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Пирот: Три заинтересована купца за Први мај
Три купца заинтересована за компанију АХА Мура Први мај - Процењена
вредност некадашњег текстилног гиганта 631 милион динара
После неколико неуспелих продаја компаније АХА Мура Први мај Пирот нови покушај продаје
улива нешто више оптимизма јер су за сада три потенцијална купца показала интересовање.
Родољуб Ћирић, председник Самосталног синдиката Округа, рекао је за ПлусОнлине да су до
истека рока продајну докуменатцију откупила три заинтересована купца.
Подсетимо, стечајни управник пиротске фабрике већ пети пут покушава продају текстилне
фабрике, овога пута методом прикупљања писаних понуда.
Процењена вредност АХА Муре Први мај је 631 милион динара, а потенцијални купци треба да
до 29. маја уплате депозит од 126,2 милиона динара.
Достављене писане понуде ће бити отворене 31. маја.
Иначе, некадашњи текстилни гигант Први мај из Пирота отишао је у стечај 2015. године, а
претходна четири пута нуђен је на продају методом јавног надметања.
Први мај некада је имао близу 7.000 радника и око 150 својих продавница широм тадашње
Југославије.
Облачили су националне спортске селекције, а њихова роба могла је да се нађе и на рафовима
продавница у Италији, Немачкој и Русији.
еКапија, ОК Радио

Јанковић: Највише пријава дискриминације на тржишту рада
Извор: Танјуг
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже да највећи
број притужби грађана стиже због дискриминације на тржишту рада
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже да највећи број притужби
грађана стиже због дискриминације на тржишту рада.
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"Највећи број случајева дискриминације је на тржишту рада. Грађани су ту спремни да пријаве,
јер су ту животно заинтересовани", појашњава Јанковић и додаје да се и на тржишту рада мора
препознати значај равноправности.
Она додаје да се различитост мора схватити као богатство, те да су покренули
антидискриминаторну кампању где покушавају домаћим и страним компанијама да објасне
знацацј различитости.
Упитана да ли у Србији постоји системска дискриминација или су у питању појединачни
случајеви, она каже да не постоји системтемска дискриминација, те да Србија није донела
циљано ниједан дискриминаторни закон.
"Постоје можда дискриминатрне одредбе, али сада нам министарства достављају законе на
мишљења, па ми им указујемо уколико постоји одредба која је дискриминаторна", рекла је
Јанковић гостујући на РТС.
Јанковић је недавно добила два признања од старијих суграђана -дрво солидарности и
пријатељи здравља старијих.

Вучић: Плате веће него икад
Технолошка компанија Континентал отвориће 1. јула у Новом Саду Центар за истраживање и
развој, најавили су данас генерални директор те немачке фирме Саша Циоринга и премијер
Александар Вучић и обећали да ће у том развојном центру бити запослено 500 инжењера, али
нису прецизирали датум.
Пише: ФоНет
Циоринга је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да је "план да се у том центру
што је пре могуће запосли 500 инжењера" и да ће ти стручњаци истраживати производе из
области аутомобилске индустрије. После десет година истраживања одлучили смо се
заинвестицију у Нови Сад, рекао је Циоринга на заједничкој конференцији са Вучићем и
амбасадором Немачке Акселом Дитманом.
Вучић је рекао да је држава помогла отварање тих раднихцместа и да је реч о тако квалитетној
инвестицији која Србију уводи у "вишу лигу".Он је напоменуо да ће инжењери који буду
радили у развојном центру Континентала у Новм Саду има "бруто плату 2.300 евра".
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То је вишеструко више од просечне плате у Србији, подвукао је Вучић који је инвестицију
Континентала по значају упоредио са доласком кинеске компаније у Железару. Упитан до ког
рока ће Континентал запослити у Новом Саду 500 инжењера, Вучић је одговорио да то зависи
од Србије и да би они запослили и две хиљаде када би било довољно стручњака. Вучић је
обећао да ће просечна плата у Србији до краја године бити 435 до 445 евра и да ће у јавном
сектору плата бити већа него икада. Он је истакао ће Србија у мају имати суфицит и да ће се то
наставити и наредних месеци уз редовно плаћање свих обавеза државе.
Немачки амбасадор Аксел Дитман је оценио да Немачка и Србија имају тесне економске везе и
да инвестиција Континентала сведочи о поверењу у Србију.

Синдикат: Министарство жели саговорнике кратког памћења
Аутор текста: Н1
Министар просвете Младен Шарчевић састао се у петак са представницима
синдиката у просвети. Весна Војводић Митровић из Синдиката просветних
радника Независност каже да је састанак показао да су министарству потребни
саговорници који имају кратко памћење и плитак ум, а да пошто пеосветари не
одговарају тим критеријумима тешко да ће договора бити.
Весна Војводић Митровић је гостујући у Дневнику у 19 на Н1 рекла да је повод састанка страх
Министарства просвете од великог броја тужби које би могле да уследе због погрешно
обрачунатих годишњих одбора у 2014. години.
"Накнаде још нису решене, постоје неке пресуде које иду у корист запосленима, али
министарство покушава да купи време и одложи решавање проблема", каже Војводић
Митровић.
Она подсећа да је министар Шарчевић неколико дана пред председничке изборе запосленима у
просвети обећао повећање од 15 одсто, због чега су му представници синдиката почетком маја
послали писмо тражећи да се изјасни о тој својој изјави.
"Он нам је упутио допис у којем нас је подсетио код кога су кључеви од ризница", истиче гошћа
Дневника.
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Просветни радници су у међувремену поставили још један захтев, а то је да буду изузети из
будућег закона о запосленима у јавном сектору. Представница Синдиката Независност каже да
су полиција и војска већ успеле да издејствују такав положај, а да је закон толико неповољан за
просветне раднике "да унижава положај међу другим корисницима буџета".
Она истиче да закон предвиђа мерење радног учинка у просвети, од васпитача до професора на
универзитетима, због чега су просветни радници у шали предложили да се у дуалном
образовању осмисли смер "читач џабаметра", мерне јединице за узалудни рад.
"Немогуће је да измерите учинак наставника који од ове ријалити стварности покушава да
отргне децу и наведе на прави пут", каже гошћа Дневника.
Додаје да је болно и то што се у закону о запосленима наводи да ће вредновање рада
запослених у просвети бити огледало ефикасности и уређености државе.
"Да ли је то могуће остварити средствима у којима је омогућено да сви они који имају
привилегије задржавају своје позиције, а ми запослени у просвети и даље се боримо са платама
нижим од просека", пита Војводић Митровић.
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