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„Гоша” у генералном штрајку
Аутори: Оливера Милошевић/Танјуг
У страху од радничког незадовољства, директор Иван Хемшилд позвао полицију и уз њихову
пратњу напустио фабрику, а потом се вратио у Словачку
Смедеревска Паланка – Фабрика шинских возила „Гоша” из Смедеревске Паланке од уторка
је у генералном штрајку због неисплаћених плата, доприноса и пореза, неповезаног радног
стажа и здравствених књижица које годинама нису оверене. Штрајку је претходила петодневна
обустава рада по сат времена. Радницима се годинама нагомилавају муке, а „чаша је прелила”
прошле недеље када се у кругу фабрике обесио њихов колега Драган Младеновић.
Очајни због чињенице да им се колега убио због беспарице, али и уплашени за своју судбину,
кренули су ка канцеларији генералног директора, Словака Ивана Хемшилда, на разговор.
Међутим, до сусрета није ни дошло јер је директор у страху од радничког незадовољства,
позвао полицију и уз њихову пратњу напустио фабрику, а потом се вратио у Словачку.
Три фабричка синдиката подржала су захтеве запослених у „Гоши” и придружила се колегама
како би штрајк био у законским оквирима. Њихове представнике јуче је примио државни
секретар Министарства рада и социјалне политике, али нарочите вајде од сусрета није било.
– Ништа конкретно није договорено, тек наредних дана ће се решавати наш проблем. Ставили
смо папире на сто и затражили да они дођу до премијера Вучића. У међувремену, штрајк
настављамо уз минимум процеса рада – каже за „Политику” Милорад Милорадовић,
председник Самосталног синдиката у „Гоши”.
Милорадовић каже да ће ићи и у словачку амбасаду да преко њих позове директора Хемшилда
да се врати и заједно са радницима решава проблеме, те да ће то учинити и мејлом. Тврди да,
ако до тога не дође, постоји резервна варијанта о којој за сада не жели да говори.
Запослени у некадашњем паланачком гиганту траже хитну исплату од сто хиљада динара по
раднику, а разлику у десет месечних рата, уплату доприноса, повезивање радног стажа, те да се
убудуће плате исплаћују редовно.
Синдикати тврде да се радницима дугује између 15 и 20 зарада, да радни стаж није уплаћиван
од 2014, а фирма је у блокади од децембра 2013. године. Раднички захтеви прослеђени су
послодавцу у Словачку.
Компанија „Жос Трнава” купила је „Гошу” из Смедеревске Паланке почетком 2007. године
путем аукције. У другом надметању „Гоша” је продата по почетној цени од 140,44 милиона
динара. Најављене су инвестиције од најмање 4,5 милиона евра годишње.
Радници нису хтели да туку директора
Радници „Гоше” тврде да нису имали никакве лоше намере када су прошле недеље групно
кренули у директорову канцеларију, те да су приче о намерама да га туку потпуно нетачне.
„Нико од нас није ни претио, а камоли да је хтео да га бије. Јесмо очајни, колега се убио, гладне
су нам породице, али мирним путем желимо да дођемо до наших пара и права која су нам
законом гарантована. Не желимо сукобе, а зашто је он позвао полицију да га изведу из
фабрике, тврдећи да има најава да ћемо га физички напасти, то говори можда о његовој
нечистој савести”, каже за наш лист радник „Гоше” који инсистира на анонимности.
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Инспекције подносиле пријаву против власника
НОВИ САД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
изјавио је да су инспекције у претходном периоду два пута подносиле пријаве против власника
„Гоше” због неправилности у пословању, али да судски органи ниједном нису одредили казну.
Вулин је новинарима у Новом Саду рекао да је недопустиво да неко не уплаћује доприносе за
раднике и да такво понашање мора бити санкционисано.
„Управо из тих разлога инспекције су и подносиле пријаве, али од суда власник 'Гоше', који је
приватник и на кога држава нема утицај, добио је само некаква упутства о раду, а не казне”,
навео је Вулин приликом посете скупу пензионера у Српском народном позоришту у Новом
Саду.
Он је нагласио да нико од запослених у претходне две године није ни министарству, ни било
којој инспекцији пријавио да се у Гоши не уплаћују доприноси, иако им је то било познато.
Према Вулиновим речима, то је необјашњиво.
Он је додао да ће држава учинити све што је у њеној моћи да се ситуација у „Гоши” реши. Вулин
је појаснио да су инспекције поднеле пријаве против власника „Гоше” током редовних
контрола.

