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Састанак руководства СССС и УГС
Извор:Танјуг

Руководства два водећа синдиката у Србији, Савеза самосталних синдиката Србије и
Уједињених гранских синдиката "Независност", разговарали су данас, саопштено је из два
синдиката.
Разговарало се, како се наводи, о проблемима насталим отказивањем колективних уговора у
реалном секотру од стране Уније послодаваца Србије, стању социјалног дијалога, радном
законодавству, као и активностима које ће водити представници два синдиката у оквиру
Социјално-економског савета.
Синдикати тврде да је синдикаллни рад угрожен, да постоји несигурност радних места и
незадовољство запослених због лошег материјалног, као и социјалног положаја и ниских
зарада.

Група Кофас: Побољшан рејтинг ризика Србије
Извор:Танјуг

Интернационална Група Кофас (COFACE), која се бави проценама ризика земаља и њиховог
економског окружења, унапредила је рејтинг Србије са позиције високог ризика "Ц" на
стабилан рејтинг "Б" за 2017. годину.
Ово је изузетно добра вест за нашу земљу да се после 10 година рејтинг наше земље као и оцена
климе пословног окружења, померила из високог ризика ''Ц'' на стабилан рејтинг "Б", изјавио
је директор компаније Кофас за Србију и Црну Гору, Ђорђе Живановић.
Како је додао, побољшање рејтинга је снажан позитиван сигнал за стране директне
инвестиције и развој наше економије, пише у саопштењу Кофас Групе.
Као разлоге за подизање рејтинга Србије, Кофаснаводи побољшања у пословном окружењу и
раст који достиже задовољавајући ниво.
Уз исто образложење повишен је и рејтинг Босне и Херцеговине са "Д" на "Ц", док је рејтинг
Бугарске подигнут са "Б" на "А4", пошто је, како се додаје, потврдила свој опоравак,
захваљујући умереном расту и наставку консолидације банкарског сектора.
Шпанија је унапређена на "А3", док су Исланд и Кипар (где се ризици везани за капиталне
контроле смањују), сада добили оцену "А2" и "Б".
Када је реч о 2017. години, неизвесност ће и ове године бити доминантан елемент у глобалној
економској клими, а светска трговина под претњом протекционизма, поручују из Групе Кофас.
Након две узастопне године споријег раста на светском нивоу, перспектива би требало мало да
се поправи у 2017. са 2,5 одсто на 2,7 одсто, док би се слаб развој у светској економији,
прогнозиран на 2,4 одсто у 2017. години у односу на просек од 2,2 одсто између 2008. и 2015.
године, могао додатно искомпликовати због оживљавања протекционистицких мера, након
избора Доналд Трампа.
Политички ризици ће, како наводи Кофас, бити разлог за забринутост и у 2017, а нарочито у
Европи јер чека исход већег броја одлучујућих изборних битака, као и детаље о тачним
условима Брегзита.
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Безбедносни ризици, који укључују терористичке нападе, сукобе и убиства, представљају нови
фактор у настајању индикатора политичког ризика, а присутни су и кредитни ризици, као и
висок ниво дуга који је претња за банкарски сектор у земљама у успону.

Шарчевић: Нереалан захтев просветара за исплату помоћи
Пише: В. Андрић

Са премијером строго послован однос
Захтев за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан, јер
збрињавањем дела технолошких вишкова нису остварене реалне уштеде.
Ако део вишкова збринете на места оних који су у току једне године отишли у пензију, само сте
изнивелисали стање. То није уштеђен новац већ само није направљен нови минус - каже у
интервјуу за данашњи Данас Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког
развоја, поводом захтева сва четири репрезентативна синдиката да им се исплати помоћ или
награда.
Министар каже да са премијером Александром Вучићем има строго послован однос, да га
Вучић ниједном није звао да би га на нешто упозорио, али га је два, три пута похвалио на
Влади.
- Лично доживљавам да имам одрешене руке. Немам намеру да траћим време већ имам
потребу да будем ефикасан - наводи Шарчевић.
Министар одговара на критике дела јавности, која тврди да нова законска решење уводе
централизацију у одлучивању и отварају пут политизацији образовања.
- Процедура избора директора биће иста као и до сада, осим што ће Министарство имати
последњу реч. Желимо да се прекине са избором људи за директора који су само нашли просту
већину у школском одбору. Министарство ће захтевати укупну анализу и резултате рада сваког
кандидата, тражићемо лиценцу и низ других ствари, како бисмо изабрали најбоље. Ми сигурно
нећемо бити у колизији са многим добрим школским одборима, али они људи који не желе да
раде, не поштују закон, изигравају председнике синдиката, сигурно неће бити бирани за
директоре школа. Досад није рађена никаква селекција сем да се обезбеди подршка школског
одбора. Ово ће бити једна нова прича, битка за квалитет и само ће квалитет бити вреднован поручује Шарчевић.

