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Ако вас шеф пита о трудноћи и браку,
платиће 1,5 милион динара:
Нов закон брани послодавцима интимна питања
Инспекција Министарства рада контролисаће, како по пријавама, тако ће и сама вршити
надзор над тим да ли запослени уживају сва права услед одсутности због трудноће и
родитељства, да ли је жена због трудноће отпуштена или пребачена на слабије плаћено радно
место, да ли су мушкарци и жене плаћени исто за исте послове и стручну спрему...
Према Нацрту закона о родној равноправности, послодавци убудуће неће моћи
приликом запошљавања да питају кандидате о брачном стању, о томе да ли су трудне, да ли
имају децу и планирају ли да рађају... Сва кршења ове врсте биће строго кажњавана, па је за
послодавце и органе јавне власти предвиђена казна од пола милиона до милион и по динара,
док ће политичке странке и синдикати кршење закона плаћати између 300.000 и милион
динара, сазнају "Новости".
Нацрт закона би за 10 - 15 дана требало да се нађе пред владом, а затим и пред
посланицима.
- Закон ће донети много новина, а једна од највећих је увођење квота од минимум 40
одсто за учешће мање заступљеног пола (најчешће жене) у политичком и јавном животу, у
управним и надзорним одборима. Када је реч о заступљености жена у парламенту, Србија је на
петом месту у Европи, јер су 34 одсто посланика жене. Међутм, ниско смо рангирани када су у
питању новац и моћ - каже потпредседница Владе и шеф Координационог тела за родну
равноправност Зорана Михајловић.
Инспекција Министарства рада контролисаће, како по пријавама, тако ће и сама вршити
надзор над тим да ли запослени уживају сва права услед одсутности због трудноће и
родитељства, да ли је жена због трудноће отпуштена или пребачена на слабије плаћено радно
место, да ли су мушкарци и жене плаћени исто за исте послове и стручну спрему...
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- Велика новина је и увођење националног СОС телефона за случајеве родно
заснованог насиља, који ће радити 24 сата, седам дана недељно. Србија је једина земља која
га нема - рекла је Михајловић.
Држава и локалне самоуправе улагаће у сигурне куће и прихватилишта, организоваће
бесплатну правну помоћ и психолошко саветовалиште, помож жртвама сексуалног насиља у
кризним центрима, рад са починиоцима. Од најранијег узраста, у школама и вртићима радиће
се на превенцији насиља.
Разговори са Министарством о Нацрту закона на који су сагласност дала 24 надлежна
заинтересована тела, приводе се крају, али је Министарство рада и запошљавања сугерисало
да се закон врати на почетак и да се поново формира радна група за његову израду.

НАЦРТ ЗАКОНА О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ:
Питања о трудноћи коштаће послодавце
Потпредседница Владе Зорана Михајловић представила нацрт закона о родној
равноправности; уводе се квоте од 40 одсто за учешће жена у политици и јавном животу
НИЈЕДАН послодавац убудуће неће смети приликом запошљавања да пита кандидате о
брачном стању, а посебно не жене о томе да ли су трудне, имају ли децу, да ли планирају да
рађају...
Оваква и слична кршења будућег закона о родној равноправности санкционисаће се
казнама од пола милиона до милион и по динара за послодавце и органе јавне власти, док ће
политичке странке и синдикати кршење закона плаћати између 300.000 и милион динара.
Нацрт закона, који је представила потпредседница Владе и шеф Координационог тела
за родну равноправност Зорана Михајловић, завршен је, и за 10-15 дана, упркос дисонантним
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тоновима из Министарства рада, требало би да се нађе пред владом, а затим и пред
посланицима.
- Закон ће донети много новина, а једна од највећих је увођење квота од минимум 40
одсто за учешће мање заступљеног пола (најчешће жене) у политичком и јавном животу, у
управним и надзорним одборима - каже Михајловићева. - Када је реч о заступљености жена у
парламенту, Србија је на петом месту у Европи, јер су 34 одсто посланика жене. Међутим,
ниско смо рангирани када су у питању новац и моћ.
Зато ће убудуће послодавци имати обавезу да раде на већем запошљавању мање
заступљеног пола. Запослени (запослене) уживаће сва права услед одсутности због трудноће
и родитељства. Кажњиво је да жена због трудноће буде отпуштена или пребачена на слабије
плаћено радно место, као и да буде онемогућена у напредовању.
