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КРИВИЧНА ПРИЈАВА СИНДИКАТА ПРАВОСУЂА ПРОТИВ БИВШЕГ УПРАВНИКА „НОВЕ
СКЕЛЕ”

Осумњичен да је запосленима у затвору ускратио паре за превоз
Милану Павловићу приписује се да три године није исплаћивао путне трошкове, због чега је 90
одсто радника тужило КПЗ
Аутор: Мирослава Дерикоњић
Синдикат правосуђа Србије поднео је кривичну пријаву против Милана Павловића,
некадашњег управника КПЗ Београд, јавности познатијег као Нова скела, којом га сумњичи за
кривично дело несавестан рад у служби, односно да запосленима у овом заводу три године није
исплаћивао трошкове превоза. Основ за подношење пријаве је, како је на јучерашњој
конференцији за штампу рекла председница синдиката Слађанка Милошевић, правноснажна
пресуда којом је у парничном поступку једном од запослених у заводу, на име накнаде штете
досуђен износ од 800.000 динара без законске камате и судски трошкови од 165.000 динара.

Галеника пред приватизацију смањује број запослених
На платном списку 1.400 људи, а најмање 500 ће морати да оде. Отпремнине 400 евра по
години стажа
Аутор: Јована Рабреновић
„Галеника” се спрема за још једну продају, међутим држава као да хоће новог газду да привуче
и мањим бројем запослених од постојећих. У овој фабрици лекова почело је анкетирање
запослених који су заинтересовани за добровољни одлазак из фабрике уз социјални програм.
Према договору Министарства привреде и репрезентативних синдиката, за сада је то само
анкета, а већ од 18. августа и званично ће бити објављен програм добровољног одласка из
фирме. „Галеника” тренутно има 1.400 запослених а о оптималном броју радних места још се
разговара.
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ФШВ „Гоша”: Позив на чекању
Аутор: Оливера Милошевић
Смедеревска Паланка – Иако им је још 3. августа стигао позив од власника ЖОС „Трнава”
да иду на преговоре у Словачку, радници ФШВ „Гоша” још чекају потврду и датум одласка
њихових представника. Како дани пролазе, страхују да и од тога нема ништа, већ да је
Владимир Пор само тренутно реаговао након што је председник Словачке поручио да ће да се
укључи у решавање проблема у Смедеревској Паланци.
– Нико нам се још није јавио да каже идете тада и тада или не идете уопште. Ми смо одмах по
добијеном позиву одговорили да прихватамо да идемо на разговор, али на томе се завршило.
Чули смо на телевизији да је и наша премијерка рекла да ће преговора бити, па хајде да
сачекамо да видимо и тај епилог – каже Милан Вијичић, председник штрајкачког одбора.
Додаје да са генералним директором Милутином Шћепановићем последњих дана слабо
контактирају јер он према њиховим сазнањима у фабрику не долази јер „тражи новац”. Око 260
радника ФШВ „Гоша” наставља генерални штрајк. У међувремену су ипак преломили да
пресавију табак и државу туже суду у Стразбуру јер је дозволила да страни власници годинама
не уплаћују порезе и доприносе. Данас у фабрику долазе представници адвокатске канцеларије
из Београда, која ће их заступати.
Од 345 запослених у ФШВ „Гоша”, у штрајку је 260 њих, углавном радника из производње.
Највећи део администрације није у штрајку. У фабрику свакодневно долази највећи број
штрајкача, док су неки приморани да раде сезонске послове како би прехранили породице.
У међувремену, очекује се и одговор са Кипра од новог, стопостотног власника „Гоше”,
компаније „Лиснарт холдинг лимитид”. Директорки те фирме Елефтерији Кариоку, прошле
недеље, министар Горан Кнежевић упутио је позив за хитан састанак поводом актуелне
ситуације у паланачкој фабрици.