Пропаст Гоше - радници криве власника, менаџмент државу
Аутор:Емина Ковачевић

Како је пропала Гоша? Синдикати и радници криве власника, уверени да их је искористио,
извукао новац и побегао. Менаџмент Гоше, међутим, тврди да је крива и држава - да је фабрику
која је већ била у проблемима гурнула у још већу агонију. Шта се заиста дешавало у Гоши тиме се бави и полиција, потврдила је министарка саобраћаја Зорана Михајловић.
Некада пример успешне приватизације - 2007. ова фабрика била је најбољи извозник у Србији.
Али је светска економска криза за њих је значила мање посла. И плате су почеле да касне.
"Ова агонија је почела 2012. Тада је први пут организован штрајк јер је први пут после 2003.
рачун био у блокади", објашњава финансијски директор Саша Лазић.
Да гаси пожар у Гоши, долази тадашњи министар привреде Млађан Динкић.
"Ми ћемо обезбедити посао за раднике Гоше за свих 450 радника тако што ће радити вагоне за
српске железнице, имамо и један уговор за железнице Републике Српске. План је од понедељак
свих 450 радника да крене да ради", рекао је Динкић 12. августа 2012. године.
И радили су - Железницама Републике Српске до краја 2013. испоручили су 22 вагона.
"На жалост, због проблема у трезору изостала је наплата тих 22 вагона. Држава нам је платила
само седам и то је створило панику код банака и ми смо улетели у блокаду", наводи Лазић.
Из те блокаде до данас нису изашли. А ни у послу са Железницама Србије, тврде, нису боље
прошли. Као што им Млађан Динкић обећао, Гоша добија посао ремонта вагона за Железнице
Србије.
Новац за тај посао добијају у виду кредита преко Фонда за развој - 16 вагона су испоручили, али
за 13 фактуре у Железницама Србије нису оверене. Зато их сада Фонд за развој дужи за 147
милиона динара као да уговорени посао нису обавили.
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"Нисмо тражили ниједан динар, само смо тражили да се скину потраживања Фонда за развој за
урађен посао јер ти вагони су пет година у саобраћају. Буквално, шта год хоћемо да урадимо, и
ми и Словаци, је блокирано. Неразумно је да уђеш у процес деблокаде и плаћаш за нешто сто
си урадио коректно и квалитетно", каже Лазић.
Има ли шта неразумо у поступцима државе према Гоши - на то питање из Министарства
привреде данима чекамо одговор. Једина информација која из тог министарства стиже јесте да
су надзор над Гошом после приватизације завршили 2009. и да од тада немају никакве
надлежности.
О Гоши је говорила министарка саобраћаја - мада је и она за цео случај сазнала од новинара.
"Да ли је то дуг или није, да ли су Железнице поптписале тај уговор или нису, ја то не знам јер
први пит чујем за то, али чујем да је полиција заинтересована. Па кад полиција прегледа шта је
и каже ми ћемо поступити по свему што кажу институције", тврди Зорана Михајловић.
У међувремену, из Министарства рада стиже информација да је инспекција два пута била у
Гоши, да су због кашњења плата поднели две прекршајне пријаве против власника, али је суд у
првом случају одлучио да не може да га казни јер је у тешкој материјалној ситуацији, а у другом
га је опоменуо.