Против Далибора Арбутине четири тужбе за мобинг
Пише: Љиљана Буквић

Злостављање спремачице Гордане Сушић почиње од тренутка када је "видела
нешто што није требало да види"
Тужбе за мобинг, кривичне пријаве и разлози због којих је дошло до њих у ЈП "Нуклеарни
објекти Србије" само су потврда да Тесна кожа и 35 година касније савршено осликава стање у
српском друштву, пре свега, у јавним предузећима.
Међутим, за разлику од фиктивног Срећка Шојића, директор НОС Далибор Арбутина ових
дана суочен је са четири тужбе за мобинг и једном кривичном пријавом, коју је поднела
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Желмира Илић, бивши руководилац сектора Поликлиничке службе у овом предузећу. Осим
тога, захваљујући Влади Србије, Арбутина је на челу ЈП већ три године у в. д. стању, мимо
Закона о јавним предузећима.
- Иако је у јулу 2013. расписан конкурс за директора НОС, на који се пријавило 10 до 15 људи,
тај конкурс никада није спроведен, а Влада Србије је марта 2014. поставила Далибора Арбутину
на место в. д директора, на ком је он и данас, мимо закона - каже за Данас Желмира Илић.
И на то, али и на све остале неправилности у раду в. д. директора, Илић каже да су и она и њене
колеге упозоравали и Владу, и министарства, али и премијера, али да никаквих реакција није
било. У међувремену, Илићева тврди да је Арбутина почео да отпушта стручне људе.
- Тренутно постоје четири тужбе за мобинг против њега и ја која сам поднела кривичну пријаву
јер сам потпуно незаконито, као и мој колега Драган Кркљуш, добила отказ. Када је у новембру
2015. измењен Закон о здравственој заштити требало је да се у НОС уради пререгистрација
делатности. Арбутина то није урадио како ми не бисмо имали шта да радимо, да би на крају
укинуо поликлиничку службу, мене отпустио, здравствене раднике пребацио на друга радна
места, а потписао уговор са приватном кућом Цлиница Нова и тиме фирму оштетио - истиче
докторка Илић. Она каже да је у јануару прошле године инспектор рада утврдио озбиљне
недостатке у вези са безбедним и здравим радом у НОС где запослени раде под повећаним
ризиком од јонизујућих зрачења али да ништа од наложеног није урађено да би се то
поправило.
Илић каже да је затражила заштиту и од НО, али да је није добила, а отказ у јулу 2016. јој је
уручен због тога, како каже, што није поштовала његову усмену наредбу да не ради свој посао.
- Отказ сам добила због непоштовања радне дисциплине, после 34 године рада у струци, 22
године колико сам провела у Институту и после у НОС. За то време никада нисам имала
ниједну опомену за рад, а онда сам дочекала да ме неко ко је мало старији од моје ћерке
отпусти неколико месеци пред 60 рођендан, да ме буквално избаци на улицу - прича Илић.
Зато што је добила отказ она, како каже, нема право на надокнаду са бироа, нити здравствено
осигурање, а једина њена кривица је то што се није повиновала захтевима директора да не ради
свој посао.
Осим Желмире Илић, тужбу за мобинг поднела је и Гордана Сушић, спремачица у, између
осталог, кабинету директора Арбутине. Мобинг спремачице која је тренутно на боловању почео
