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Пензионисање: Укидање казнених поена и даље на чекању
Пише: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Ни после готово годину дана од подношења иницијативе, о "пеналима" за пензију нико не
говори. Постоје назнаке да ће састанак бити у фебруару или марту, али то је засад само усмено
обећање, тврде синдикати
ПРЕ више од годину дана Савез самосталних синдиката Србије поднео је Социјалноекономском савету иницијативу за укидање казнених поена за превремени одлазак у пензију.
Иако је то тело прихватио предлог, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада
Александар Вулин га подржали, до данас, осим предлога, ништа више није урађено.
Зоран Михајловић, секретар Већа СССС, каже, за "Новости", да постоје назнаке да ће састанак
бити у фебруару или марту, али то је засада само усмено обећање.
- Тада би требало да добијемо коначну верзију предлога о укидању казнених поена, али све је
то незванично и даље на дугом штапу - истиче наш саговорник. - Чини се да надлежни
избегавају да се баве овом одредбом Закона о пензијско-инвалидском осигурању све док се не
заврши последња ревизија уговора са ММФ.
Рачуница показује да је месечно државна каса по основу пенала "добра" 1,7 милијарди динара,
које би, иначе, исплаћивала да ових казни нема. Када се то помножи са 12 месеци, уштеда је
око 20,4 милијарде динара. Михајловић објашњава да су синдикалци одрадили целокупан
посао, али доласком новог министра за рад Зорана Ђорђевића све је пало у воду. Он наглашава
да су, поред ове, и многе друге ствари стопиране, између осталог и формирање одбора за
репрезенативност.
ПРЕДЛОГ СИНДИКАТАСИНДИКАТИ су имали предлог како треба да гласи измена члана
Закона о ПИО, али сада ће све морати да се ради из почетка. По њима је најбоље решење
било да свако ко напусти радно место пре 65 године умањени чек прима само док не напуни
законом прописане године, а да му после припадне пуна пензија.
- Већ шест месеци немамо овај одбор - каже он.
- Писао сам свима и упозоравао их, али одговора нема. Број захтева за признавање
репрезентативности је све већи, а на састанку СЕС-а је донета и одлука да се формирају овакви
савети у што већем броју градова. Међутим, они не могу да функционишу док им одбор не да
параф, а он не постоји. Глумимо неку социјалну државу, а у ствари стално тапкамо у месту.
У Савезу самосталних синдиката Србије тврде да је за скоро годину дана одржан само један
састанак Радне групе. Представници Министарства су онда "на сто" ставили друге измене, али
спорни члан Закона о ПИО није био на дневном реду. Од тада до данас, тврде они, нису се
ниједном састали, а о укидање "пенала" се готово и не говори.
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нисмо добили никакав
одговор на питање када ће се и да ли ће се уопште расправљати о тој теми. Кратко нам је речено
да још није време за то.
ИСКУСТВА ИЗ ЕВРОПЕ
ПЕНЗИЈСКИ системи у Европи такође познају умањење пензије за оне који се пензионишу пре
старосне границе. Ово умањење може да садржи сама формула за рачунање пензија, као што је
случај у Шведској, Норвешкој, Пољској, Италији и другим земљама које имају тзв. НЦД
систем, или може бити у виду казнених поена, као што је случај код нас.
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Тако, на пример, у Немачкој и Словенији казнени поени износе 0,3 одсто месечно, 0,5 је у
Португалији и Словачкој, 0,4 у Финској, Естонији, Литванији... Мађарска је 2012. године
укинула превремене пензије, а Летонија исплаћује само половину чека до испуњења старосне
границе. У Хрватској казнени поени зависе од броја година стажа и крећу се од 0,1 до 0,34
одсто месечно. Умањења су и у овим земљама углавном трајна, дакле пензија се умањује и
након испуњења старосне границе.

Београдски хотел у раљама суда
Пише: С. Б.
Пред Привредним судом у Београду у среду одложено рочиште у спору "Славија хотели", који
негирају дуг. Предузеће покушава да докаже да су потраживања фирме "Фил Шар" неоснована
ПРЕД Привредним судом у Београду у среду је, за 6. фебруар, одложено рочиште у спору који
су покренули "Славија хотели". Ово предузеће тражи поништење одлуке Арбитражног већа по
којој дугују фирми "Фил Шар" 1,6 милиона евра. Тужена страна у среду се није појавила у
Привредном суду, јер - нису на време добили позив.