Вулин: Стално радимо на побољшању стандарда пензионера
Извор:Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије
Александар Вулин и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић данас су присуствовали скупу
посвећеном реализацији Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког
фонда ПИО, одржаном у Српском народном позоришту у Новом Саду.
Правилником се обезбеђују бројне погодности у пружању услуга најстаријим грађанима, а
током наведеног скупа потписан је и Протокол о сарадњи између Града Новог Сада и
Удружења пензионера Града Новог Сада.
Министар Вулин је том приликом рекао да министарство на чијем је челу континуирано ради
на побољшању стандарда пензионера, а као доказ тога истакао је чињеницу да је по први пут
уведена мера да се из укупних прихода ПИО Фонда 0,10 процената издваја за друштвени
стандард пензионера и да у овој години то износи 394 милиона динара.
- Ове године у бање ће отићи 12.500 пензионера што је за 1.000 људи више него прошле године.
Укупно 1.728.000 пензионера у Србији не представља терет, већ су то људи који су створили
нашу земљу и можемо само да им будемо захвални - рекао је Вулин.
Повезујемо младе и старе
Он је истакао да очекује да ће ове године доћи до раста пензија и плата у јавном сектору, и да ће
у складу са економским резултатима бити настављено побољшавање положај најстаријих.
- Одредили смо 2017. годину годином међугенерацијске солидарности у којој ћемо радити на
томе да уклонимо јаз међу генерацијама који је вештачки створен и да повежемо младе и
пензионере - рекао је Вулин.
Градоначелник Вучевић је најавио да ће Нови Сад наставлти да унапређује сарадњу са
Удружењем пензионера Града Новог Сада која је у претходним годинама била заиста на
завидном нивоу.
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ПЛАТА, ПОСАО, КУРС ДИНАРА Српска економија у 5 слика
Аутори:Б.О./Танјуг/РТС
У Србији су у 2016. години расли државна и приватна потрошња, БДП, стопа запослености,
инвестиције и извоз, а добар тренд се наставља и у овој години, оптимисте су економисти и
аналитичари.
Сада је питање како и када ће ова реална побољшања осетити и економски најрањивији слојеви
становништва, мада је Светска банка већ оценила да „јачи раст почиње да утиче и на повећање
запослености и смањење сиромаштва у региону”, као и да је Србија, “као највећа економија у
региону, дала највећи допринос таквом тренду”.
1) (НЕ)ЗАПОСЛЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
У овој области ниједно побољшање никад није довољно велико и довољно брзо. Ипак, Лазар
Шестовић, главни економиста Светске банке у Београду, оценио је на представљању редовног
економског извештаја Светске банке за југоисточну Европу да 2017. може да буде успешна
година.
Шестовић је изјавио да је незапосленост у Србији у другом кварталу прошле године смањена на
најнижи ниво од 2009. године и да су плате и у јавном и у приватном сектору порасле.
- Као битан фактор раста који се појавио после четири или пет година је опоравак домаће
потрошње, како од стране домаћинстава, тако и од државе и јавног сектора. Потрошња
домаћинстава се после више година константног пада повећала зато што је дошло до
константног раста плата, нешто мањег раста у јавном сектору и знатног већег раста у
приватном сектору – рекао је Шестовић.
У Светској банци су оценили да је наставак напретка у реформама од кључног значаја, што ће
се одразити и на отварање нових радних места.
- Највећи изазов за Србију је како створити радна места и поспешити раст. Зато Влада треба да
подржи оснивање и развој малих и средњих предузећа која могу да се укључе у међународну
трговину и допринесу расту - закључио је Тони Верхејен, шеф Канцеларије Светске банке у
Србији.
Премијер Вучић је истакао да је у Србију лане ушло 2 милијарде директних страних
инвестиција и да је незапосленост смањена са 25,9 на готово 13 одсто, а да је циљ да се спусти
испод европског просека, те да је отворено нових 130.000 радних места. Према истраживању
ревизорско-консултантске компаније “Ернст и Јанг”, Србија је једна од пет најатрактивнијих
држава за стране директне инвестиције (СДИ) у европској индустрији и друга је по стопи раста
броја нових радних места створених из СДИ.
2) БДП
Бруто домаћи производ је са -3,8 одсто у 2012. години лане стигао до +2,8 одсто. Прогнозе
стручњака за привредни раст Србије у 2017. варирају, али су позитивне: од 2,8 одсто (Светска
банка), преко 3 одсто (Ерсте група) и 3,5 одсто (Европска комисија), до 3,8 одсто (Европска
банка за обнову и развој). За 2018. годину, ако се очувају ови параметри политичке и
економске стабилности, стручњаци прогнозирају и раст већи од 4 одсто, што би, уз резултате
остварене ове године и лане, значило осетно побољшање за просечан српски новчаник.
- Имамо врло добру поруку за Србију. Земља се налази на добром путу привредног раста. Оно
што је врло важно јесте да је овај раст свеобухватан, заснован на оживљавању инвестиција,
приватне и јавне потрошње, а расте и извоз. За нас, ове вести су врло добре - изјавила је Галина
Винселете, менаџерка Одељења за макроекономску и фискалну политику Светске банке, на
представљању извештаја за југоисточну Европу.
У међувремену, Џејмс Руф, шеф Мисије Међународног монетарног фонда, најавио је да ће
ММФ пружити експертску подршку Савету Владе Србије за раст БДП. У разговору са
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премијером Вучићем је оцењено да би циљ Србије требало да буде годишњи раст између 4 и 5
одсто.
3) ДЕФИЦИТ
Светска банка оцењује да су приватне инвестиције изузетно допринеле расту у Србији, с тим
што су, захваљујући спроведеним реформама, значајно смањени фискални дефицит и јавни
дуг. У 2016. је дефицит био више но упола мањи од предвиђеног, док премијер Вучић за ову
годину оптимистички најављује рекорд.
- За 2017. годину планирамо најнижи предвиђени дефицит у историји државе Србије, у износу
од 1,7 одсто БДП-а.То ће вероватно бити прва година од 1945. да имамо такву пројекцију, без
обзира на то што ћемо и Русима да исплатимо 100 милиона евра и што смо за пензије дали 100
милиона евра једнократне помоћи. Спустити удео јавног дуга у БДП није лако и за то ће бити
потребне године – рекао је Вучић приликом усвајања Предлога закона о буџету.
4) НАПЛАТА ПОРЕЗА
Нико се не обрадује порезницима и пореским обавезама, али је за државу дефинитивно добра
вест да је Пореска управа лане наплатила 87,6 милијарди динара више јавних прихода у односу
на претходну годину.
Стручњаци Светске банке навели су лане да је буџет Србије био "готово избалансиран", што се
види као последица пре свега веће наплате ПДВ-а и акциза, док се јавни дуг значајно смањио.
Фискални савет је оценио да је прогнозирано повећање пореских прихода преко плана за трајно фискално побољшање.
5) КУРС ДИНАРА
Економски аналитичари ове године не очекују веће поремећаје на девизном тржишту у Србији
и прогнозирају да ће курс динара остати стабилан на садашњем нивоу, док би у 2018. години
требало да благо скочи за један динар. Главне ризике за евентуалне потресе не виде у Србији,
већ у потенцијалном избијању нервозе на светским тржиштима услед актуелних
геополитичких догађаја.
- Када је реч о курсу, НБС ће и у наредном периоду, као и до сада, настојати да очува релативну
стабилност на домаћем девизном тржишту уз најмање могуће трошкове – изјавила је недавно
“Вечерњим новостима” Јоргованка Табаковић, гувернер НБС.
Стабилан курс је утицао и на то да су се стамбени кредити у динарима по камати приближили с
онима у еврима.
- Проблем је био у банкарској рачуници, јер је динар имао историју нестабилности. Међутим,
када погледамо тренутну ситуацију дошло је до побољшања, те је логичан наставак да су се
појавили и динарски стамбени кредити – изјавио је Душан Узелац са портала “Каматица”.