је, како нам је рекла, оног тренутка када је прошлог лета у кабинету "случајно видела оно што
није требало да види".
- Од тада је кренуло злостављање, добила сам упозорење пред отказ, директор је навео како
неке ствари нисам радила како треба, поменуо и датуме, између осталих и 21. новембар када ја
нисам била на послу - прича Гордана, мајка двоје деце.
Каже да је писала изјаве, објашњавала да то није тако, и после свега сада очекује да добије
отказ јер је почетком јануара поднела тужбу за мобинг.
- Желела сам да се то реши, здравље сам изгубила нервирајући се. Прошле године сам
оперисала карцином штитне жлезде, а имам проблема и са астмом. Када је то постало учестало
звала сам и инспекцију рада, али они су ми саветовали да пријавим мобинг - прича нам
Гордана Сушић.
Савет је послушала и поднела тужбу на 12 куцаних страна, где између осталог, наводи и неке
појединости, попут тога да је велики део злостављања трпела од секретарице директора, која ју
је једном приликом терала и да рукама из канте за смеће вади коштице од воћа.
- Како немам кључеве од директорове канцеларије морам да чекам секретарицу која уместо у 8,
долази у пола 9 на посао. Притом, добила сам наређење да канцеларију морам да очистим до
8.45, што не могу да стигнем да урадим јер треба да је напустим пре него што дође директор,
јер он са мном не комуницира - само је део приче о мобингу Гордане Сушић.
Арбутина: Прикривање нерада тужбама
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В. д. директор НОС Далибор Арбутина каже за Данас да је упознат са тим да је неколико
радника поднело пријаву за мобинг, а то су управо радници који су добили отказ или
упозорење пред отказ и да тако свој нерад покушавају да покрију пријавама за мобинг.
- А што се тиче кривичне пријаве, за њу сам сазнао из медија. Желмира Илић је нанела штету
предузећу тако што је обављала послове мимо закона и упркос више упозорења и од стране
директора и од стране министарства. Што се тиче Драгана Кркљуша, он је ухваћен у
злоупотреби боловања - каже Арбутина.
Он тврди да постоје докази у оба случаја, као и решења Инспектора за рад у којима пише да је
све урађено у складу са законом.
На наше питање да ли је мимо јавних набавки склопио уговоре са Цлиница Нова и фирмом за
обезбеђење Г4С Арбутина каже да су уговори у складу са законом о јавним набавкама. "Први
посао је у вредности око 300.000 динара (такозвана набавка мале вредности) а други је
такозвана "велика" набавка и сви подаци се налазе на нашем порталу", напомиње Арбутина.
Постављен без конкурса
Упркос томе што су Нуклеарни објекти Србије (основани 2009) предузеће од општег јавног
значаја већ пет година ово ЈП се налази у в.д. стању, а последње три под управом Далибора
Арбутине, којег је Влада поставила марта 2014.
Арбутина је в. д. већ три године иако по Закону о јавним предузећима директор може у в. д.
стању да буде највише годину дана. Међутим, он ни тада није изабран на конкурсу, већ га је
Влада поставила, а осим тога не испуњава један од главних услова јер не долази из струке, већ
је машински инжењер. Пре него што је изабран за в. д директора Арбутина је био координатор
интегралног система управљања квалитетом.