Ради намирења спорног дуга јавни извршитељ је недавно, 16. јануара, на лицитацији продао
"Славију лукс". Условни купац атрактивног хотела у центру Београда, Петар Матијевић, мора,
међутим, да сачека још једну одлуку Привредног суда - хоће ли уважити захтев "Славија
хотела" и одложити извршење продаје док суд не донесе коначну одлуку у првој парници.
- Требало је да се одржи прво рочиште у спору којим ми тражимо поништај Арбитражног већа
и то је спор који ће трајати. Ми се надамо што краће, али може да траје и три и шест месеци каже за "Новости" Веселин Јовићевић, директор "Славија хотела". - Разлог одлагања овог
рочишта је тај што адвокату "Фил Шара" у Подгорици позив за рочиште није уручен осам дана
пре одржавања рочишта, него се, по изјави адвоката "Фил Шара", наводи датум пријема 19.
јануар ове године. А "Славија хотели" су примили позив још 28. новембра прошле године,
безмало два месеца раније него адвокат "Фил Шара".
Јовићевић истиче да све ово говори о оправданости захтева "Славија хотела" за одлагање
извршења.
- Сумњамо да ће оваквих опструкција бити још и да су актери случаја "Славија" у свакодневној
комуникацији и синхронизују активности да се с једне стране што пре наплати непостојећи дуг,
а са друге стране одложи доношење пресуде о поништају арбитражне одлуке по којој "Славија"
наводно дугује два милиона евра - каже Јовићевић.
Он подсећа да "Славија хотели" паралелно траже од Привредног суда одлагање извршења до
окончања ове парнице.
- Тражимо да се одложи пребацивање новца од продаје хотела - појашњава директор "Славија
хотела". - Та фирма "Фил Шар" не постоји, нема имовину, запослене, нити промет. Уколико би
се новац пребацио, а ми накнадно добили спор, био би ужасан проблем тај новац вратити. Ту
одлуку Привредни суд може да донесе сваког момента. Најправичније решење је да се
извршење одложи и да редован суд утврди основаност одлуке нелегалног арбитражног већа.
Самим тим би се избегле опстукције "Фил Шара" у поступку за поништај арбитражне одлуке.
"Фил Шар" је 2000. године као партнер ЈАТ-а, тадашњег власника "Славија хотела", постао
партнер и у организовању игара на срећу. Оне су престале да се организују седам година
касније, јер нису испуњени законски услови. Власник "Фил Шара" је био Бранислав
Шарановић, који је погинуо 2009. године, а хотел је тужила његова супруга Катарина.
Арбитражно веће је донело одлуку, а менаџмент "Славија хотела" тврди да је то урадило без
доказног поступака, вештачења и саслушања сведока. Зато се и надају да ће Привредни суд
поништити ову одлуку.
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УСЛОВНИ КУПАЦ
ИЗВРШИТЕЉИ нису чекали исход парнице пред Привредним судом. "Славија лукса" и да су
странке у поступку искористиле сва правна средства - одржали су лицитацију.
Једини заинтересовани био је власник Индустрије меса "Матијевић", Петар Матијевић. Он је
условни купац, јер да би се продаја окончала, Привредни суд мора да одбије захтев "Славија
хотела" да се одложи извршење. За "Славију лукс" Матијевић даје 6,5 милиона евра.
РТ КРАГУЈЕВАЦ

Синдикати траже измене Закона о раду
У Крагујевцу је данас одржан састанак представника синдиката металаца Србије коме је
присуствовао и председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић.
Синдикалци су још једном истакли значај измене дела Закона о раду, који се односи на
очување гранских колективних уговора у реалном сектору.
Како би се зауставио процес ескплоатације радника од стране поједних послодаваца, Савез
самосталних синдиката Србије упутио је недавно Влади иницијативу за измену Закона о раду,
како би колективни уговори могли да добију проширено дејство.
Уколико Влада Србије одобри проширено дејство гранског уговора послодавци ће морати да
ускладе своје правилнике о раду са тим документом.
Колективни уговори су део социјалног дијалога и доприносе социјалном миру, правима
запослених али и унапређују укупан пословни амбијент.
Синдикалци очекују да ће измене овог дела Закона о раду допринети ефикаснијем пословању
предузећа и бољим односима унутар фирми.
Такође, верују да ће Социјално економски савет и ресорно министарство дати позитивно
мишљење на њихову иницијативу, а Влада донети одлуку о проширеном дејству.
