматра да уношењем података о 
председнику синдиката, као и података о члановима у информациони систем није прекршен 
Закон о заштити података личности. 
- Законом о основама система образовања и васпитања је регулисано постојање 
Информационог система у образовању. Нису тражени никакви спискови чланова синдиката, 
већ само неопходни подаци, матични број и то је прописано поменутим законом, сматрају у 
Унији. 
 
 

Запосленима у Пошти 13. плата 
Пише: ФоНет 
 
Влада Србије дала је сагласност да се запосленима у јавном предузећу Пошта Србије и ове 
године из добити исплати 13. плата, чији је просек око 32.000 динара, сазнаје Блиц. 
Блиц преноси да ће тако 15.000 поштара и других радника и ове године имати бонус, иако је 
било најава да ће премијер Александар Вучић ставити вето на додатна примања. 
Додуше, преноси Блиц, то је урађено после претњи синдиката који су 20. септембра упутили 
писмо новој директорки Поште Мири Петровић и члановима Владе да ће ступити у штрајк ако 
Влада Србије до септембра не да сагласност за исплату новца. 
Председник Синдиката ПТТ Србија Александар Павловић рекао је да се просечна плата у 
Пошти око 40.000 динара, а зарада шалтерских службеника и поштара не пређе 35.000 
динара. 
Тај новац не иде из буџета, већ из зараде фирме, рекао је Павловић. 
 

 
 

 
 

Шабић: Синдикални подаци су поверљиви  
Извор:ФоНет 

 

Повереник за информације Родољуб Шабић је обавестио министра просвете Младена 
Шарчевића да су, у складу са законом, подаци о синдикалном чланству сврстани у групу 
"нарочито осетљивих" 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић 
данас је обавестио министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића да су, 
у складу са законом, подаци о синдикалном чланству сврстани у групу "нарочито осетљивих". 
Закон о заштити података о личности налаже да се подаци о синдикалном чланству могу 
обрађивати само на основу слободно датог пристанка лица о чијим подацима се ради. 
Сходно томе, обрада тих података без пристанка била би директно супротна члану 16 Закона о 
заштити података о личности и представљала би кажњив прекршај, упозорио је Шабић. 
Повереник се писмом обратио Шарћевићу после јавног реаговања неколико синдиката 
просветних радника због тога што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
наложило директорима школа да доставе списак свих чланова синдиката са одговарајућим 
личним подацима.  
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Ко хоће социјалну помоћ, мора да засуче рукаве  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Држава планира да примаоце новца из социјалне касе радно активира. Угрожене породице 
добију као и радници на минималцу. Министар Александар Вулин: Здрав и способан човек 
треба да ради и образује се 
СОЦИЈАЛНА помоћ за четворочлану породицу месечно "изађе" на 22.000 динара, колико 
заради и запослени радник на минималцу. Осим износа од 8.000 динара који леже на рачун 
носиоца помоћи, на половину тог износа има право други одрасли члан породице, док је за 
децу обезбеђено по 2.350 динара и плус дечији додатак који се у зависности од категорије креће 
од 2.650 до 3.450 динара. Држава сада планира да примаоце социјалне помоћи радно активира. 
Према речима Александра Вулина, министра за рад, они су и енергетски заштићени 
потрошачи, имају право на један бесплатан оброк, не плаћају вртић, добијају пакете Црвеног 
крста и, уколико имају минимално образовање, не исплати им се да изађу из система помоћи. 
Садашњи закон о социјалнојЊ заштити је "тежак", како каже министар Вулин, око 150 
милијарди динара, и милион људи је упућено на њега. У овој области годинама ништа није 
мењано. Нови закон чека јавну расправу, а основна новина је да ће се променити начин 
стицања новчане социјалне помоћи и увешће се радно ангажовање као критеријум добијања 
помоћи. 
- Морамо их вратити у живот, то није ништа страшно и већ функционише у свету - каже Вулин. 
- Здрав и способан човек не треба да остане на маргинама друштва, већ мора да ради и да се 
образује. Боље је да га уведемо у систем, а не да живи од данас до сутра и очекује месечну 
помоћ. 
Вулин најављује да ће бити великих промена у овој области, а Национална служба за 
запошљавање припремиће планове радне активације. Он најављује да се ни накнада за туђу 
негу и помоћ више неће радити у центрима за социјални рад, већ у служби ПИО. 
(НЕ)ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО Нови закон о социјалној заштити увешће везу између 

дечјег додатка и редовног похађања наставе. Министар Вулин наглашава да се неће помагати 

неодговорно родитељство. - Огроман број деце прима дечији додатак до 15. године, а од 15. до 

19 више се не школује - каже он. - Како ће се они запослити и изаћи из система? 