Сазнајемо: ЕУ тражи мање намета за привреднике
Аутор:С. Вукашиновић
Представници Европске комисије данас су стигли у Београд где ће са представницима
Министарства привреде и српских власти дефинисати услове за затварање поглавља 20 о
предузетништву и индустријској политици, сазнаје “Блиц”.
Оно што ће бити њихова сугестија, пошто у овом поглављу нема формалних захтева, односи се
на израду индустријске стратегије, у којој уместо садашњег свеоубухватног приступа мора да се
примени секторски. Другим речима, приликом креирање политике и подршке развоју
привреде, Влада ће морати мере да дефинише одвојено за четири сектора и то за прехрамбену
индустрију, индустрију гуме и пластике, метала и машинства и дрвопрерађивачку индустрију.
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Неизвесно је, како објашњава извор “Блица” из Немањине 11, да ли ће и ИТ сектор бити
издвојен као посебан сектор или ће бити интегрисан кроз ова четири.
- У 2016. години Министарство привреде је отпочело припреме како би се у овој области
ускладили са стандардима ЕУ који подразумевају дефинисање потенцијала кроз секторе, а не
на нивоу целе привреде. На основу дефинисане методологије одређена су четири сектора за
које ће у 2017. години бити урађене секторске стратегије. То значи да ће постојећа стратегија
развоја индустрије Србије од 2011. до 2020. морати да се промени како би се успоставили
правилни секторски приоритети и мере за њихову подршку. Поред тога, ЕК ће тражити и да се
смањи број намета за привреду, а има их 385, како би се трошкови са садашњих 20 милиона
евра, до 2020. године свели на 18 - каже наш саговорник.
Из Владе нису желели да коментарише сазнања “Блица”.

У "Гоши" почео ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК после самоубиства радника
Аутори:М.Ђ, Бета
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" јутрос су, како су и најавили, започели генерални
штрајк. Захтеви су да им се одмах исплати 100.000 динара по раднику на име заосталих
неисплаћених плата, овере здравствене књижице, повеже стаж, да убудуће плате добијају месец
за месец, а да им преостала дуговања буду исплаћена у 10 месечних рата.
Након прошлонедељне трагедије, када се у кругу фабрике обесио њихов колега Драган
Младеновић, ескалирало је незадовољство радника који месецима, сада већ и годинама, нису
примили редовне зараде. Нико више и не зна који је број заосталих плата, јер су у међувремену
примали по три-четири до највише осам-девет хиљада динара месечно, а последњи исплатни
листић гласи на децембар. Процењује се да је у питању између 20 и 30 плата, за колико су
радници ускраћени од када је словачка фирма ЖОС Трнава преузела фирму.
У међувремену је пословање фабрике претресала Инспекција рада, како би се тачно утврдило
колико се дугује радницима и колико дуго нису уплаћивани доприноси, а током дана су
представници синдиката били у Београду на састанку у Министарству за рад, како би покушали
да пронађу неко решење за незавидну ситуацију која је довела до штрајка.
Прете им отказима
Та фабрика у власништву словачке фирме ЖОС је више година у тешком стању, а и запошљава
око 360 радника који потражују око 30 плата а три године немају оверене здравствене
књижице.
Председник штрајкачког одбора Милан Вујчић рекао је Бети да руководство прети отказима
радницима ако не иступе из штрајка.
Он је навео да му послодавац дугује око 650.000 динара, а да му плата не прелази 25.000
динара.
- Радници су озлојеђени због немарног и комотног руководства - рекао је Вујичић.