Михајловић сутра о отказима са синдикалцима Железнице
Представници синдиката у Железницама Србије сутра ће се састати са министарком
саобраћаја и инфраструктуре Зораном Михајловић поводом њихових жалби због тога што
управа Железница планира нову систематизацију, којом би без посла требало да остане од
две до три хиљаде радника.
Пише: А. К.
Синдикати замерају менаџменту на томе што се нова систематизација припрема без претходно
усвојеног Правилника о организацији предузећа, као и због тога што се цео процес одвија без
учешћа радника.
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Како стоји у заједничком саопштењу репрезентативних синдиката, њима нико није представио
будућа решења, при чему им је нејасно "која је методологија коришћена приликом израде
новог правилника."
- Ако нови правилник о организацији, како тврди управа, није усвојен, како се онда ради
систематизација радних места из које произилази вишак запослених - питају у званичном
саопштењу представници синдиката.
У Инфраструктури, једном од предузећа из састава Железница Србије, демантују наводе
синдикалаца.
"Нови Правилник још увек није донет, а информација да се одлучује о вишковима и
појединачно о запосленима нема свој основ и није истинита", наводе у Инфраструктури.
У Синдикату извршних служби српских железница ипак сматрају да је план око оптимизације
радних места донет и то мимо процедуре.
- Ми, запослени у Инфраструктури, постављени смо за одстрел од стране пословодства
Инфраструктуре јер су, без учешћа и сагласности синдиката, кренули у самовољно прављење
листе запослених који су предвиђени за отпуштање. Критеријуми су само њима знани - наводи
се на у саопштењу СИСС Железница.
У одговору Зоране Михајловић истиче се да она од састанка са синдикатима очекује јасно
презентоване замерке око нове организационе шеме, како би се заједничким радом дошло до
"начина да се овај спор превазиђе".
- Молимо вас да нам доставите које су то ваше примедбе на критеријуме за одлазак из
предузећа и које измене очекујете. Свакако да ћемо, као и до сада, коначне одлуке доносити
након усаглашавања ставова свих заинтересованих страна - стоји у званичном одговору
министарке.
Иначе, отпуштање у Железницама Србије најављено је у мају прошле године када је
министарка Михајловић након састанка са представницима ММФ-а изјавила да рокови за
систематизацију радних места нису дефинисани, али да "нико неће отићи док се не дефинише
социјални програм и без договора нико неће напустити предузеће". Тада је најављено да ће
модел који се успостави у Железницама бити коришћен и за друга јавна предузећа.
На састанку са министарком биће представници четири репрезентативна синдиката, Синдикат
железничара Србије, Савез синдиката железничара Србије, Синдикат извршних служби
српских железница, као и Синдикат радника железничке инфраструктуре железнице Србије.

Пријава против бившег управника КПЗ Београд
Синдикат правосуђа Србије поднео је кривичну пријаву против Милана Павловића, бившег
управника КПЗ Београд и садашњег заменика управника Специјално затворске болнице, због
кривичног дела несавестан рад у служби, изјавила је данас председница синдиката Слађанка
Милошевић.
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Пише: Фонет
Милошевић је рекла да Павловић у периоду од 2012. до 2015. године није исплаћивао
запосленима трошкове превоза, а већина њих је из Ниша, Сомбора, Суботице и Врања.
Она је нагласила да је 90 радника тужило за накнаду штете, а стигла је и прва правоснажна
пресуда којом је досуђен износ од 800.000 динара, без затезне камате и накнада судских
трошкова од 165.000 динара.
Према речима Милошевић, Тужилаштво би требало да испита и да ли је Министарство
уплаћивало на рачун КПЗ новац за путне трошкове и где је новац отишао ако запосленима
нису исплаћени путни трошкови.
Правосуђе у Србији је спрдња, али наш савет грађанима је да туже и буду стрпљиви, кад тад ће
доћи на наплату, рекла је Милошевић.
Синдикат се противи одлагању кривичног гоњења, односно опраштању кривичног дела
доношењем наредбе о уплати одређеног износа у буџет, рекла је Милошевић.

