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Професорима скратили радни стаж
И. МИЋЕВИЋ

Омбудсман универзитета у Београду Бранко Ракић тражи оцену уставности
закона. Морају ли у пензију предавачи који су остали на послу по старом закону?
НОВИ Закон о високом образовању поништио је продужење радног стажа професорима
универзитета којима су сенати већ дали могућност да одлазак у пензију одложе за три године.
Такву одлуку, међутим, на Универзитету у Београду сматрају противуставном, па је
универзитетски омбудсман проф. др Бранко Ракић затражио од Уставног суда оцену уставности
овог законског решења.
О овом проблему декане је информисао академик Владимир Бумбаширевић, ректор
Универзитета у Београду, на седници Сената УБ, одржане у среду.
- Предлог омбудсмана је да се донесе привремена мера, да се обустави примена овог члана
закона, док Уставни суд не да своје тумачење - објаснио је Бумбаширевић. - У исто време, стижу
нам нови захтеви за продужетак радног односа, у складу са новим законом.
Тако је у среду за додатне две године одлазак у пензију одложен бившим и садашњем декану
Правног факултета - проф. др Дејану Поповићу, проф. др Мирку Васиљевићу и проф. др Сими
Аврамовићу, као и њиховом колеги Ђорђу Игњатовићу. Додатне две године одобрене су и
декану Филолошког факултета проф. др Љиљани Марковић и проф. др Анђелки Митровић са
истог факултета.
Ови професори морали су да испуне додатне критеријуме за продужење радног стажа.
На јучерашњој седници Сената кориговане су уписне квоте за наредну школску годину, јер је
Факултет организационих наука акредитовао нови студијски програм основних студија са
могућношћу уписа додатних 35 бруцоша, а на један мастер програм универзитета неће бити
уписани студенти ове године.
КОЛЕГИЈАЛНОСТ Академик Владимир Бумбаширевић, ректор ,ПРОТИВЉЕЊЕ Проф.
Бранко Ракић, омбудсман, Фото Тањуг
Универзитет је спреман да прими 27.454 нових студената на све нивое студија - од основних до
докторских. Предвиђено је да 9.506 бруцоша студира о трошку државе, али се за то чека
сагласност Владе, после чега ће око првог маја бити објављен конкурс за упис у наредну
школску годину. Укупно 5.480 бруцоша моћи ће да се школује у категорији
самофинансирајућих. Укупно 9.255 академаца моћи ће да упише мастер, а 1.901 докторске
студије.
НОВЕ НАЦИОНАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
НАКОН Института за физику, титулу инстутуције од јавног значаја добила су још два института
у саставу Универзитета у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију и Институт
за биолошка истраживања “Синиша Станковић”.

3

Синдикат Заставе оружја тражи одговоре од Министарства одбране
-Синдикат Заставе оружја саопштио је да се криза у пословању те фабрике све негативније
одражава на запослене и на стабилност предузећа.
Руководство фабрике, тврде синдикалци, не успева да држи под контролом кризу која се
испољава кроз све мању упосленост, ниска остварења производње, разорен фабрички систем,
што све скупа узрокује „мањак финансијских прилива због чега је дугорочно угрожена и
исплата зарада запослених“.
Отежано пословање као резултат лошег управљања и руковођења фабриком уноси, истичу у
оружарској синдикалној организацији, све већу узнемиреност и стрепњу међу запослене, због
чега Синдикат захтева одговоре и позива све раднике фабрике да се уједињени изборе за
очување фабрике и радних места. Како оружари не прихватају да им, како наводе, даље
урушавају фабрички систем, то од Министарства одбране захтевају одговоре на питања: Због
чега Надзорни одбор још није усвојио план пословања за 2018. годину и због чега се
показатељи пословања за 2017. годину од радника крију као највећа тајна? Зашто је све мања
упосленост у свим фабричким целинама и зашто Министарство дозвољава да пословодство
гаси ловачки и спортски програм фабрике?
Оружари између осталог питају надлежне у Министарству одбране и зашто је раскинут уговор
са пословним партнером у Америци о пласману робе на америчко тржиште и због чега је,
генерално, извоз све мањи?
Владу Србије питају и зашто и поред јавних обећања надлежних, радници Заставе оружје нису
изузети из уредбе о смањењу зарада од десет одсто? Траже, на крају, да им надлежни одговоре,
да ли се све речено дешава „како би се фабрика додатно уништила и тиме оправдала продаја
дела капитала предузећа“. З. Р.
Брзаковић: За ове неистине неко мора да одговара
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић оценио је јуче да су наводи
Синдиката те фабрике „голе неистине и дезинформације, због чега би неко морао
да одговара“.
– Производња се одвија нормално, у фабрику стиже нова опрема, а за рад на њој
потребни су нам млади кадрови. Уговарамо нове послове са иностраним
партнерима, те за идућу годину планирамо за 30 одсто већу производњу, а ово што
ради Синдикат је урушавање угледа фабрике, мотивисано личним интересима.
Најгоре је што тешке дезинформације о стању у фабрици износе људи који од ње
живе – истиче Брзаковић у изјави нашем листу.

