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Укидање пенала за превремено пензионисање и даље под знаком
питања, сада на реду Влада Србије
Извор: БКТВ
Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије да укине трајно умањење
пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који су због бенефицираног радног стажа
отишли у пензију пре навршених 65 година старости, усвојена је на седници
Социјално-економског савета, али за сада није познато када ће се наћи на дневном
реду Владе Србије.
Иницијативу су усвојили пре десетак дана представници државе, чланови синдиката и уније
послодаваца, који су део Социјално-економско савета. О њој би требало да се изјасни Влада
Србије, која уколико је прихвати, даље шаље у парламент на изгласавање."Иницијатива је
усвојена на последњој седници савета и о њој се прво изјашњава Влада, али немамо
информацију када ће бити део дневног реда. Не можемо да знамо ни да ли ће овај предлог коју
је поднео Савез самосталних синдиката Србије бити усвојен", рекли су кратно за наш портал из
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Међутим, како БКТВНеwс незванично сазнаје, усвајање ове иницијативе би могло да зависи и
од ММФ-а, с обзиром да постоји утврђени договор.Представници овог фонда и су прошле
године напоменули да не постоје услови да се пензије у Србији повећају ни ове године.
Одредба дискриминаторска
Зоран Михајловић, секретар већа Савеза самосталних синдиката Србије тврди за БКТВНеwс да
је тренутна одредба која се налази у Закону о пензијском и инвалидском
осигурању а тиче се превременог одласка у пензију дискриминаторска, и да
сматрају да није чак ни у складу са Уставом.
"Овом одредбом умањују се права запослених и ко год да оде у пензију пре 65. године његова
пензија ће бити умањена за више од 20 одсто. Зато смо и поднели иницијативу да се ова
одредба измени и допуни, где би се укинули казнени пенали, односно ко превремено оде у
пензију имаће смањена примања све док не напуни 65. година, што је горња граница за
пензионисање, и након тога да се те санкције укину", објашњавају из СССС.
Они сматрају да ће на тај начин пензионери примати онолико новца колико су заслужили,
међутим знају да ово није сретно решење, али је много боље од тога да групи грађана који
раније оду у пензију буду трајно умањене пензије.
"Инсистираћемо да иницијатива што пре дође до Владе Србије и очекујемо да ће бити једна од
тачака дневног реда већ на следећој седници. Битно напоменути да смо тражили да се ове
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измене односе на све који су у пензију отишли од момента од када је донет Закон 2014. године,
као и на будуће пензионере", додаје Михајловић из СССС.
Пензионери подржали иницијативу
Предлог синдикалаца подржало је и Удружење синдиката пензионера Србије који су у
саопштењу за јавност напоменули да сматрају да је потребан нови закона о пензијскоинвалидском осигурању. Тим законом би се, како је наведено, "створили услови не само за
хуманији однос према грађанима који су 40 година радили и уплаћивали новац у ПИО фонд,
већ и економску логику па и праведност да примају пун износ пензије, јер су је економски и
правично стекли".

Кнежевић: Учинићемо све да сачувамо ''Гошу''
Извор: Танјуг
Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је данас да ће држава
учинити све да сачува фабрику шинских возила и путничких и сперцијалних
вагона "Гоша" из Смедеревске Паланке
Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је данас да ће држава учинити све да
сачува фабрику шинских возила и путничких и сперцијалних вагона "Гоша" из Смедеревске
Паланке, јер је та фабрика стратешки важна за цео тај регион и за 350 радника који у њој раде.
"Покушаћемо да урадимо све што је у нашој моћи и да сачувамо Гошу, али знајте да немамо
много могућности, јер је то потпуно приватна фабрика", казао је он на конференцији за
новинаре у Влади Србије на којој је говорио о подршци развоју сектора малих и средњих
предузећа и предузетништва.
Кнежевић је подсетио да су обављени разговори пре пар дана са новим директором ''Гоше'' и са
председником штрајкачког одбора радника, наглашавајући да се и даље инсистира да се ступи
у контакт и разговара са новим власником фабрике из Смедеревске Паланке.
"Очекујемо да нам данас или сутра штрајкачки одбор и руководство ''Гоше'' одговори на још
нека питања. Ми смо инсистирали на томе да они крену да раде, јер перспектива за Гошу
постоји, а и даље остаје позив њиховом власнику да седнемо и разговарамо", казао је
Кнежевић.