Контрола послодаваца, 30 одсто радника "на црно"
Извор:Танјуг
У тродневним надзорима које је Инспекторат за рад спровео код послодаваца који се баве
грађевинарством, трговином, угоститељством, услугама, производњом хлеба, пецива и колача,
одржавањем и поправком моторних возила откривено је да око 30 одсто затечених радника
ради на црно.
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Контролисано је 760 послодаваца широм Србије, посебно у Београду и Сремском управном
округу, а од 2.202 затечена радника 675 није било пријављено на обавезно социјално осигурање
и није имало уговор о раду.
Радници "на црно" откривени су код скоро половине контролисаних послодаваца (код њих
347), а најдрастичнији примери утврђени су у Шапцу, где је код једног послодавца од 17
ангажованих радника, чак 16 било непријављено, и у Чоки где је на једном месту од 15
затечених, 14 радило на црно.
Један послодавац у Новом Пазару није пријавио 13 од 15 радника; код послодавца у Београду
од 10 ангажованих девет је било непријављено; код једног у Сомбору од 17 радника такође
девет на црно, наводи се у саопштењу Министарства за рад,
Код послодавца у Сјеници шест од седам затечених радника је било непријављено, а у Инђији
19 од 36. Код два послодавца у Крагујевцу сви радници (по пет) су радили на црно, а код другог
у Сјеници пет од 10 затечених.
Због утврђених прекршаја инспектори су поднели 125 прекршајних пријава, издали 11
прекршајних налога и донели су 167 решења.
Инспекцијским надзорима су откривена и 24 нерегистрована субјекта, који су се бавили
трговином, грађевинарством, угоститељством, фризерским услугама, одржавањем и
поправком моторних возила, откупом секундарних сировина, такси превозом, производњом
грађевинског материјала и пољопривредом.
Инспектори су донели 24 решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах
покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље обављање
делатности до испуњења за то прописаних услова.

У Војводини број радних места порастао на 511.313
Аутор:Љ. Малешевић
Прошле године у Србији је било 2.009.785 запослених, показују подаци Републичког завода за
статистику. Запослених код правних лица и предузетника, у радном односу и ван њега, као и
лица која обављају самосталну делатност или су оснивачи привредних друштава или
предузетничких радњи било је 1.920.679, што је у односу на 2015. годину 1,3 одсто више.
Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 89.106, што је у односу на претходну
годину смањење од 4,5 одсто.
У 2016. у односу на годину раније највећи пораст броја запослених забележен је у
прерађивачкој индустрији, и то 13.570, трговини на велико и мало и поправци моторних
возила – 9.600 и административним и помоћним услужним делатностима – 8.434. Највеће
смањење броја запослених лане је забележено у здравственој и социјалној заштити – 6.912,
снабдевању и управљању отпадним водама – 4.137, саобраћају и складиштењу – 3.923 и
пољопривреди, шумарству и рибарству – 3.395.
По подацима Републичког завода за статистику, прошле године у Војводини је било укупно
511.313 запослених, док је годину раније та бројка износила 506.598. Разлика у броју
запослених у поменуте две године је 4.715.Од седам области у Војводини највише радника било
је у Јужнобачкој, 195.684, следи Срем, где је било 79.362 запослених.
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У Јужнобанатској области било је укупно 63.228 радних места, у Севернобачкој 54.028,
Средњобанатској 43.053, Западнобачкој 40.190, а најмање у Севернобнатској области – 35.767.
Уколико се број запослених у седам војвођанских области током прошле године пореди с 2015,
подаци показују да је у пет дошло до пораста запослености, а у две до пада. Наиме, у
Западнобачкој и Средоњабантској области прошле године било је мање запослених него 2015.
Тако подаци показују да је у 2016. у Западнобачкој области било 203 радника мање него годину
раније, када бих је било 40.393, док је у Средњобанатској области број запослених смањен за
1.471 у односу на 2015. годину. Но, у исто време број запослених у Сремској области је лане био
већи готово 5.000 у односу на 2015. годину, а повећан број бележи се и у Севернобачкој –1.217,
Севернобанатској – 963, Јужнобачкој – 542 и Јужнобанатској – 667 радника.
Највише запослених у Војводини прошле године било је у Новом Саду, где је на посао ишло
129.961 грађана. У Суботици је био укупно 44.071 запослени, у Зрењанину 32.023, Панчеву
28.517, Старој Пазови 19.800, Сремској Митровици 19.387, Сомбору 19.145, Кикинди 13.864,
Вршцу 13.401, Руми 12.822, Бачкој Паланци 12.535 и Инђији 11.631 запослени. Најмање
запослених – свега 978 – било је у Опову, док их је у Новој Црњи било 1.211, Сремским
Карловцима 1.408, Чоки 1.637, Тителу 1.704, Сечњу 1.777, Малом Иђошу 1.211, Пландишту 1.918,
Иригу 2.051, Белој Цркви 2.450, Србобрану 2.468, Алибунару 2.645 и Беочину 2.920.
Највећи раст у Срему
У седам општина Сремске области прошле године било је запослено 79.362 радника; у четири
их је радну књижицу имало више од 10.000, док је у три тај број био мањи. Свеукупно, та
војвођанска област лане је имала 4.925 радника више него у 2015. години. Тако је у Сремској
Митровици било 19.387 запослених, у Инђији 11.631, Руми 12.822, Старој Пазови 19.840, док је у
Шиду радило 7.455, у Пећинцима 6.175 а у Иригу 2.051 радник.