Синдикат образовања демантовао министра
Синдикат образовања Србије демантовао је изјаву министра провете, науке и технолошког
развоја Младена Шарчевића да је за данас заказан састанак са репрезентативним синдикатима
у вези са платним разредима.
Синдикат је истакао да није добио никакав позив из ресорног министарства. У саопштењу се
подсећа да је тај синдикат од почетка године тражио састанак са ресорним министарством у
вези са платним разредима, али и другим проблемима у просвети.
Синдикат образовања Србије подржава напоре министра Шарчевића да приликом израде
платних разреда просвета не буде лоше категорисана и да сви учесници у изради платних
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разреда буду упознати са специфичностима рада у делатности образовања, каже се у
саопштењу. Такође истиче да подржава платне разреде под условом да буду праведни и да
поправе лош материјални положај запослених у предшколском, основном, средњем, високом
образовању, ученичком и студентском стандарду.

Чланови синдиката из Немачке посетили РТС
Повереник немачког савеза синдиката за Лајпциг и Северну Саксонију Ерик Волф посетио је
Јавни медијски сервис Србије.
У разговору с руководством РТС-а, госте из Немачке је интересовало како Јавни медијски
сервис Србије остварује највећу гледаност у региону.
Чланови синдиката из Немачке посетили Јавни медијски сервис
Чланови синдиката из Немачке потом су обишли студио РТС-а и зграду у Абердаревој
уништену у бомбардовању 1999. године.

Међу 17 питања и ово: Кошта ли радно место 5.000 €
ИЗВОР: БЕТА

Синдикат фабрике "Застава оружје" затражио је од Министарства одбране да одговори на 17
питања у вези са лошим пословањем фабрике.
Самостални синдикат је у саопштењу оценио да се криза у пословању све више негативно
одражава на стабилност фабрике.
Они су указали на све мању упосленост, разорен фабрички систем, дугорочну угроженост
исплата зарада запослених, за шта је, по оцени синдиката одговорно руководство
Од Министарства одбране тај синдикат је затражио да не буде "неми посматрач фабричке
девастације и одговори на питања синдиката". Оружари питају, поред осталог, због чега
Надзорни одбор није усвојио план пословања за 2018. годину и због чега се показатељи
пословања за 2017. годину крију од радника.
Уз оцену да је све мања упосленост поставља се питање због чега се Министарство саглашава да
руководство гаси ловачки и спортски програм, као и зашто је раскинут уговор за пласман робе
на америчко тржиште и извоз све мањи.
Синдикат је указао и на пад квалитета производа и упитао због чега се не тражи одговорност за
то што је фабрика претрпела вишемилионску штету због изгубљених судских спорова.
Према наводима синдиката, у фабрици се свакодневно упошљавају нови радници "иако ни за
постојеће нема упослености, као и због чега се запошљава све већи број пензионера".
"Зашто се подстиче и фаворизује разграната мрежа корупције приликом запошљавања, где се
радно место купује за износ од 2.000 до 5.000 евра", наведено је у саопштењу.
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Они су подсетили на "неиспуњена обећања представника Надзорног одбора да ће Влада Србије
оружаре изузети из даљег умањења зарада од 10 одсто, као и на неисплаћени други део
бонуса".
Синдикат је, како је наведено, изразио сумњу да се све "то дешава како би се фабрика све више
уништила и оправдала продаја капитала".

Синдикат образовања демантује да их је министар звао на састанак
Синдикат образовања Србије демантовао је изјаву министра провете, науке и технолошког
развоја Младена Шарчевића да је за данас заказан састанак са репрезентативним синдикатима
у вези са платним разредима.
Синдикат је истакао да није добио никакав позив из ресорног министарства. У саопштењу се
подсећа да је тај синдикат од почетка године тражио састанак са ресорним министарством у
вези са платним разредима, али и другим проблемима у просвети.
Синдикат образовања Србије подржава напоре министра Шарчевића да приликом израде
платних разреда просвета не буде лоше категорисана и да сви учесници у изради платних
разреда буду упознати са специфичностима рада у делатности образовања, каже се у
саопштењу. Такође истиче да подржава платне разреде под условом да буду праведни и да
поправе лош материјални положај запослених у предшколском, основном, средњем, високом
образовању, ученичком и студентском стандарду.
Аутор: Данас

Рок за повезивање стажа радницима истиче ове године
Љ. Малешевић
Повезивање стажа за раднике, чија су предузећа још увек у процесу приватизације, као и са
оних који су формално запослени у стечајним дужницима над којима је стечај отворен од 2015.
године до сада, и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за
стечајног управника моћи ће, одлуком Владе Србије, до краја ове године да поднесу захтев за
попуну рупа у стажу, како би остварили право на пензију.
Влада Србије продужила је рок до 31. децембра за повезивање стажа осигурања, а у буџету
Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
запослене у предузећима којима се повезује стаж - по најнижој месечној основици. Захтев за
повезивање стажа подносе предузећа, а не радници који имају рупе у стажу.
Управо због чињенице да тај захтев треба да поднесу предузећа која су у приватизацији или
стечају, а не радници којима годинама нису уплаћивани пензијски доприноси, па самим тим и
нису могли да оду у пензију, број захтева је много мањи од планираног и од новца који је
држава претходне три године издвајала за ову намену. Наиме, свим раднцима којима
6