Индустрија се вратила у Срем
Аутор:Љ. Малешевић

Највећи раст просечне нето плате у децембру прошле године у Војводини забележен је у Срему
– 26,6 одсто. У седам сремских општина децембарске плате су од 16 до 34 одсто веће него у
новембру па је отуда чак у четири просечна зарада већа од 50.000 динара, а у преостале три –
од 40.000. Највећа плата у сремској области прошлог месеца била је у Пећинцима – 64.825, а
најмања у Руми – 42.668 динара. Највећи скок прошломесечне плате у односу на новембар
2016. године забележен је у Иригу – чак 34,1 одсто па је сада с просеком од 48.259 динара та
општина „прешишала” суседну Руму. Просечна плата у Сремској Митровици у децембру је била
55.772 динара, што је 32 одсто више него месец раније.
Висина просечне плате, али и највећи број инвеститора у сремској области у Србији, сигуран су
показатељ да се Срем полако али сигурно враћа на некадашње економске гране. Јер, пре
двадесетек година многе сремске општине биле су економски развијене пошто су у њима
радиле и запошљавале некада велике компаније. Само Сремска Митровица је из периода
транзиције и неуспешне приватизације остала с разореном и уништеном привредом и
неколико хиљада отпуштених радника. У транзицији су нестале чувене сремскомитровачке
фабрике као што су „Матроз”, „Митрос”, „Агросеме”, шећерана, пивара, фабрика обуће
„Дијана”, фабрика намештаја „1. новембар”, МИВ и друга предузећа. Узлет сремскомитровачке
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привреде почиње пре петнаестак година и за то време дошло је много страних инвеститора, а
неки долазак тек најављују, нека предузећа стала су на своје ноге, број незапослених је
драстично смањен.
Највише инвеститора у Србији бележи општина Пећинци, где је 2000. године дошло до правог
привредног бума. Од тада је тамо реализовано више од 40 гринфилд инвестиција с више од
400 милиона евра директних страних улагања, а број незапослених сада је свега 1.000.
Привредни бум последњих година доласком страних инвеститора из свих крајева света бележи
у Рума, коју у овој години очекује старт нових страних фабрика за производњу нудли, салате,
делова за ауто-индустрију... Велики број страних инвеститора има и Инђија, где само у једној
немачкој компанији „ИГБ аутомотив” тренутно ради више од 2.200 радника.
По броју инвеститора, али и домаћих компанија, „одскаче” и Стара Пазова, а у последњих
неколико година успешнима се придружује и општина Шид, мада су њени потенцијали још
увек недовољно искоришћени.
Како је за „Дневник” казао председник Самосталног синдиката металаца Војводине Слободан
Костић, након што је у протекле две деценије нестао велики број металских фирми, данас је
Срем центар металске индустрије јер је у њему отворено највише фабрика из те области и тако
и запослено највише металаца. Осим металске индустрије, у сремским општинама последњих
година заступљена је у великом броју страних компанија ауто-индустрија, производња обуће,
гуме, дрвета, беле технике... Знатно бољи приходи последњих година бележе се и у туризму, у
чему предњачи општина Ириг, која можда заостаје по броју страних директних инвестиција,
али зато има развијен бањски и верски туризам, који јој доноси сигурне приходе и запошљава
известан број радника.
Улажу Италијани, Немци, Аустријанци
Да „сремски привредни бум”, који добија потврду и у број запослених и у просечној плати, није
случајан потврђује и чињеница да су у седам сремских општина најзначајније инвестиције у
машинску, прехрамбену, аутомобилску, хемијску индустрију, али и у логистичкодистрибутивне центре и кинематографију. Највише страних инвестиција долази из Словеније,
Немачке, Аустрије, Италије, Израела, Грчке, Велике Британије, Хрватске, Индонезије...
Дакако, свих тих инвестиција и привредног препорода не би било да сремске општине нису
уредиле индустријске зоне и инвеститорима понудиле добре услове за инвестирање и
обезбедиле квалификовану и јефтину радну снагу.

СССС и УГС разговарали о заједничкој сарадњи
Извор:Танјуг

Руководства два водећа синдиката у Србији, Савеза самосталних синдиката Србије и
Уједињених гранских синдиката „ Независност, разговарали су данас о будућим заједничким
две репрезентативне синдикалне централе, саопштено је данас из два синдиката.
Разговарало се, како се наводи, о проблемима насталим отказивањем колективних уговора у
реалном сектору од стране Уније послодаваца Србије, стању социјалног дијалога, радном
законодавству, као и активностима које ће водити представници два синдиката у оквиру
Социјално економског савета.
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Синдикати тврде да је синдикаллни рад угрожен, да постоји несигурност радних места и
незадовољство запослених због лошег материјалног, као и социјалног положаја и ниских
зарада.