Неколико општина у Србији већ се покренуло и једнократна социјална помоћ код њих не може 
да се добије без друштвено корисног рада. Најпре је почело у Ади, а онда су им се прикључили 
Нови Бечеј, Пландиште и Пећинци. Део европског пројекта постали су затим Рума и Сремска 
Митровица, а ускоро би требало да буду отворене још четири канцеларије у Житишту, Бојнику, 
Црној Трави и Власотинцу. 
- Ми радимо практично оно што би Министартво рада спровело кроз законе - каже Весна 
Циврић, председница Удружења грађана "Дуга" у Ади. - Последњих шест година радимо 
активацију, иако она не постоји на државном нивоу. Корисници који се обрате за једнократну 
помоћ, рецимо, за плаћање неког рачуна, не добијају новац, већ то морају да одраде. 
Како Циврићева наглашава, обраћају се за огрев, месечну аутобуску карту за децу, да им се 
плати рачун за струју, комуналије на локалном нивоу, за пакете хране, а има случајева када, 
рецимо, траже наочаре за децу или им уплаћују таксе у МУП-у за личну карту. 
- Сада већ имамо кориснике који у току лета планирају како ће да зараде за дрва. Увек водимо 
рачуна о стручној спреми, односно онај ко има средњу школу или факултет сигурно неће 
одржавати зелене површине - каже Циврић. 
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Дуванска индустрија Бујановац поново на лицитацији  
Аутор:В. Пешић  
 
Министарство привреде је после скорашњег пропалог покушаја приватизације, 5.октобра 
поново огласило продају Дуванске индустрије Бујановац. 
Акционарско друштво за производсњу и обраду дувана и фолија нуди се потенцијалним 
купцима на продају за нешто више од миллион евра, што износи 50 одсто процењене 
вредности капитала. Ново јавно надметање заказано је за 9. новембар у Београду. 
Потенцијалном стратешком партнеру нуди се 57,9 одсто капитала предузећа којем прети стечај 
и банкрот. Нови покушај продаје Дуванске индустрије Бујановац (ДИБ) био је неуспешан 2. 
септембра, јер се нико није јавио на оглас за учешће у лицитацији. Посрнула фирма продавала 
се по почетној цени вишој од два милиона евра. 
Ово није први пут да некада узорно дуванско предузеће са сто запослених иде у породају, али 
до сада безуспешно. 
 
 
 

Месец дана штрајка у паланачком „Водоводу“: Паланчани и даље без 
воде,а радници без плата  
Аутор:М.Ђорђевић 
 
Након месец дана од почетка штрајка запослених у паланачком "Водоводу“ ситуација је још 
гора. 
Радници још нису добили плате, а Паланчани немају воду и по 12 сати дневно. 
-Плате нису исплаћене јер је је општинска каса у дебелом минусу- кажу у локалној власти Тако 
су је после избора затекли, а они сами немају снаге било шта да промене. Воде нема јер је слаб 
доток са изворишта у Трновчу. 
- То извориште је заједничко, за Паланку и Велику Плану. Јесте доток слаб, али док се 
Паланчани пате, Плањани нису то уопште осетили, није им фалило воде ни пет минута. Уз 
мало солидарности вероватно да би могла колико-толико да се поправи ситуација и за Паланку 
– сматра Александар Бошњаковић из штрајкачког одбора „Водовода“. 
Ситуација што се тиче њихових неисплаћених плата и неоверених здравствених књижица, због 
чега су и кренули од штрајк, још је далеко од решења. 
- Општинари су нам у уторак обећали по 10.000 динара до краја недеље, на састанку који смо 
опет ми иницирали. Нови је заказан за петак, да видимо да ли ће испунити бар то обећање, јер 
до сада нису ниједно – каже Бошњаковић. 
Запослени у „Водоводу“ су започели штрајк јер су од априла до септембра, само у два наврата 
примили помоћ, али не и плате. Рачун предузећа је у блокади од августа 2014. године. 
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Радницима "Поште" 13.плата 
Извор:Блиц 