Вулин: Инспекције подносиле пријаву против власника Гоше
Пише: Љ. Буквић / Д. Ђ.
Истог тренутка када су радници започели штрајк у кругу фабрике шинских возила Гоша у
Смедеревској Паланци на састанку тим поводом у Београду одлучено је да радници, односно
синдикати приволе власника да дође из Словачке у Србију како би се договрили шта даље.
- Сад смо завршили са састанком на ком смо били ми из синдиката фабрике, наша директорка
финансија, али и председник Сасмосталног синдиката Љубисав Орбовић и помоћник министра
рада Зоран Лазић. Главни закључак је да ми покушамо да приволимо власника Гоше да дође
из Словачке у Србију и да се онда у четири ока с њим договори шта даље - каже за Данас
председник Самосталног синдиката у Гоши Милорад Милорадовић.
Он каже како ништа конкретно није могло да се договори, те да је он дао папире о томе каква је
ситуација у фирми Орбовићу, а да је овај обећао да ће то даље покушати да проследи премијеру
Александру Вучићу.
Милорадовић каже да је власник ЖОС Трнаве која је 2007. приватизовала ФШВ Гоша
последњи и једини пут у Србији био тада када је купио фабрику, пре десет година.
Штрајк радника Гоше, који нису примили 20 плата, а којима од децембра 2013. нису уплаћени
доприноси се наставља до даљњег.
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Иначе, радници Фабрике шинских возила „Гоша“ у Смедеревској Паланци, како је и
најавЉено, јутрос су започели генерални штрајк, преноси регионални портал
Подунавље.инфо.
Након прошлонедељне трагедије, када је у кругу фабрике извршио самоубиство њихов колега
Драган Младеновић, ескалирало је незадовољство радника који месецима, сада већ и
годинама, не знају за плату, порези и доприноси им нису уплаћивани, а здравствене књижице
су им неоверене годинама.
Њихов захтев, да им се у најкраћем року исплати барем једна зарада, остао је без одговора,
директор Иван Хеимшилд је, како су чули, од прошле недеље у Словачкој, што их је натерало
да одлуку о штрајку више не одлажу.
На питање Данаса да ли је инспекција рада била у контроли у фабрици Гоша из Министарства
рада кажу да су иснпекције током 2014. два пута подносиле пријаве против власника Гоше због
неправилности у пословању, али да судски органи ниједном нису одредили казну.
Министар рада Александар Вулин је рекао како је “недопустиво да неко не уплаћује доприносе
за раднике”, као и да такво понашање мора бити санкционисано. Вулин је истакао како ће
држава учинити све што је у њеној моћи да се ситуација у Гоши реши.

Пензионери траже "отето"
Пише: ФоНет
На Тргу Николе Пашића у Београда одржан је протест пензионера незадовољних због смањења
пензија, а потом су организовали протестну шетњу до Уставног суда и Владе Србије.
Пензионери траже да им се врати оно што им је "отето и украдено", а према проценама
полиције, окупило се око 600 људи, преноси Н1.
Учесници протеста су носили транспаренте: "Пљачка пензионера није реформа", "Укините
неуставни закон", "Хоћемо да живимо а не да преживљавамо", "Вучић обмануо пензионере,
тако он држи реч".
Пензионери тврде да се од њихових пара финансирају избори и захтевају да им се врате
пензије на ниво пре смањења.
Пензионери су на протест позвали све председничке кандидате, а одазвали су се Бошко
Обрадовић и Вук Јеремић.
Протест су организовали Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) и Удружење
синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСВПС).
Председник УСПС Млилорад Вујасиновић рекао је да ће премијер Александар Вучић ући у
историју по томе што је први који је у Србији новац узео од пензионера.