Све то контролисаће Инспекција Министарства рада, која ће реаговати и по пријавама,
али ће и сама вршити надзор. Између осталог, контролисаће и да ли су мушкарци и жене
плаћени исто за исте послове и стручну спрему.
- Велика новина је и увођење националног СОС телефона за случајеве родно
заснованог насиља, који ће радити 24 сата, седам дана недељно. Србија је једина земља која
га нема - рекла је Зорана Михајловић.
Држава и локалне самоуправе улагаће у сигурне куће и прихватилишта, организоваће
бесплатну правну помоћ и психолошко саветовалиште, помоћ жртвама сексуалног насиља у
кризним центрима, рад са починиоцима. Посебно ће се, још од најранијег узраста, у школама и
вртићима радити на превенцији насиља.
Процене Министарства просвете су да им је потребно око годину дана да израде
програм по којем ће материја родне равноправности и родно заснованог насиља бити
интегрисана у образовни систем. Тренутно је у току анализа о томе колико су школски
уџбеници родно сензитивни. Инсистираће се на родно сензитивном речнику у школама и
медијима, као и обезбеђењу једнаког приступа спорту за девојчице и дечаке.
Према речима Зоране Михајловић, на Нацрт закона сагласност су дала 24 надлежна
заинтересована тела и институције, укључујући невладин сектор. Разговори са Министарством
одбране се приводе крају, а Министарство рада и запошљавања сугерисало је да се закон
врати на почетак и да се поново формира радна група за његову израду.
- Овај закон, који је требало да буде донет још пре две године, важан је за цело друштво,
и морам да изразим забринутост због предлога Министарства рада да се врати на почетак.
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Било би то веома лоше за Србију, и надамо се да до таквог сценарија неће доћи - каже Зорана
Михајловић, и додаје да је убеђена да, чак и ако не буде договора, то неће угрозити судбину
закона.
ТРПЕ НАСИЉЕ, РАДЕ 24 САТА
ИСТРАЖИВАЊА, кажу у Координационом телу, показују да насиље трпи свака друга
жена, и то просечно 10 година. Жене раде 40 дана годишње бесплатно, раде у свим сменама
(на послу и код куће), због бриге о деци и старијима трпи њихова каријера... Женама је
потребно три пута више времена да напредују на послу него мушкарцима. О повишици
преговара само седам одсто жена, за разлику од 56 одсто мушкараца.

Школска година опет почиње скраћењем
часова и протестима
Ни ова школска година неће почети само првим школским звоном, већ и скраћењем
часова на 30 минута и протестима по градовима Србије. Тако ће ђаци почети школску годину у
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око 750 школа, које су чланице Уније синдиката просветних радника. Остали синдикати, још
одлучују да ли ће се, како и када прикључити штрајку.
Ни ова школска година неће почети само првим школским звоном, већ и скраћењем
часова на 30 минута и протестима по градовима Србије. Тако ће ђаци почети школску годину у
око 750 школа, које су чланице Уније синдиката просветних радника. Остали синдикати, још
одлучују да ли ће се, како и када прикључити штрајку.
Школско звоно огласиће се 1. септембра, али ће за крај часа звонити 15 минута раније, а
наставници ће тачно у подне на протесте. То је одлука Уније синдиката просветних радника и
после састанка с премијерком Брнабић и ресорним министром јер конкретних понуда није
било.
"Оно што јесте такође провејавало на овом састанку јесте да држава и даље жели да
подржи образовање, да је ситуација са платама у образовању катастрофална, да смо 17 посто
испод републичког просека, а мени је драго да то не радује ни председницу Владе, и очекујемо
да ћемо имати и неке заиста директне понуде за то шта ће бити надаље", каже председница
Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић.
Од премијерке су за сад добили обећање да ће представници синдиката бити први
обавештени о томе коликој повишици просветари могу да се надају. Ни министар просвете није
био прецизнији.
"Остало је да видимо могућности које држава има. То је да свако наредно повећање
плата просвета има тренд који је започет. Да сустиже остале људе који су на осталим јавним
службама, и то је нешто што су и они прихватили да је сасвим у реду", рекао је министар
просвете.
И док је један од синдиката јасно ставио до знања да им није у реду, остала 3 синдиката
спремна су да Влади дају још времена.
"Да не буде то традиционално 1. септембар. То може да буде било који дан или више
дана, уколико се будемо одлучили за било коју врсту протеста или штрајка", каже Валентина
Ерић, председница Синдиката образовања Србије.