Недимовић о ПКБ: Све опције у игри
Извор:Танјуг
Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић изјавио је данас
да су све опције у игри када је реч о ПКБ-у и додао да заинтересовани инвеститори до 17.
фебруара треба да доставе писмо о заинтересованости са предлогом модела приватизације и
оквирним планом пословања.
Претходни покушај продаје ПКБ-а није успео јер није било заинтересованих. Сада их, кажу,
има - од "Ел Дахре", преко Кинеза до Италијана.
С продајом се, истичу, не жури, настојаће да очувају сточарску производњу и спрече евенуталне
покушаје куповине пољопривредног земљишта зарад претварања у грађевинско, преноси РТС.
- Постоје стална интересовања, не можете рећи да је један састанак на којем је неко желео да
сазна ресурсе ПКБ, озбиљно интересовање. Несумњиво је да овај позив треба да нам да јасну
слику и да каже у процедуралном смислу, имали смо ове заинтересоване, они су понудили ово
и спрам тога ће држава донети одлуку - рекао је он.
Недимовић је истакао да су све опције у игри.
- Оно што је најважније рећи јесте да држава помаже ПКБ-у у сваком тренутку и наставиће то
да ради док не будемо имали јасну слику у вези са њиховим будућим статусом - навео је
Недимовић.

ДРОБЊАКОВ МИНУС КАО ЦЕЛА "ТИРШОВА 2" Путари урачунали
губитак већи од цене градње дечје болнице
Аутор:С.Гаврић
Јавно предузеће "Путеви Србије" ће у 2017. години имати губитак 8.884.068.000 динара (71,6
милиона евра), наводи се у програму пословања који је усвојила и Влада Србије.
То значи да ће в. д. директора "Путева" Зоран Дробњак направити минус у каси који би могао
да покрије изградњу једне и по дечје болнице у Тиршовој. Наиме, како је најавио премијер
Вучић, ове године биће изграђена нова клиника – Тиршова 2, у коју ће бити уложено 52
милиона евра.
Иако први човек "Путева Србије" има амбициозан план пословања за 2017. који подразумева
рационализацију трошења новца и повећање прихода, предузеће ће ипак на крају године бити
у були.
- Повећање наплате путарине преко раста броја корисника за пет одсто, повећање
безготовинске наплате за најмање 40 одсто, боља ефикасност наплате... - само су неки од
планова.
Ипак, очигледно је да то није довољно да би се покрио огроман минус који ће ово предузеће
имати и на крају 2017. Додуше, незнатно смањен јер је на крају 2016. износио 9,6 милијарди.
Стручњак за стране инвестиције Махмуд Бушатлија наглашава да је за сваку фирму важно ко
управља.
8

- Свуда у свету директор бира тим с којим ради, руководи фирмом и треба да буде одговоран за
пословање.
Како истиче, највећи губиташи у Србији задржавају своје директоре.
- Ми немамо систем. Није чак у питању ни политичка воља. Треба имати дугорочну економску
политику, а ми је немамо.
Бушатлија подсећа да је још док је ДС био на власти, писао о проблемима "Путева" на челу са
Дробњаком. И испало је да Дробњак не само да треба да буде смењен него и затворен.
И Милан Ковачевић, експерт за страна улагања, наводи да у Србији нема довољно воље, а ни
интереса да се на чело ЈП поставе професионални директори.