Извештава новинарка РТК Наташа Лазаревић.
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Пензионисање: Укидање казнених поена још на чекању
Пре више од годину дана Савез самосталних синдиката Србије поднео је Социјалноекономском савету иницијативу за укидање казнених поена за превремени одлазак у пензију.
Иако је то тело прихватио предлог, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада
Александар Вулин га подржали, до данас, осим предлога, ништа није урађено, пишу Новости.
Зоран Михајловић, секретар Већа СССС, каже, за Вечерње новости, да постоје назнаке да ће
састанак бити у фебруару или марту, али то је засада само усмено обећање.
Тада би требало да добијемо коначну верзију предлога о укидању казнених поена, али све је то
незванично и даље на дугом штапу, истиче саговорник овог листа. "Чини се да надлежни
избегавају да се баве овом одредбом Закона о пензијско-инвалидском осигурању све док се не
заврши последња ревизија уговора са ММФ.
Рачуница показује да је месечно државна каса по основу пенала "добра" 1,7 милијарди динара,
које би, иначе, исплаћивала да ових казни нема. Када се то помножи са 12 месеци, уштеда је
око 20,4 милијарде динара.
Михајловић објашњава да су синдикалци одрадили целокупан посао, али доласком новог
министра за рад Зорана Ђорђевића све је пало у воду. Он наглашава да су, поред ове, и многе
друге ствари стопиране, између осталог и формирање одбора за репрезенативност.
Већ шест месеци немамо овај одбор, каже он.
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"Писао сам свима и упозоравао их, али одговора нема. Број захтева за признавање
репрезентативности је све већи, а на састанку СЕС-а је донета и одлука да се формирају овакви
савети у што већем броју градова. Међутим, они не могу да функционишу док им одбор не да
параф, а он не постоји. Глумимо неку социјалну државу, а у ствари стално тапкамо у месту".
У Савезу самосталних синдиката Србије тврде да је за скоро годину дана одржан само један
састанак Радне групе. Представници Министарства су онда "на сто" ставили друге измене, али
спорни члан Закона о ПИО није био на дневном реду. Од тада до данас, тврде они, нису се
ниједном састали, а о укидање "пенала" се готово и не говори.
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нисмо добили никакав
одговор на питање када ће се и да ли ће се уопште расправљати о тој теми. Кратко нам је речено
да још није време за то.
Искуства из Европе
Пензијски системи у Европи такође познају умањење пензије за оне који се пензионишу пре
старосне границе. Ово умањење може да садржи сама формула за рачунање пензија, као што је
случај у Шведској, Норвешкој, Пољској, Италији и другим земљама које имају тзв. НЦД
систем, или може бити у виду казнених поена, као што је случај код нас.
Тако, на пример, у Немачкој и Словенији казнени поени износе 0,3 одсто месечно, 0,5 је у
Португалији и Словачкој, 0,4 у Финској, Естонији, Литванији...
Мађарска је 2012. године укинула превремене пензије, а Летонија исплаћује само половину
чека до испуњења старосне границе. У Хрватској казнени поени зависе од броја година стажа и
крећу се од 0,1 до 0,34 одсто месечно. Умањења су и у овим земљама углавном трајна, дакле
пензија се умањује и након испуњења старосне границе.

Око 250.000 старих не прима пензију
Аутор: Марија Бракочевић
Потребно је брже развити сервисе подршке у локалним заједницама, посебно у сеоским
срединама, али и проширити постојеће услуге
Број особа старијих од 60 година широм света порашће са 605 милиона на две милијарде. Тако
би барем требало да буде до 2050. године, показују најновије демографске прогнозе.
Најугроженија је свакако старачка популација која нема никога, или она с минималним или
чак никаквим изворима прихода. Процењује се да у Србији тренутно око 250.000 људи са 65 и
више година не прима пензију.
„Највећи број њих су жене. Овај проблем биће још израженији у годинама које долазе јер је
последње две деценије све мање радно способних људи у ПИО систему. Многи раде у сивој
економији, велика је незапосленост, а и када су запослени, приватни послодавци прибегавају
пријављивању радника на најнижу основицу или им плаћају на руке и без пријаве Фонду
ПИО”, истиче Надежда Сатарић, из Удружења грађана „Снага пријатељства Амити”.
Кључна препорука за државу је да уради све што може како би повратила поверење код људи у
Фонд ПИО.