 

Влада Србије дала је сагласност да се запосленима у јавном предузећу Пошта Србије и ове 
године из добити исплати 13. плата, чији је просек око 32.000 динара, сазнаје Блиц. 
Блиц преноси да ће тако 15.000 поштара и других радника и ове године имати бонус, иако је 
било најава да ће премијер Александар Вучић ставити вето на додатна примања. 
Додуше, преноси Блиц, то је урађено после претњи синдиката који су 20. септембра упутили 
писмо новој директорки Поште Мири Петровић и члановима Владе да ће ступити у штрајк ако 
Влада Србије до септембра не да сагласност за исплату новца. 
Председник Синдиката ПТТ Србија Александар Павловић рекао је да се просечна плата у 
Пошти око 40.000 динара, а зарада шалтерских службеника и поштара не пређе 35.000 
динара. 
Тај новац не иде из буџета, већ из зараде фирме, рекао је Павловић. 
 
 

Штрајк у "Ласти" 
Извор:Бета 

 

Радници и чланови синдиката Слога саобраћајног предузећа Ласта најавили су за данас штрајк 
због, како је наведено у саопштењу, неоверених здравствених књижица и немогућности да лече 
себе и своје породице. 
Како је најављено, штрајк ће почети окупљањем у 12.00 часова испред дирекције Ласте на 
Нишком путу, пословодство ће имати три дана да испуни захтеве синдиката, а уколико се то не 
догоди почеће штрајк глађу. 
У саопштењу је прецизирано да Штрајкачки одбор чини 16 чланова, а очекује се да штрајк 
подржи већи броја чланова синдиката Слога и радника Ласте из читаве Србије. 
"Стрпљењу је, после свих претњи и понижења које смо доживели дошао крај. Нећемо се 
померити из круга дирекције и могу само да нас носе", наведено је у саопштењу. 
Додаје се и да посебно забрињава чињеница да су чланови синдиката добили опомене пред 
отказ након захтева за састанак са пословодством на којем би се разговарало о хитној овери 
здравствених књижица, уплати радног стажа и исплати социјалног програма. 
 
 

Премијер: Смањићемо незапосленост на 12 одсто 
Извор:Бета 

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је план да незапосленост у Србији до 
краја мандата владе буде смањена на 12 одсто. 
"Уколико влада буде трајала до краја мандата, још три године, убеђен сам да ћемо спустити 
незапосленост на ниво просека Европске уније", рекао је Вучић. 
Он је навео да је постоје људи који не желе да раде и они који не могу да се запосле, али да ће 
добар део њих бити запослен у наредном периоду. 
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"Ситуација у економији је веома добра и све боља", рекао је он и додао да се увећавају и 
прогнозе привредног раст. 
 

 