На листи 354 просветара, списак технолошких вишкова дужи после 15.
августа
Аутор: И. В.
Изјава министра просвете Младена Шарчевића да је за запослене у школама обезбеђено око
1.200 отпремнина, послужила је као повод да министар просвете са сарадницима недавно
састане с представницима репрезентативних синдиката.
Састанку су присуствовали и представнице Министарства државне управе и локалне
самоуправе, које су објасниле начин остваривања права на отпремнине.
„Сазнали само да је у буџету Србије планирано 1.200 отпремнина и да ће оне бити понуђене
само онима који су проглашени потпуним технолошким вишком, дакле остали су без иједног
часа, односно целе норме. Тренутно су то 354 особе, али ће број сигурно расти након података
који ће се прикупити око 15. августа“, каже Јасна Јанковић из Синдиката просветних радника
Србије, чији су представници такође били на састанку.
Према подацима Министарства просвете, објављеним у информационом систему „Доситеј“,
запослени са статусом технолошког вишка могли би да се на бази добровољности пријаве за
отпремнину на начин дефинисан у Закону о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору.
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Према овом закону, постоје три начина за испуњавање услова за отпремнину. За запослене
којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за
пензију, отпремнина може бити у висини трећине просечне плате, односно зараде запосленог
исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно
трећине просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног
односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за
запосленог повољније, увећане за 30 посто, за сваку годину рада у радном односу у јавном
сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској
противвредности.

Јубиларне награде и даље неизвесне
Синдикат просвете “Независност” затражио је од министра просвете да се након разговора с
новим министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јасно одреди према
Споразуму о решењу колективног радног спора који је припремљен још у марту 2016,
посредством Републичке агенције о мирном решавању радних спорова. Споразум односи на
остваривање права на отпремнину приликом одласка у пензију, солидарну помоћ, јубиларну
награду и заштиту права представника запослених. Подсећамо, просветарима се јубиларне
награде исплаћују из општинских и градских буџета, те су многи, због беспарице, остали без
законом загарантованог новца.

За запослене којима на дан престанка радног односа имају мање од две године до испуњења
услова за пензију, отпремнина се исплаћује у висини шест просечних зарада у Републици
Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа.
Запосленима који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну
пензију, отпремнина се исплаћује у висини четири просечне зараде у Републици Србији за
месец који претходи месецу престанка радног односа. Они који добију отпремнине, а нису
испунили услов за пензију, не остварују право на новчану накнаду за случај незапослености у
складу с прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Такође, просветари
који испуњавају услов за пензију и добију отпремнину, немају право на остваривање
отпремнине за одлазак у пензију у складу са прописима којима се уређује његов радно-правни
статус.
Представница ГСПРС “Независност” указала је на могућност злоупотребе остваривања права
на отпремнине уколико радна места не би била угашена, а отпремнине буду исплаћене. То би
представљало беспотребно трошење буџетских средстава и немогућност повећања плата
запосленима који су у систему. Стога је неопходна контрола приликом процеса рангирања и
евидентирања технолошких вишкова на основу оправданих аката о организацији и
систематизацији послова, каже Ружица Тодић Брдарић из “Независности”. Договорено је да се
о овоме (као и о корекцији коефицијената) разговара са премијерком Аном Брнабић.
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Састанак није донео ни конкретна решења која се односе на обрачун и исплату накнада плата
за време корићења годишњих одмора 2014, јер је то могуће решити само новим Закључком
Владе Србије, кажу у “Независности”.

Поднета кривична пријава против бившег управника Нове Скеле
Аутор текста: N1
Синдикат правосуђа Србије поднео је пријаву против Милана Павловића, бившег управника
Казнено поправног завода Београд и садашњег заменика управника Специјалне затворске
болнице, због кривичног дела несавестан рад у служби.
Радници тврде да им, по налогу Павловића, у периоду од 2012-2015 године нису исплаћивани
трошкови за превоз. Донете су и прве правоснажне пресуде, које су блокирале рачун затвора
“Нова Скела”, а очекују се и пресуде за свих 90 тужби.
Претходно је 114 стражара против Павловића поднело и тужбе за мобинг и тај процес је у току.
“Оно што ми још хоћемо с овом кривичном пријавом да тестирамо нашег послодавца. На нашу
жалост, наш полодавац је и власт, па кад упутимо критике послодавцу критикујемо и власт,
мада верујем да ће нам послодавац бити захвалан што указујемо на овакве људе који крше
закон јер се сви заклињу у владавину права, а с друге стране ова кривична пријава биће тест, да
видимо да ли има недодирљивих или их нема”, поручула је у Дану уживо ТВ Н1, Слађанка
Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије.
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