„Држава то не треба да регулише ад хок, посебним законима, и то на начин да се пензионерима
са нижим пензијама оне не смањују, онима које су изнад просека да се смањују 10 одсто, а
онима чије су уплате биле највише, односно пензије више од просечне плате, да се смањују и
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више од 20 процената. Систем то треба да учини тако што ће поштовати да висина пензије
зависи од висине уплате у фонд и дужине уплата”, сматра она.

Отворено писмо синдиката руководству РТС-а
Последњи дани, обележени жестоком јавном полемиком поводом емитовања прве епизоде
серије „Немањићи: Рађање краљевине“ доносе нам нове доказе самовоље руководства наше
куће, каже се у отвореном писму Синдиката РТС Независност и ГС КУМ Независност
руководству РТС-а које преносимо у целости.
"После недвосмислено исказаног мишљења најшире јавности (што се у 21. веку веома лако
може измерити простим увидом у садржај друштвених мрежа на интернету, за разлику од
строго чуваних „налаза“ гледаности неименованих агенција чији су извештаји на интерној
мрежи РТС-а заштићени шифром тако да у њих увид не могу да имају ни уредници конкретних
емисија осим неколико челних људи наше куће) руководство РТС-а сада је, у сврху заштите
своје представе о сопственој величини и недодирљивости, загазило у терен незаконитих
поступака одбијањем иницијативе Програмског савета РТС-а којом се тражило да наредне
епизоде поменуте серије претходно од стране тог тела које зато и постоји прво буду прегледане
па тек потом емитоване.
Руководство наше куће, међутим, одбило је захтев свог Програмског савета саопштењем у коме
се каже како ће гледаоци дати суд - после гледања серије.
Подсећамо да се Програмски савет „стара о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у
погледу програмског садржаја. Савет разматра остваривање програмске концепције и разматра
квалитет програмског садржаја јавног медијског сервиса, прати спровођење програмских
начела и обавеза утврђених законом и у вези са тим обавештава, даје препоруке и предлоге
генералном директору и Управном одбору РТС.“ (скинуто са сајта www.ртс.рс)
Са којим правом руководство РТС-а искорачује из законских оквира и самовољно суспендује
овлашћења Програмског савета Јавног сервиса?
У тренуцима док се зараде радника своде на пуко преживљавање наша кућа велики новац
пореских обвезника пласира у серију која доводи до даљег одијума јавности и губитка
поверења и угледа који су деценијама стицали великани овог жанра међу којима је и редитељ
чија биста сада стоји у холу РТС-а.
Са којим се правом садашњи менаџмент поставља изнад свих и својевољно одлучује о тако
важним продукционим потезима који очигледно превазилазе и њихове компетенције и
професионалне квалификације и тим потезима доводи у опасност већ и само постојање Радиотелевизије Србије?
Да ли је то исти ментални механизам по којем однедавно на најави и одјави нашег програма,
док свира химна „Боже правде“ и на екрану вијори национална застава, преко те слике, током
целог трајања одјаве, стоје имена генералног директора и новоустановљених „одговорних
уредника“ Првог и Другог програма Телевизије, уредничка звања која иначе не постоје у
Статуту наше куће?
Захтевамо да се Програмском савету РТС-а омогући да ради своје статутарне послове и да се
серија „Немањићи: Рађање краљевине“ стави под контролу здравог разума и професионалних
кодекса. У противном Радио-телевизија Србије ускоро ће доспети у опасност која ју је октобра
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2000. довела до гнева њене публике која више није могла да трпи такав програм и нашу зграду
предала пламену.
Захтевамо и да се прекине са бласфемичном праксом потписивања директора и „уредника“
преко заставе. Што је много - много је, господо.
Ову су кућу стварале генерације професионалаца и током тих шест деценија, уз успоне и један
врло дубок пад, саградиле медијску кућу на чијем програму је профилисан укус и медијска
писменост нације а потом на њеној технолошкој бази и персоналу настале све приватне и
остале телевизије. Ми, данашњи посленици РТС-а, у синдикату Независност и Гранском
синдикату културе, уметности и медија Независност, или једноставно на платном списку ове
куће, имамо дужност а не само право, да се за ту кућу боримо против сваке узурпације ма од
кога она потицала. Већ смо једном имали руководство које је завршило на ђубришту историје, а
један од њих на робији. Дужност нас који чинимо ову кућу је да увек убудуће предупредимо
такав развој догађаја. Ниједно руководство није старије и важније од РТС-а. Ми у синдикату
Независност то знамо. Крајње је време да то схвате сви."