И данас на северу Косова протест због Трепче 
Извор:Танјуг, Бета 
 
Генерални директор "Трепче" Јован Димкић рекао је јутрос да ће протест, који организују 
синдикати и менаџмент, почети у десет часова испред Флотације у Лепосавићу, у селу Рударе и 
у Звечану. 
 "Након првих вести о уврштавању предлога закона по хитном поступку, дошло је до спонтаног 
окупљања. Желели смо да на тај начин упозоримо надлежне да сматрамо да закон нема 
никаквих основа и да у зависан положај доводи 'Трепчу Север'", рекао је Димкић на РТС. 
Димкић сматра да је била очекивана одлука представника Срба да напусте седницу после 
одлуке косовске владе да усвоји и проследи Скупштини нацрт закона о "Трепчи" којим се 
предвиђа потпуна промена власништва. 
Он је истакао да је увидом у текст нацрта закона утврдио да је у питању политички документ, 
који није базиран на економским показатељима и постулатима, да нема правну основу, и да не 
одговара ситуацији на терену. 
Димкић објашњава да је "Трепча" јединствено правно лице, али ради као две одвојене целине - 
"Трепча север" и "Трепча југ". 
Како је истакао на северу је ситуација стабилна. 
"Ми смо већ од 2005. у континуитету производње и имамо самоодрживу финансијску 
производњу, ликвидни смо, редовно измирујемо обавезе", рекао је Димкић и додаје да у 
"Трепчи север" ради око 3.000 људи. 
Сматра да су мотиви Приштине политички, али и подсећа да "Трепча" поседује право на 
експлоатацију минералних ресурса и има респектабилне технолошке ресурсе у свим областима 
којима се бави. 
"Улагања су потребна, али улагања треба да сачекају одговарајући правни амбијент. Ако се 
оствари план Приштине, одвратиће све потенцијалне инвеститоре јер постоји отворени сукоб и 
надлежности и власништва између Владе Србије и владе у Приштини", закључио је Димкић. 
Сутра ће у Приштини бити одржана седница скупштине на којој ће се одлучивати о предлогу 
косовске владе о новом закону о "Трепчи". 
Неколико стотина радника Комбината Трепча из Звечана блокирали су јуче, око 14 сати, 
магистрални пут Косовска Митровица - Рашка, у месту Рударе, незадовољни одлуком да се 
доношење закона о Трепчи по хитној процедури уврсти у дневни ред заседања Скупштине 
Косова. 
Председник Синдиката Трепче Душан Драговић рекао је на скупу да су се радници окупили 
како би на демократски начин исказали оправдани протест због наставка мера које у 
континуитету покрајински органи предузимају у поступку отуђења комбината и имовине 
државе Србије. 
Симић: Српски посланици против закона о Трепчи 
Шеф посланичког клуба Српске листе у Скупштини Косова, Славко Симић рекао је синоћ да ће 
српски посланици у косовском парламенту гласати против предложеног нацрта закона о 
Трепчи. 
Симић је у изјави за агенцију Бета оценио да се овим законом на "политички перфидан и 
нелегалан начин покушава национализација Комбината Трепча". 
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"Када је у питању Трепча, желимо да се Приштина води логиком конструктивност и 
одбацивањем сваке врсте тенденциозних једностраних покушаја промена и трансформација 
власничких права и организационих структура", рекао је Симић. 
Он је оценио да тај предлог закона види искључиво као политички проблем. 
"Зато ћемо предузети политичке мере да укључимо међународну заједницу, да укључимо и 
Београд и Приштину и да на такав начин подстакнемо објективан и конструктиван разговор, 
јер сви капацитети Трепче и на северу и на југу Косова и Метохије су главни економски ресурси 
за Србе и за Албанце", оценио је у изјави за Бету шеф Српске листе. 
По његовој оцени зато је "нереално и сасвим сурово" једним законом који садржи "огромну 
систематску грешку", дати "легитимитет Приштини да присваја имовину која већ има свој 
правни статус". 
Влада Косова данас је утврдила предлог Закона о Комбинату Трепча и упутила га Скупштини 
Косова на разматрање. 
Представници Срба, министри у Влади Косова, Бранимир Стојанович, Љубомир Марић и 
Далибор Јевтић гласали су против тог предлога закона, уз образложење да је то више 
политички него економски пропис и јер српског учешћа у његовој изради скоро није ни било. 
Извор близак српским министрима рекао је за Бету да је овај закон о Трепчи друга верзија и да 
у његовој изради, колико он зна, није учествовао нико од представника Срба. 
Он је рекао да су, како је обавештен, српски министри текст тог закона добили пола сата пред 
данашњу седницу владе. 
По његовим речима, у свим ранијим разговорима суштина је била да се прво састави студија 
изводљивости као основа за сагледавање будућег власничког односа и организационог облика 
Трепче. 
Он је рекао да стога са економског и правног аспекта, а не сполитичког, не види никакво 
оправдање да се на било који начин приступа овако сложеном питању пре израде студије 
изводљивости. 
 

 
 