"ЗАР ЈЕ КРКОБАБИЋ НАЈСТРУЧНИЈИ ЗА БДП?" Стручњаци затечени
избором председника новог савета
Аутор:Слађана Гаврић
Милан Кркобабић, министар без портфеља, најмање је стручан да води новоосновани Савет за
координацију активности и мера за раст БДП-а, сматрају стручњаци.
Влада Србије хитно је пре две недеље основала ово тело и поставила Кркобабића за
председника. Савет ће, практично, имати најважнији задатак у Србији, а то је да наша земља у
првих шест месеци ове године има највећу стопу раста БДП-а у читавом региону и да буде у
прве четири државе Европе. Подсетимо да је буџетом планиран раст БДП-а од три одсто, али
да премијер Александар Вучић верује да ће бити 3,5 или четири одсто.
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић објашњава да када највећа
странка има коалиционе партнере, у овом случају ПУПС, од кога има одређен број гласова,
тада и мора да упосли њиховог лидера.
- Тако се Кркобабић нашао на месту министра без портфеља, али треба да добије и неко
задужење, што се сада и десило - каже Савић. Према његовим речима, проблем је што је
формирано неко тело да обавља посао од кога у старту не може да буде никакве користи.
- То треба да ради председник Владе јер је његов основни посао да се стара да свим грађанима
буде боље, односно да нам расте животни стандард. Најсигурнији начин за то је да се подиже
БДП и запошљавају људи. Ако је то један од најважнијих задатака Владе, што и треба да буде,
чему онда да тај посао обавља Кркобабић. Он ни нема "фотељу", а треба да координира оне
који је имају. Шта онда треба да раде други министри који имају јасна задужења - наглашава
Савић.
Он додаје да му све ово личи на формирање још једног радног тела које ће остати на папиру, а
неће имати никакав ефекат.
- Проблем Србије је што постојеће институције не раде свој посао како треба - закључује Савић.
И његов колега са Економског факултета Милојко Арсић сматра да Кркобабић није добро
кадровско решење за посао подизања привредног раста Србије.
- Било би природно да на челу таквог савета буде министар привреде или министар финансија.
Њихове активности су највише повезане са факторима који утичу на раст БДП-а. Министар
привреде треба да унапреди услове пословања, а министар финансија да обезбеди
макроекономску стабилност, што је такође важно за привреду - каже Арсић.
Иначе, објашњење за именовање Кркобабића на чело овог савета било је да се он доказао на
плану успешног вођења ЈП "Пошта Србије", којој је за кратко време повећао профит за
неколико пута. Такође, идеја је да ово тело стално функционише и једном недељно извештава
председника Владе о свим активностима и мерама које су неопходне за праћење и повећање
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раста БДП-а. Тако је при оснивању савета Кркобабић рекао да ће већ дан након формирања
бити одржана прва седница.
Међутим, вести о томе да је састанак одржан није било, а Кркобабић се није јављао на позиве
новинара "Блица", тако да нисмо сазнали шта је до сада учињено и какви су планови савета на
пољу раста БДП-а.
Савет има укупно 12 чланова
У Савету за координацију активности и мера за раст БДП су потпредседници Владе Зорана
Михајловић и Расим Љајић, министар пољопривреде Бранислав Недимовић, министар
рударства Александар Антић, министарка државне управе Ана Брнабић, министар финансија
Душан Вујовић, министар привреде Горан Кнежевић, министара за рад Александар Вулин,
министар одбране Зоран Ђорђевић, гувернер НБС Јоргованка Табаковић, директор Завода за
статистику Миладин Ковачевић и шеф кабинета премијера Ивица Којић.

Плате у Нишу за 23.000 динара мање него у Београду
Извор: Бета
Просечна нето зарада у Нишу исплаћена у децембру износила је 44.698 динара, што је за скоро
8.800 динара мање од републичког просека и за скоро 23.000 мање од просечне плате у
Београду, показују најновији подаци Републичког завода за статистику.
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у децембру 2016. износила је 53.456 динара, а у
Београду 67.650 динара.
Становници Ниша, према званичној статистици, зарадјују мање и од житеља Новог Сада јер је
просечна децембарска плата у том граду била 64.768 динара, али и од житеља Крагујевца који
су на крају године зарадјивали у просеку 52.734.
Највећим примањима у децембру могу се похвалити становници Сурчина пошто је њихова
просечна нето плата износила 95.908 динара.
Најниже зараде имали су житељи Жабара, свега 28.252 динара.
У односу на новембар, просечна нето и бруто зарада у Србији номинално су биле веће за 16,8
одсто, а реално за 16,9 одсто.

Скочио профит Фијат Крајслера, радницима 5.000 долара бонуса
Извор: Бета/АП
Профит произвођача аутомобила Фијат Крајслер је прошле године скочио на 1,81 милијарду
евра, захвалујући профитабилнијем пословном моделу.
Профит Фијат Крајслера 2015. године био је свега 93 милиона евра. У саопштењу се наводи да
је прошле године порастао и профит луксузне марке "Масерати".
Фијат Кајслер је саопштио да боље послује у САД и Канади, упркос паду продаје због укидања
два модела аутомобила, што је тој фирми, међутим, омогућило раст зараде.
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Компанија је најавила да ће због раста профита њених 40.000 радника у САД добити просечно
по 5.000 долара бонуса.