Фабрика Гоша од пре неког времена има новог власника, након што је словачки ЖОС фирму
продао кипарском Лиснарт холдинг лимитиду, а од средине априла и новог директора.
Влада Републике Србије донела је 10. априла на седници Закључак којим се одобравају
средства за доделу једнократне помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у
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привредном друштву "Гоша" као и Закључак којим се одобравају средства за оверу
здравствених исправа запосленима.
Радници Гоше су и после те одлуке Владе, којој су како кажу захвални , одлучили да наставе
штрајк до 5. маја када очекују нову посету премијер Србије Александра Вучића.
Они су ступили у штрајк због неоверених здравствених књижица, стажа који им није
уплаћиван четири године и због неисплаћених зарада.

Рад "на црно" у експанзији
Аутор: М. ПЕТКОВИЋ
Поражавајући резултати контроле инспекције рада на територији нишавског
округа. Послодавци се листом правдају тврдњом да је у питању такозвани пробни
рад
ИНСПЕКЦИЈА рада за Нишавски округ је, током прва три месеца ове године, на послу затекла
949 непријављених радника, што је за трећину више него у испом пероду лане. После налога
инспектора, уговоре о раду је добило њих 899.
- На грађевинама смо само у једном дану открили 123 радника "на црно" - каже начелник
окружне инспекције Мирјана Китановић Љујић. - Слично је и у трговини и угоститељству, а
послодавци се листом правдају тиме да је у питању пробни рад.
Инспектори рада забележили су и повећање броја компанија које послују без икаквих дозвола
и не плаћају порез.
- У прва три месеца ове године, таквих је у Нишу било чак 26, и то је повећање од 50 одсто у
односу на лане - наводи Китановић Љујић. - Већина су предузетници који раде са прекидима,
по принципу да се фирма одјави, наводно због сезонског типа посла којим се бави, а онда
настави са радом без дозвола и плаћања дажбина. Свима је одређен рок у којем морају да
пријаве компанију и чак 24 послодаваца је испоштовало захтеве Инспекције рада.
Иначе, највећи број нерегистрованих компанија је откривен у нишким насељима Дурлан и
Пантелеј, а махом се ради о субјектима у услужној делатности и трговини.
АНКЕТА ШТА МИСЛИТЕ О НЕЛЕГАЛНОМ РАДУ И ПОСЛОВАЊУ?
БРАТИСЛАВ ИГЊАТОВИЋ (41),ПРЕДУЗЕТНИК:
- Непријављених радника има и разумем послодавце који послују "на црно". Наравно, ту
мислим на мала предузећа, а не на велике компаније које остварују још веће приходе. Мале
фирме су принуђене да послују на такав начин јер нас држава много "глоби", па људи немају
избор да би опстали на тржишту.
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МАРКО МИЛИЋ (38),ВЛАСНИК ДОО:
- У области безбедности и здравља на раду, бар по мојим сазнањима, нема нелегалног рада, јер
агенције које се тиме баве морају да имају пријављене раднике, са лиценцама, па нема
простора за манипулације. У сваком случају, "сива" економија угрожава све који раде легално.
МИОДРАГ ПЕРИЋ (55),ПРЕДУЗЕТНИК:
- Из мог искуства дугог 27 година, тврдим да све зависи од воље државе да се избори са радом
"на црно". Тога има и не треба се заваравати, а за сузбијање је потребан законски оквир, уместо
пуког санкционисања привредника. Верујем да би и смањење пореза допринело побољшању
ситуације.
ДРЖАВА
- ТАКОЗВАНА сива економија "извире" из државе и служи за амортизацију социјалних тензија.
Да искрено жели, власт би је лако искоренила... Уосталом, сетите се тога како је држава са
лакоћом искоренила нелегалну продају девиза на улици - каже економиста мр Љубомир
Костић .

Бивши радници ДИП "Савремени дом" још брину за фирму
Аутор: С. БАБОВИЋ
У Крушевцу организован протест због черупања оронулог фабричког погона ДИП
"Савремени дом" у стечају. Око 400 људи већ годинама чека на исплату заосталих
зарада и повезивање радног стажа
ПРОЦЕЊУЈЕ се да је, само током последњих неколико месеци, из наше бивше фирме отуђено
око 54 милиона динара, јер су се лопови хвалили како су дневно од продаје украдених
сировина зарађивали по 3.000 динара - каже бивши чувар у ДИП "Савремени дом" у стечају,
Биљана Бошковић (51), која је до јануара "бранила" 34 хектара некадашњег комбината.