"Вероватно ћемо организовати штрајк 4. септембра. Сад је договор да ћемо штрајк
упозорења или скраћење часова на 30 минута", рекао је Слободан Брајковић председник
Синдиката радника у просвети Србије.
"Ако преговори не буду ишли ваљано спремамо озбиљан штрајк највероватније пре
усвајања буџета, а то ће вероватно бити октобар месец", каже Томислав Живановић,
председник ГСПРС Независност.
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Просветари траже пре свега да њихова просечна плата исплива изнад републичког
просека који је тренутно на 47.000 динара, а затим и да се усвоје њихове примедбе на нацрт
Закона о запосленима у јавним службама, који је на јавној расправи до 4. септембра.
Уколико Влада не испуни њихове захтеве, најављују даље синдикалне акције, што
би могло да значи и потпуну обуставу наставе.

Радници: Током протеста извршитељи
пленили имовину Гоше
Док су радници "Гоше" јуче протестовали испред Владе Србије тражећи неисплаћене
зараде, повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица, судски извршитељи пленили
су имовину фабрике из Смедеревске Паланке.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић рекао је ФоНету да су судски
извршитељи ушли у фабрику у пратњи полиције.
Док смо ми били у Београду, у фабрику су ушли судски извршитељи и полиција, обијали
су магацине, пописивали материјал и машине, а поједини људи су бренерима секли обртна
постоља и односили их као старо гвожђе, рекао је Вујичић, додајући да је полиција то мирно
гледала.
Он је подсетио да пре две недеље радници нису дозволили извршитељима да плене
фабричку имовину, али да јуче није имао ко да је брани.
"Стекли смо утисак да поједини радници и руководство фабрике и не желе да она почне
да ради. Можда је и боље да одемо у стечај јер ћемо тада добити по девет зарада и
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примаћемо годину дана плату на бироу рада. Боље и то, него да радимо, а да не примамо
ништа", рекао је Вујичић.
Председник штрајкачког одбора је нагласио да радници и поред свега не одустају од
својих захтева и најавио да ће сутра почети свакодневне шетње градским улицама и протести
испред зграде општине.
"Нећемо више да седимо у фабрици и од сутра ћемо свакодневно демонстрирати
улицама нашег града и испред Општине. Нећемо дозволити да се сви намире из стечаја, а
само радници да остану празних шака", казао је Вујичић.
Према његовим речима, већина радника “Гоше” је у веома тешком социјалном положају,
без новца, са великим дуговањима за комуналне услуге и рате кредита.
Већина наших породица живи од пензија наших родитеља или сезонски ради на берби
воћа. Такво стање је неподношљиво, казао је Вујичић.
Он је одбацио тврдње појединих министара да је њихов протест исполитизован, али је
додао да ће радници и њихове породице “добро размислити за кога ће гласати на следећим
изборима”.
Тада ћемо се бавити плитиком и на изборима казнити људе који су нас довели у
овакву ситуацију и претворили нас у социјалне случајеве, поручио је Вујичић.

Брнабић: Стечај могуће решење за Гошу
Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да није истина да Влада за раднике
смедеревске фабрике шинских возила Гоша није урадила много. Додала је да је могуће
решење проблема стечај, али да он није добар за раднике због чега је власницима понуђен
репрограм дугова.
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"Није истина да за Гошу није урађено много као за неке друге фирме. Јако пуно је Влада
урадила за раднике Гоше", рекла је Брнабић новинарима у Београду и додала да ће Владе
Србије наставити разговоре са представницима Гоше. Ипак, поручила им је да би било
најбоље да се обрате Агенцији за мирно решавање радних спорова јер је то институционални
механизам.
Према речима премијерке, Влада на располагању има стечај као могуће решење
проблема зато што Гоша држави дугује више од 500 милиона динара. Брнабић, међутим,
додаје да стечај није добар за раднике због чега је власницима фабрике понуђен репрограм
дугова.
Премијерка је рекла да су министри небројено пута разговарали са представницима
фабрике и да је Влада радницима исплатила једнократну помоћ од 60.000 динара, издвојила
новац за покривање трошкова њиховог здавственог осигурања, нашла купце за вагоне, као и
да им је нудила нова радна места, али да нико од радника то није желео да прихвати.
Радници Гоше штрајкују од марта ове године јер им послодавац није исплаћивао зараде
од 2014. године, а у уторак су протестовали испред Владе Србије.
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