Шарчевић: Нереалан захтев просветара за исплату помоћи
Извор: Бета
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је да захтев за
исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан.
"Захтев за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан, јер
збрињавањем дела технолошких вишкова нису остварене реалне уштеде. Ако део вишкова
збринете на места оних који су у току једне године отишли у пензију, само сте изнивелисали
стање", рекао је Шарчевић за "Данас" од петка.
Сва четири репрезентативна синдиката у просвети затражила су исплату једнократне помоћи
или новогодишње награде, као и враћање плата на ниво пре смањења од 10 одсто.
Говорећи о новом закону о систему образовања Шарчевић је рекао да ће директори школа бити
бирани као и до сада, али да ће Министарство бити то које има последњу реч.
"Желимо да се прекине са избором људи за директора који су само нашли просту већину у
школском одбору. Министарство ће захтевати укупну анализу и резултате рада сваког
кандидата, тражићемо лиценцу и низ других ствари, како бисмо изабрали најбоље. Ми сигурно
нећемо бити у колизији са многим добрим школским одборима, али они људи који не желе да
раде, не поштују закон, изигравају председнике синдиката, сигурно неће бити бирани за
директоре школа", рекао је Шарчевић.
Репрезентативни синдикати негодовали су, јер их Министарство није укључило у писање
закона који се тичу образовања, али и казали да ће доћи до политизације када је реч о
постављању директора школа.

Шарчевић: Захтев за исплату једнократне помоћи просветарима није
реалан
Извор:Бета

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је да је захтев за
исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан.
"Захтев за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан, јер
збрињавањем дела технолошких вишкова нису остварене реалне уштеде. Ако део вишкова
збринете на места оних који су у току једне године отишли у пензију, само сте изнивелисали
стање", рекао је Шарчевић за издање дневног листа "Данас" од петка.
Сва четири репрезентативна синдиката у просвети затражила су исплату једнократне помоћи
или новогодишње награде, као и враћање плата на ниво пре смањења од 10 одсто.
Говорећи о новом закону о систему образовања Шарчевић је рекао да ће директори школа бити
бирани као и до сада, али да ће Министарство бити то кој има последњу реч.
"Желимо да се прекине са избором људи за директора који су само нашли просту већину у
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школском одбору. Министарство ће захтевати укупну анализу и резултате рада сваког
кандидата, тражићемо лиценцу и низ других ствари, како бисмо изабрали најбоље. Ми сигурно
нећемо бити у колизији са многим добрим школским одборима, али они људи који не желе да
раде, не поштују закон, изигравају председнике синдиката, сигурно неће бити бирани за
директоре школа", рекао је Шарчевић.
Репрезентативни синдикати негодовали су јер их Министарство није укључило у писање
закона који се тичу образовања, али и казали да ће доћи до политизације када је реч о
постављању директора школа.