Привремени начин исплате пензија - трајни приход државе
Пише: Драган Паскаш
Народна скупштина Србије на седници одржаној 26. 10. 2014. године, по хитном поступку,
усвојила је Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, који је дан касније објављен
у Службеном гласнику.
Примена закона почиње од новембра 2014. године, и траје до даљег.
Закон о привременом уређењу начина исплате пензија има шест (6) чланова, 2. и 3. члан
доводе у питање саму супстанцу Уставом загарантованог права на пензију. Закон почиње од
исплате пензија за новембар 2014. године. Крај примене закона је недефинисан, остаје тајна
његове привремености, могуће је да таји и подвалу. Сумњу у подвалу подстиче и сам назив
привремени закон. Неки посланици тадашњег сазива скупштине износе да је у тексту закона
који је усвојен фигурирао рок крај 2017. године. Међутим, у објављеном тексту тај рок је
избрисан, али је остала формулација у наслову закона - привремени.
Према члану 70 Устава, пензијско осигурање се уређује Законом, а старање о економској снази
пензионера је обавеза државе. Систем пензијског осигурања уређује се Законом о пензијском и
инвалидском осигурању. То је са становишта Устава једини меродаван закон, којим се могу
уређивати права корисника пензија.
Закон о привременом уређењу начина исплате пензија нема ту снагу, па не може да уређује оно
што спада у материју системског закона, пошто га председник Републике није зауставио,
изазвао је правни поремећај у пензијском систему, јер су одредбе привременог закона
блокирале још увек важеће одредбе системског закона.
Држава Србија има механизме контроле уставности донетих закона. Кључ за његово покретање
је у рукама Уставног суда, коме су такве иницијативе већ пристигле.
Устав Србије дефинисано је да се достигнути ниво људских права не може смањивати. Држава у
одређеним ситуацијама може смањивати издвајања за пензије, али тада доставља решења за
пензије по новим законским одредбама. У случају одређеног броја пензионера у Србији нису
донета решења са поуком о правном леку.
Устав Србије дефинише да право својине (а то је пензија) може бити ограничено или одузето,
али само у јавном интересу који је уређен законом и то уз накнаду. Законом о привременом
начину исплате пензија грубо су нарушени и један и други уставни услов.
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Крајем 2017. године Фискални савет предлаже Влади фазно укидање смањења пензија у 2018. и
2019. години. По предлогу пензије би требало да буду враћене на износ пре умањења после
2019. године.
О накнади, којом Устав условљава одузимање имовине грађанима, у Закону нема ни речи.
Чланом 4 Закона стоји да се исплата умањених пензија сматра коначном. Тај поступак
законодавца је очигледно противуставан и самовољан.
На крају остаје нејасно колико ће нам бити одузето од пензија, као прилог за очување
финансијске одрживости пензионог система. Све пензије су резултат вишегодишњег рада и
остварене су по закону сходно висини уплаћених средстава у току радног века.
Очигледно да је незнање, самовоља и непоштовање према људима који су уградили себе у
изградњу и развој земље били присутни код доношења овог закона. Оштећеним и увређеним
пензионерима нуде се две могућности у борби и немирењу са тренутном ситуацијом. Прва је да
поднесу тужбу ради заштите својих права, борбе против самовоље и заштите свог достојанства.
Друга могућност је да дужину одузимања повежемо са дужином времена нашег пензионерског
живота.
Аутор је генерал у пензији

Штрајк 170.000 индустријских радника у Немачкој
Највећи немачки синдикат индустријских радника саопштио је да је 170.000 радника одржало
данас вишечасовни штрајк упозорења како би издејствовали испуњење својих захтева.
Радници запослени у компанијама Ауди, Бош, Ербас, Мерцедес и више од 700 других
предузећа су учествовали у штрајку, саопштио је синдикат ИГ Метал, пренела је агенција АП.
Синдикат индустријских радника тражи повећање плата од шест одсто за око 3,9 милиона
радника, затим да се запосленима пружи могућност да смање број радних сати са 35 на 28 сати
седмично, током периода до две године, са гаранцијом да се могу вратити на регуларно радно
време.
Послодавци, с друге стране, нуде повећање плата од два одсто и траже право да преговарају са
запосленима о евентуалном продужењу радног времена.