Крадљивци су, вели, упадали и док је она била "на бранику" фабрике, па је једном
(не)приликом успела чак и да их фотографише...
- У том "послу" учествује група од око двадесетак њих и не зазиру ни од чувара, ни од полиције
- сведочи Биљана. - Скидају се прозори и врата, остатак машина је очерупан, растурен је трафо,
поскидан лим са крова, а копали су и подземне канале како би извадили каблове. Једноставно,
односе све што је од гвожђа или бакра, те товаре у аутомобилске приколице, тракторе, па чак и
камионе. И, најгоре пустошење се одвија између 13 и 15 сати.
Биљана Бошковић је једна од 400 бивших радника ДИП "Савремени дом" који траже убрзање
стечаја како би им се исплатила заостала примања, регулисао радни стаж и - што није и
најмање важно - зауставило черупање фирме. Зато су јуче организовали протест испред капија
дрвно-прерађивачког комбината, подсећајући јавност и надлежне да је фирма остала дужна
око 493.000 динара, а има радника који потражују и више од 40 зарада...
- Очигледно, званично ћемо морати да се обратимо Агенцији за лиценцирање стечајних
управника, како би се убрзало решавање судбине предузећа које је у стечају од јуна 2015. 5

истиче председник Већа самосталног синдиката у Крушевцу Миленко Михајловић,
објашњавајући окупљенима да ће што се пре фирма буде продала, пре ће бити омогућена и
исплата радничких потраживања.
Подсетимо, бивши запослени су раније били затражили институционализовану заштиту од
даљег отуђења имовине у Крушевцу, али и у Београду, код Трга Славија, где су у власништву
ДИП два локала од око 200 квадрата.
Крађе у седишту бившег гиганта су, тврде, пријављивали и полицији, а кажу да и
новоангажовани чувари - са лиценцом - такође пријављују сличне инциденте. Сигурносних
камера,
међутим,
још
нема...
НЕСУЂЕНИ КУПЦИ
ДИП "Савремени дом" је пре готово три деценије упошљавао око 2.500 радника, а тадашња
Агенција за приватизацију је 2010. - због "неиспуњења уговорених обавеза о континуитету
производње и испуњавању социјалног програма - раскинула уговор о продаји са београдском
компанијом "Идеа пројект".
Иначе, као потенцијални купци су помињани један инострани инвестициони фонд, а до пре
неколико година и извесна турска компанија...

ММФ: Фактори раста у Србији могу бити и већи од 3 до 3,5 одсто
Извор: Танјуг
Шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у Србији Себастијан Соса рекао је да је
фокус те институције у нашој земљи на структурним реформама и промоцији модерних
сектора, који су кључни за одрживост и развој српске привреде.
Он је рекао да су резултати српске привреде, нарочито када је реч о фискалној консолидацији,
импресивни у последњих неколико година, и констатовао да је уложен велики напор како би се
тај резултат постигао.
- “ Сада се види да фактори раста могу да буду већи од 3-3,5 одсто у наредних неколико година.
Садашња стопа раста није довољна за раст БДП-а. Потребно је да буде бар пет одсто, а то је
могуће само уколико реализујете све реформе, подржите раст приватног сектора, али и
подржите реформу државних предузећа, како би се унапредило пословно окружење - рекао је
Соса.
Он је додао да је неопходан напредак у области владавине права и заштите уговора.
Директор Европске банке за обнову и развој у Србији Данијел Берг сагласио се да је било
напретка на макроекономском плану и пословној клими у нашој земљи и оценио да су
инвестиције значајно порасле, што је, како је рекао, добар знак.
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“ Све то иде у прилог томе да ће се кредитни рејтинг Србије побољшати и да ће Србија постати
привлачније место за рад и живот” , рекао је Берг.
Он је додао да је свестан да српска влада жели да направи још већи напредак на светској Дуинг
бизнис листи, односно да Србија доспе међу првих 20-30 земаља.
“ Зато мора да се ради на унапређењу безбедности уговора, алтернативног решавања спорова,
што је веома важно за пословно окружење” , рекао је Берг.