Раскинута приватизација Радио-телевизије Крагујевац
Извор:Бета

Приватизација Радио-телевизије Крагујевац (РТК) раскинута је јер купац није поштовао
обавезе које је прихватио уговором
КРАГУЈЕВАЦ - Приватизација Радио-телевизије Крагујевац (РТК) раскинута је јер купац није
поштовао обавезе које је прихватио уговором, саопштено је данас. Како се наводи у саопштењу
које је Министарство привреде доставило Синдикату РТК, Комисија за контролу извршења
обавеза купца утврдила је да је купац располагао имовином већом од 10 одсто од вредности тог
медија и није благовремено доставио банкарске гаранције.
"Комисија је донела одлуку о раскиду уговора о продаји капитала за РТВ Крагујевац јер купац
није испунио обавезе из уговора ни у накнадном року, чиме су се у складу са законом стекли
услови за раскид", пише у саопштењу.
Купац, такође, није исплатио зараде за јун, јул, август и септембар, а није испунио ни
инвестициону обавезу у износу од 150.000 евра у року од годину дана по закључењу уговора.
РТВ Крагујевац одузета је дозвола о пружању медијских услуга, иако је купац имао обавезу
одржања континуитета производње медијских програма.
"С обзиром да купац није ни у накнадно остављеном року доставио ревизорски извештај којим
се потврђује да је испунио уговорне обавезе, Министарство привреде је наплатило банкарску
гаранцију од 150.000 евра", наводи се у саопштењу.
Додаје се да ће сва даља поступања у вези са приватизацијом медија код којих је раскинут
уговор о продаји капитала бити спроведена у складу са законом и у договору са Министарством
културе и информисања. У Синдикату РТВ Крагујевац очекују да у току дана Министарство
привреде објави више информација у вези са раскидом приватизације и објасни шта ће даље
бити са капиталом те медијске куће.
Власник Радоица Милосављевић је за УНС рекао да "потпуно разуме зашто је приватизација
раскинута".
"Нисам испуњавао обавезе. Схватио сам да је нереално да испуњавам обавезе на основу
претходних дуговања и да ми је овако много мањи ризик. Запослени, њих 67, су зарађивали
новац али комерцијала није зарадила ни динар и телевизија није могла да опстане", рекао је
Милосављевић.
Телевизија Крагујевац не емитује уобичајени програм од 7. децембра, пошто су извршитељи
пописали опрему за емитовање и производњу програма. Део опреме је на лицитацији децембра
2016. купио град Кр агујевац, а у јануару и фебруару су заказане и нове продаје опреме путем
јавног надметања по тужбама запослених за неисплаћене зараде.
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Синдикалци сматрају да им је угрожена активност у Србији
Извор:Бета
Руководства Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
"Независност" су данас упозорила на угрожавање синдикалног рада у Србији
БЕОГРАД - Руководства Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката "Независност" су данас упозорила на угрожавање синдикалног рада у Србији,
наводи се у заједничком саопштењу.
Размотрили су проблеме због отказивања колективних уговора, због стања социјалног дијалога
и прописа о раду.
"Указано је на постојање угрожавања синдикалног рада у Србији, на несигурност радних места
и незадовољство запослених због лошег материјалног и социјалног положаја и ниских зарада",
наводи се у саопштењу.
Два руководства су размотрила и активност у оквиру Социјално-економског савета.

Синдикати: Угрожена нам је активност
Извор:Бета
Руководства Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
"Независност" су данас упозорила на угрожавање синдикалног рада у Србији, наводи се у
заједничком саопштењу.
Размотрили су проблеме због отказивања колективних уговора, због стања социјалног дијалога
и прописа о раду.
"Указано је на постојање угрожавања синдикалног рада у Србији, на несигурност радних места
и незадовољство запослених због лошег материјалног и социјалног положаја и ниских зарада",
наводи се у саопштењу.
Два руководства су размотрила и активност у оквиру Социјално-економског савета.
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"Једнократна помоћ? Није реално"
Извор:Бета
Београд -- Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић каже да захтев
за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан.
"Захтев за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у образовању није реалан, јер
збрињавањем дела технолошких вишкова нису остварене реалне уштеде. Ако део вишкова
збринете на места оних који су у току једне године отишли у пензију, само сте изнивелисали
стање", рекао је Шарчевић за Данас.
Сва четири репрезентативна синдиката у просвети затражила су исплату једнократне помоћи
или новогодишње награде, као и враћање плата на ниво пре смањења од 10 одсто.
Говорећи о новом закону о систему образовања Шарчевић је рекао да ће директори школа бити
бирани као и до сада, али да ће Министарство бити то које има последњу реч.
"Желимо да се прекине са избором људи за директора који су само нашли просту већину у
школском одбору. Министарство ће захтевати укупну анализу и резултате рада сваког
кандидата, тражићемо лиценцу и низ других ствари, како бисмо изабрали најбоље. Ми сигурно
нећемо бити у колизији са многим добрим школским одборима, али они људи који не желе да
раде, не поштују закон, изигравају председнике синдиката, сигурно неће бити бирани за
директоре школа", рекао је Шарчевић.
Репрезентативни синдикати негодовали су јер их Министарство није укључило у писање
закона који се тичу образовања, али и казали да ће доћи до политизације када је реч о
постављању директора школа.

Синдикати упозоравају: Угрожени смо
Извор: Бета

Руководства Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
„Независност“ упозоравају на угрожавање синдикалног рада у Србији.
Размотрили су проблеме због отказивања колективних уговора, због стања социјалног дијалога
и прописа о раду, наводи се у заједничком саопштењу.
„Указано је на постојање угрожавања синдикалног рада у Србији, на несигурност радних места
и незадовољство запослених због лошег материјалног и социјалног положаја и ниских зарада“,
наводи се у саопштењу.
Два руководства су размотрила и активност у оквиру Социјално-економског савета.
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