За Шапчане 500 нових радних места
Пише: Д. Ераковић

Зеленовић: Долазак фирме која сарађује са аутомобилским гигантима препорука
је свим потенцијалним инвеститорима да је Шабац добро место за улагање
Италијанска компанија "Пасубио" отвара погон у Шапцу, где ће за израду кожних седишта за
луксузне аутомобиле запослити 500 Шапчана. Клијенти за које раде су Ламборгини, Порше,
Јагуар, Ферари, БМW и Бентли.
Компанија "Пасубио" потписала је уговор са фирмом "Аллианце Оне Тобаццо" о куповини хале
од 5.000 квадратних метара у Шапцу, у којој ће покренути производњу.
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Мала фирма италијанске породице Прето, основана 1955. године, данас је један од кључних
играча на међународном тржишту за прераду коже. До сада су производили само у Италији, а у
Шапцу, као првом месту у ком ће пословати ван своје земље, одмах ће запослити 200, а у
наредне три године још 300 Шапчана.
Лука Прето, власник фирме "Пасубио", истиче да су обишли целу Србију у потрази за местом
идеалним за своју инвестицију, а да је Шабац због своје географске позиције и одговарајуће
хале био најбољи избор.
- У плану је да производњу почнемо до јуна, а запослићемо претежно жене које знају да секу и
шију кожу. Очекујемо да ће сарадња са Градском управом Шапца бити добра као и до сада, без
административних проблема и да ћемо почети са радом у планираним роковима. О
озбиљности наше фирме говори и чињеница да су наши клијенти Ламборгини, Порше, Јагуар,
Ферари, БМW и Бентли - напоменуо је Лука Прето.
За градоначелника Шапца Небојшу Зеленовића, долазак компаније "Пасубио" у Шабац је спој
обећаног грађанима и испуњеног. Он је напоменуо да је долазак фирме која сарађује са
аутомобилским гигантима, препорука свим потенцијалним инвеститорима да је Шабац добро
место за улагање.
- Настављамо да испуњавамо обећање о новим радним местима. Као што знате, у Шабац је
дошла јапанска компанија Јазаки, највеша инвестиција у Србији, а данас званично можемо да
кажемо и да ће Пасубио запослити 500 Шапчана. Мало по мало, ми потпуно мењамо пословни
амбијент у нашем граду. Ово је данас важан корак, јер смо доказали да смо повољно пословно
окружење за озбиљну европску компанију. Шабац има сертификат о повољном пословном
окружењу, а његову вредност из дана у дан све више доказујемо - задовољан је градоначелник
Шапца.
Према Зеленовићевим наводима, у Шапцу ће се ове године, по свему судећи, тражити радник
више. У Северозападној радној зони гради се пет фабрика у којима ће се запослити 1.900
радника. Највећа је фабрика јапанске компаније Јазаки која ће запослити 1.700 људи.
Шапчани преговарају са још 11 инвеститора, што је потенцијалних 1.800 радних места. Шабац
има највећу индустријску парцелу у Србији од 600 хектара комплетно инфраструктурно
опремљеног земљишта, а у овогодишњем буџету одвојено је 245 милиона динара за даље
опремање Зоне и изградњу кванташке пијаце.

На црно ради 30 одсто грађана
Пише: ФоНет
Инспектори за рад утврдили су да око 30 одсто радника ради „на црно“, у тродневном надзору
послодаваца који се баве грађевинарством, трговином, угоститељством, услугама,
производњом хлеба, пецива и колача, одржавањем и поправком моторних возила.
У саопштењу Инспекторат за рад наводи да је контролисано 760 послодаваца широм Србије,
посебно у Београду и Сремском управном округу, а од 2.202 затечена радника 675 није било
пријављено на обавезно социјално осигурање и није имало уговор о раду.
Радници „на црно“ откривени су код скоро половине контролисаних послодаваца, код 347
полодавац, а најдрастичнији примери утврђени су у Шапцу, где је код једног послодавца од 17
ангажованих радника, 16 било непријављено, и у Чоки где је на једном месту од 15 затечених,
14 радило „на црно“.
Један послодавац у Новом Пазару није пријавио 13 од 15 радника, код послодавца у Београду
од 10 ангажованих, девет је било непријављено, код једног у Сомбору од 17 радника такође
девет је радило „на црно“.
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Код послодавца у Сјеници шест од седам затечених радника је било непријављено, а у Инђији
19 од 36.
Код два послодавца у Крагујевцу сви радници, по пет, су радили „на црно“, а код другог у
Сјеници пет од 10 затечених.
Због утврђених прекршаја, инспектори су поднели 125 прекршајних пријава, издали 11
прекршајних налога и донели су 167 решења.
Инспекцијским надзорима су откривена и 24 нерегистрована субјекта, који су се бавили
трговином, грађевинарством, угоститељством, фризерским услугама, одржавањем и
поправком моторних возила, откупом секундарних сировина, такси превозом, производњом
грађевинског материјала и пољопривредом.
Инспектори су донели 24 решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах
покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље обављање
делатности до испуњења за то прописаних услова, наводи се у саопштењу.