НАЛЕД: Приоритетни задатак борба против сиве економије
Извор: Бета
Председник Управног одбора (УО) Националне алијансе за локални економски развој
(НАЛЕД) Горан Ковачевић рекао је данас да је приоритетни задатак за ту организацију
структурна борба против сиве економије.
Он је после Изборне скупштине НАЛЕД-а на којој су изабрани нови чланови Управног и
Надзорног одбора истакао да Србија мора бити добро организовано држава ако жели у Европу.
- Предстоји нам да усагласимо правни систем са европским, али то неће бити довољно ако га не
будемо применили у пракси - рекао је Ковачевић.
Потпредседница Управног одбора НАЛЕД-а Станка Чуровић истакла је да је та организација
најактивнији партнер Влади Србије у реформама.
- На нама је да нађемо најбоља решења за отворена питања као што су сива економија,
недовољна конкурентност и недостатак е-управе - рекла је Чуровић.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић рекла је да "није
само доволно да Влада Србије промовише реформе, већ је важно да иза ње стоји организација
састављена од стручњака као што је НАЛЕД".
- Та организација нам је помогла да неке законе заједно са Скупштином Србије учинимо
бољим, а сада нам предстоји да направимо е-катастар и е-простор - рекла је Михајловић.
Додала је да ће се "упис у катастар обављати за три дана, а просторни планови у електронском
облику ће се радити најдуже за годину дана како не би био изнуђених решења".
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић истакла је да су резултати
наградне игре у борби против сиве економије дали боље резултате од очекиваних.
Додала је да је Закон о инспекцијском надзору допринео да се за 15 одсто повећа број
новорегистрованих фирми и за девет одсто смањи број ођављених.
- Отклоњена је велика нелогичност да инспектор не сме да уђе у радњу која нелегално ради рекла је Брнабић.
Истакла је да је план да се у потпуности уведе е-управа и заврши пренос матичних књига у
електронски облик до јуна ове године.
Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић рекао је да је циљ
да се е-управа уведе и у сектор пољопривреде и да се пружи подршка двема категоријама женама и младима.
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- Србија мора да испуни обећања и да реши питање преосталих државних предузећа и
петрохемијског комплекса, јер су она извор фискалног ризика за земљу - упозорио је шеф
канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен.
Додао је да без решавања питања тих предузећа ништа не може да се постигне.
- Ако мала и средња предузећа не почну да расту, ви не можете да се развијате даље. Морате
мотивисати грађане да буду приватници, да не чекају посао у јавном сектору - рекао је
Верхиејен.
Додао је да је неопходно спровести реформе у здравству и образовању и новац трошити на
бољи начин.
Шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у Београду Себастијан Соса оценио је да су
макроекономска стабилност и отпорност финансијског сектора кључна ствар у реформама, а да
су у последњих неколико година у Србији забележени импресивни резултати у фискалној
консолидацији.
Оценио је да привредни раст, који се сада полако увећава, није довољан и требало би да буде
више од пет одсто, а да би се то постигло потребно је до краја спровести предвиђене реформе.

Бивши радници траже да власт спречи крађу имовине Дрвног
комбината
Аутор: С. Миленковић
Око 70 бивших радника ДИП „Савремени дом“ протестовало је данас испред улаза у фабрички
круг захтевајући да се убрза продаја предузећа и спречи крађа имовине. пречи крађа имовине
предузећа
- Ја сам последња изашла из предузећа. Радила сам као чувар до 12. јануара и након тога је као
обезбеђење ангажована агенција. Од тада су кренуле крађе свих предмета од гвожђа, прозора,
врата, растурене су трафо станице. Двадесетак људи сваког дана односи ствари а чувари им не
могу ништа. Не боје се ни полиције – казала нам је Биљана Бошковић.
Бивши радници „Савременог дома“, који је у стечају од средине 2015. године, обраћали су се
Агенцији за лиценцирање стечајних управника, локалној власти, стечајној управници и
синдикату али без пуно успеха.
- Стечајну управницу из Јагодине смо последњи пут видели 27. јуна прошле године. Њен
заменик када дође каже: „Ово не вреди ништа“, окрене се и оде. Тражимо од државе да се убрза
процес продаје предузећа, да се спречи крађа имовине и да се радницима исплате заостале
плате. Градоначелник Драги Несторовић је подржао наше захтеве. Предложили су нам да се
окупљамо и шетамо – додају незадовољни радници.