Штрајк радника у Словенији: 30.000 запослених у јавном сектору
тражи ВЕЋЕ ПЛАТЕ
Око 30.000 запослених у јавном сектору у Словенији штрајковало је у среду, тражећи повећање
плата, јавља СТА.
Како наводи агенција, због штрајка су биле ограничене услуге у јавној управи, здравству,
социјалној заштити и у појединим образовним институцијама.
У знак подршке штрајку, који је организовало 16 синдиката, више хиљада радника окупилло се
испред зграде владе у Љубљани позивајући на прекид мера штедње и очивање јединственог
платног система.
Скупу, за који синдикати процењују да је привукао између 4.000 и 5.000 људи, присуствовали
су и представници синдиката, који нису у штрајку, и оних којима није дозвољено да прекину с
радом.
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Раније је пренето да је више од 10.000 запослених у јавном сектору у Словенији, укључујући
царинике, медицинске сестре, социјалне раднике и универзитетске професоре, започело у
среду једнодневни штрајк тражећи повећање плата.
- Иако је ово пета година економског раста, нека ограничења за плате уведена 2012. године још
нису укинута. Време је да се сва ограничења укину и плате повећају - каже Јакон Почивавшек,
председник одбора синдиката за координацију штрајка.
Он је за Ројтерс рекао да би плате у јавном сектору требало да порасту за 16 до 20 одсто током
одређеног временског периода који би се договорио са владом.
Влада тврди да су захтеви синдиката достигли скоро милијарду евра и да су неприхватљиви, те
да би угрозили планирану фискалну консолидацију.
- Ако повећамо трошкове за рад у јавном сектору за милијарду евра, пореметићемо
макроекономску равнотежу. Као друштво, то не можемо да преживимо - рекао је министар за
јавну администрацију Борис Копривникар.
Новости
Наставници из Српске хоће исте коефицијенте
Н. Ш. РАДИЋ | 25. јануар 2018. 06:00 | Коментара: 0
Просветари у Српској незадовољни третманом у односу на остале буџетске кориснике.
Синдикат ће у наредних недељу дана преговарати са надлежнима

ПРЕДСЕДНИК Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске Драган Гњатић
рекао је да је потребно што пре уједначити коефицијенте за обрачун плата запослених у
просвети и култури са осталим буџетским корисницима.
Гњатић је истакао да су Влада и Савез синдиката Српске потписали меморандум о заједничким
мерама за наредни период у коме се наводи да ће доћи до уједначавања коефицијената, а у том
смеру сачињен је и акциони план.
Они на томе инсистирају већ десет година, тачније од децембра 2007. године, а према
акционом плану који је синдикат недавно потписао са Владом РС, до изједначавања
коефицијената би требало доћи у јануару 2019.
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- То је неправда коју у наредном периоду треба исправити - рекао је Гњатић.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Радницима 17,7 милиона
Он је најавио да ће у наредних седам-осам дана овај синдикат преговарати о томе са министром
просвете и културе и надлежним органима.
- Надамо се да ће ти преговори уродити плодом - рекао је Гњатић.
Он је најавио да ће бити преговарано и о одлуци Уставног суда Републике Српске о
неуставности и незаконитости одредаба - упутстава о накнади за превоз запослених у просвети
и култури.
- Тражимо да што пре почне њено провођење, као и модел да радници буду обештећени и да се
ове накнаде исплаћују у пуном износу. Надамо се да ћемо и у тим преговорима доћи до добрих
решења и да убудуће нико неће радити незаконите ствари - оценио је Гњатић.
Он је рекао да се средства за поменуто обештећење, али и решавање проблема уједначавања
коефицијената, могу обезбедити кроз ребаланс буџета Српске, ако се то буде желело.
- Зависно од резултата преговора, органи Синдиката ће донети адекватне мере ако се нашим
захтевима не удовољи. То могу бити различити облици синдикалне борбе, али за сада у први
план стављамо преговоре - истакао је Гњатић.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Дуговање Владе РС у 18 рата
Конференцији за новинаре у Дому синдиката присуствовали су председник Одбора синдиката
образовања науке и културе регије Градишка Гога Радић и члан републичког одбора овог
синдиката из регије Бањалука Драгиша Илисић.
ПРЕМА речима Гњатића, професори у основном и средњем образовању у РС са високом
стручном спремом имају почетне коефицијенте 9,5 и 10, док код других буџетских корисника
коефицијент за високу стручну спрему почиње од 11,5, или од 12, а у правосуђу чак и 13.

10