послодавци нису уплаћивали допринос за ПИО држава плаћа исти износ – најнижу основицу,
без обзира на то колику им је била зарада. На исти начин им се повезује стаж и једнак је
приликом обрачуна пензије за све раднике, па се по висини уплате сви изједначавају.
Међу предузећима чијим ће радницима бити повезан стаж из Војводине су: ТП “Прехрана”
Сомбор, ХИП – Азотара доо Панчево, “Термал” Врдник, ДП “Нови Сад Гас”, “Лука” Нови Сад,
“Петрохемија” Панчево, Ветеринарска станица Апатин , доо Пригревица, Ветеринарска
станица Сента доо, Сента, “Војводинапут-Бачкапут” АД, Нови Сад, “ Севертранс”, Сомбор...
У Закључку Владе Србије наведено је да ће се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање,
на основицу за обрачун која износи најнижу месечну, бити признат бившим запосленима у
овим предузећима који су стекли услов за остваривање права на пензију, а који нису поднели
тужбени захтев за потраживања из радног односа и којима није по тужбеним захтевима донета
правоснажна пресуда и решење о извршењу надлежног суда.
Посао траје већ годинама
Иначе, држава је од 1. јануара 1991. до 31.децембра 2003. године повезала стаж за 66.163
предузећа, односно 274.000 радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди
динара, а повезано је око пола милиона година стажа. Повезивање стажа настављено је и после
2003.године, а од тада до 2013.године за повезивање стажа радницима држава је дала додатних
60 милијарди динара, чиме је попуњен стаж за чак 421.604 радника.
Пензијски стаж се и овога пута повезује и радницима који су запослени у предузећима над
којима је у протекле три године отворен стечај. Предузећима, која су раднике оставиле с
рупама у стажу, оно што држава сада уплаћује дуг неће бити опроштен јер се они не ослобађају
обавезе уплате доспелог доприноса, већ ће га држава накнадно наплатити. Такође, радницима
којима, поред неуплаћеног стажа нису исплаћене плате, не треба да страхују. Њима се
закључком Владе Србије само плаћају недостајући доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање односно попуњавају рупе у стажу како би могли да оду у пензију, а свој захтев за
заосталим платама и даље по другом основу могу да траже, па и подносе судске тужбе. Другим
речима, једно друго не искључује јер се радник не одриче права на заостале плате, већ судски
не тражи уплату пензијских доприноса јер му их плаћа држава.
Овај акт Владе Србије достављен је и Фонду солидарности, који одлучује о исплати заосталих
плата радницима предузећа која су пропала. То, пак, значи да ће радницима пропалих фирми
бити исплаћен део заосталих плата у минималном износу, али ће доприноси за пензијско и
инвалидско осигурање бити плаћени по другом основу и од другог државног органа.

Брнабић: "Чехословак група" потписала уговоре са 206 радника
Извор: Танјуг
КРУШЕВАЦ: “Чехословак група”, која је преузела крушевачки “14. октобар”, до сада је
потписала уговоре са 206 радника, добили су све потребне лиценце Министарства одбране и у
наредна два месеца ће кренути даља производња, изјавила је данас премијерка Ана Брнабић.
Како је рекла, важно је да “14. октобар” што пре стане на ноге и да што пре крене призводња,
јер важна за наш БДП.
“Пратимо то, као што пратимо и, на пример, приватизацију Галенике, да видимо да ли
инвеститори који су купили компаније, стварно испуњавају све оно што је било договорено и
обећано у процесу приватизације, да не би имали процесе као што је био Магнохром, да неки
приватни партнер у ствари потпуно уништи компанију”, рекла је Брнабић одговарајући на
питања новинара у Крушевцу.
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Подсетила је да је “Чехословак група” преузела “14. октобар” и отворила нови погон у октобру,
када је у Крушевцу обележено и 100 дана раде владе коју води.
Отворена нова фабрика "Хенкела"
У Крушевцу је данас отворена нова Сомат фабрика компаније "Хенкел Србија", инвестиција
вредна 20 милиона евра.
У новом погону посао ће добити још 50 људи, а у фабрици ће се користити по први пут
најсавременија технологија за производњу Сомат таблета за машинско прање судова са
растворљивом фолијом, којим ће се, како наводе у компанији, снабдевати 36 регионалних,
европских и глобалних тржишта.
Пресецањем врпце, нову фабрику свечано су отворили премијерка Ана Брнабић, амбасадор
Немачке у Србији Аксел Дитман, директор фабрике "Хенкел Србија" у Крушевцу Душан
Антонијевић, као и представници компаније на глобалном нивоу и представници локалне
самоуправе.
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