Бивши радници „Савременог дома“ траже да се реши случај незаконитог отуђења локала у
Београдској улици у Београду величине 200 квадрата. Процењује се да је вредност овог локала,
који је отуђен фалсификовањем документације, око милион евра.
Око 450 бивших радника дрвног комбината има извршне судске пресуде о исплати зарада.
Некима се дугује и по 40 плата.
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- Радила сам у фирми 19 година и десет месеци и остали су ми дужни 24 плате, 493.000 динара
за 2013. и 2014. годину – говори о свом случају Биљана Бошковић.
За сутра је најављено ново окупљање испред улаза у фабрику а у петак протести у центру
Крушевца.

Да ли ће се повећати плате и пензије до краја године, како је најавио Александар
Вучић

Послодавци против премијера, синдикалци му не верују
Док премијер Србије Александар Вучић најављује да ће до краја године бити повећане не само
плате у јавном сектору и пензије већ и минималне зараде у реалном сектору, послодавци и
стручна јавност тврде да не постоје услови за тако нешто.
Пише: Г. Влаовић
Синдикати пак кажу да је повећање зарада у приватном сектору не ствар добре воље већ
нужност, али сумњају да ће до тога заиста и доћи, а тврде да објективно неће бити ни повећања
зарада у јавном сектору већ евентуално само враћања на ниво од пре смањења.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије каже за Данас да ниво најнижих
плата зависи од утврђивања минималне цене рада.
- То је сегмент који важи како за реални тако и за јавни сектор и одређује га Социјално економски савет. Ми смо својевремено имали повећање минималне цене рада, а да ли ће се
створити услови за то и у овој години зависи од више фактора. О томе се одлучује закључно са
септембром. Првенствено ће зависити од тога какав ће бити раст БДП-а и инфлације те ће ниво
минималних зарада морати бити усклађен са тим сегментом. За сад нема реалне основе за
повећање зарада у приватном сектору јер је предуслов за то смањивање обима парафискалних
намета и дажбина којима су послодавци оптерећени. Досад до тога није дошло самим тим
веома је тешко говорити о могућности повећања зарада у такозваном реалном сектору објашњава наш саговорник.
Никола Павичић, почасни председник компаније Синтелон, такође тврди да не постоји
економска основа за повећање плата у реалном сектору, а да не би било добро ни да се зараде
повећају у јавном сектору.
- Чињеница је да је дошло до раста БДП-а у Србији, али то још није довољно. Наиме тај раст је
још увек мањи од висине камата које морамо да плаћамо за кредите које користимо тако да
нема основе за повећање плата. Када је реч о реалном сектору ту држава не би требало да се
меша и ниво плата ту зависи од тржишних услова, продуктивности и одрживог стања у
конкретном сектору. Било би веома лоше да се држава ту меша и одређује висину плата. Лоше
је и то што би у случају повећања плата у реалном сектору дошло и до захтева да се зараде
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повећају и у јавном а не постоје економски параметри на основу којих би то данас могло да се
примени у Србији - сматра Павичић.
Истоветног мишљења је и економиста Љубомир Маџар.
- Истина је да је дошло до раста БДП-а у Србији. Међутим то није довело до значајнијег
смањења јавног дуга те сматрам да је Фискални савет апсолутно у праву што се противи
повећању плата. То би дефинитивно угрозило план финансијске консолидације и у датом
тренутку не би требало да се посеже за таквим мерама. Ни у реалном сектору не видим да су се
стекли услови за повећање зарада. Једном речју сувише је Србија у датом тренутку сиромашна
да
би
могла
да
повећава
плате
сматра
Маџар.
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, констатује да су
радници у Србији већ огуглали када је реч о премијеровим обећањима да ће се повећати плате.
- Када премијер каже да ће то уследити до краја године радници се уз саркастичан осмех
питају, да, али које? Такође чак и да Вучић своје обећање испуни, бесмислено је говорити о
повећању плата и пензија јер би у том случају реч била само о враћању тих примања на ниво
који је приближан ономе када су смањене - истиче Ранка Савић.
Она додаје да када је реч о реалном сектору, постоји основа за повећање плата.