Бирају арбитре пре судија
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова има све више посла. у 2014. години
поднето 199 предлога, 2016. чак 956
ПЕТ пута више радних спорова решено је “мирним путем” уз посредовање миритеља или
арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Само у прва два месеца ове
године стигло је још 111 нових предлога, док су, према подацима Министарства правде, током
прошле године виши и основни судови примили укупно 33.389 предмета који се тичу ове
области.
Подаци говоре да је током 2014. поднето 199 предлога за решавање индивидуалних или
колективних радних спорова, 2015. тај број је повећан на 322, док их је следеће године било
956. Како каже директор агенције Миле Радивојевић, послодавци све чешће прихватају овакво
решавање спорова са запосленима јер им смањује трошкове, прилагођава се несметаном
пословању и далеко је ефикасније од судског.
- Најчешће је реч о споровима између послодаваца и запослених који се тичу мобинга, отказа
уговора о раду, уговарања и исплате минималне зараде, накнаде трошкова који се односе на
исхрану у току рада, долазак и одлазак са рада, исплату јубиларне награде, регреса за
коришћење годишњег одмора, измена колективнних уговора, штрајка - каже Радивојевић.
Од укупног броја поднетих предлога у току прошле године мериторно је решен 331 предмет,
док је 410 у току. Чак 421 предлог тицао се покретања поступка на исплату регреса за
коришћење годишњег одмора, следе исплате јубиларних награда 147, док се 141 предлог
односио на накнаду за исхрану у току рада и 63 због злостављања на раду, односно мобинга.
И док судски поступци, који захтевају трошкове за тужбе и жалбе, ангажовање адвоката и
плаћање његових трошкова, нису орочени у трајању, дотле је поступак пред агенцијом
бесплатан.
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- Нема ангажовања адвоката, а арбитражно решење је правоснажно и извршно, односно има
исту правну снагу као правоснажна судска пресуда - каже наш саговорник. - Време трајања
поступка орочено је на 30 дана, за разлику од судског поступка.

Опоравак ПИК "Бечеја" – нове инвестиције и млади кадрови
Припремио: Симо Будимир
ПИК "Бечеј", својевремено најјачи пољопривредни комбинат у Војводини, први пут је
приватизован 2007. године да би само пре годину и по дана стигао до стечаја и банкрота.
Уследила је друга приватизација - компанију купује "МК комерц" и од тада 1.000 запослених,
који обрађују 10.000 хектара плодне бачке црнице, поново бележе значајан успон у ратарској и
сточарској производњи.

Ивошевић: Синдикати треба да се баве социјалним положајем
Извор:БетаТВ
БЕОГРАД - Члан Извршног одбора УСПС Зоран Ивошевић истакао је да синдикати треба да се
баве социјалним положајем те популације али да се Партија уједињених синдиката Србије
(ПУПС ) ``бави најстаријим занатом и да мења партнере ради задовољења личних интереса па
је тако учествовала у доношењу закона којим су смањене пензије``. ``И Уставни суд је одбацио
захтев за оцену уставности закона којим су смањене пензије јер није имао снаге да се одупре
политичким притисцима па је закон који је донет као привремени постао трајан``, рекао је
Ивошевић и подсетио да је сада однос просечне плате и пензије 100 према 51,2 одсто
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Штрајк упозорења чланова Синдиката ПТТ Србије
Извор: Глас Западне Србије

Штрајкачи одбор Синдиката ПТТ Србије, донео је одлуку о једночасовном ступању у штрајк
упозорења, сутра у времену од 11:59 до 12:59 сати,
у знак протеста према Влади Србије и пословању Поште због неиспуњених захтева.
У саопштењу се наводи да ће штрајк почети читањем захтева које су упутили ресорном
министарству.
Из Регионална радна јединица "Ужице, Шабац, Ваљево" је саопштено да ће све поште на
територији Златиборског округа од 12 до 13 часова радити смањеним капацитетом.
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