- Радници у Србији су толико ниско плаћени да би било сасвим нормално да се подигну плате и
у јавном и у приватном сектору. Ту нема спора. Међутим велико је питање да ли ће до тога
заиста и доћи. Приватни послодавци у Србији, а како показују доступни подаци, јесу повећали
своју продуктивност и профите, међутим једини механизам којим држава може да утиче на тај
сектор је повећање минималне зараде. С обзиром да је до њеног повећања дошло скоро не
верујем да ће доћи и до још једног у овој години. Држава ништа није учинила да олакша
послодавцима и ослободи их бројних парафискалних намета тако да ни то не улива оптимизам
да ће зараде у реалном сектору бити повећане - наводи наша саговорница.
Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога", такође тврди да се у
конкретном случају ради о замени теза.
- Није правилно говорити о повећању плата у јавном сектору већ о њиховом враћању на
претходни ниво. Када Вучић суспендује одлуку о смањењу плата и пензија тек након тога се
може говорити о њиховом реалном повећању. У супротном то је потпуна бесмислица. Плате у
Србији су веома ниске и наравно да их треба повећати. Међутим, премијер Вучић демагошки
стално најављује повећање плата али до тога никако да дође. Што се тиче реалног сектора ту
плате зависе од пословања тих предузећа. Влада Србије уместо да укине парафискалне намете
малим и средњим предузећима и тако стимулише послодавце да дају веће зараде на том плану
није урадила ништа. Такође не верујем ни да ће послодавци али ни међународне финансијске
организације подржати Вучићеву идеју о повећању плата запосленима у реалном сектору. Тиме
би директно био смањен профит многих страних компанија, а пракса је показала да Вучић
далеко више брине о интересима послодаваца него радника, па не верујем да ће ризиковати
сукоб са крупним капиталом. Стога, иако би повећање плата у Србији и у јавном и у реалном
сектору могла да буде оцењена као насушна потреба, не верујем да ће до тога и доћи. Пре сам
мишљења да оваквим изјавама Вучић жели да добије краткорочне и јефтине политичке поене
у јавности - закључује Веселиновић.
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ЕУ: Заштита животних и радних услова
Европска унија је данас саопштила да покреће разговоре са синдикатима и послодавцима, како
би се осигурала заштита радних и животних услова особа које имају алтернативне послове, као
што су вожња таксија или достава брзе хране.
Пише: ФоНет
Дебата је потребна у свих 28 чланица ЕУ, пошто промене на тржишту рада повећавају опасност
да људима буду ускраћене накнаде за незапослене или здравствено осигурање, оценила је
Европска комисија.
Пажња ће се посветити и породицама чија су оба родитеља запослена, пружању помоћи у кући,
минималним стандардима породиљског одсуства.
Живот у 21. веку значи да нам је потребан приступ животу и раду који одговара 21. веку,
изјавио је потпредседник Европске комисије Франс Тимерманс.
Европска комисија жели утврђивање заједничких принципа везаних за једнака права, приступ
послу и добре услове рада.

Одржан штрајк упозорења, штрајк глађу се наставља
Пожега – У кругу предузећа АД “Путеви” Пожега јутрос је одржан штрајк упозорења радника
самосталног синдиката који су најавили генерални штрајк за 3. мај.
Члан синдиката Милијан Поповић рекао је да су тражили од директора предузећа да прими
представнике синдиката.
“Он је то одбио условљавајући да на састанку не може да буде представник синдиката
Миломир Нешовић. На јутрошњој једночасовној обуставили било је 40 радника и они су се
солидарисали са предстедником одбивши такву уцену. Иначе, наш колега и председник
синдиката од синоћ поред хране престао је да узима и воду ноћас је ту била и Хитна помоћ јер
је имао одређених здравствених потешкоћа”, казао је Поповић.
Ристовић: Нешовић покушава да сачува функцију
Генерални директор Ђорђе Ристовић рекао је да је повод за штрајк глађу у кругу предузећа АД
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“Пожега” последњи покушај председника Самосалног синдиката да себе како тако сачува да
остане на тој функцији и у радном односу у фирми.
“Разлог, да је он на удару руководства због свог великог залагања у предузећу за одређена
питања је неистина, јер је он тренутно на удару закона због дисциплинских прекршаја које је
направио, а да не причам о неким кривичним делима и понашуњу према мени, где је и
полиција умешана”, рекао је Ристовић.
Он наводи да Нешовић на суду може затражити своја права ако сматра да је руководство у
било чему погрешило.
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