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Михајловић у ванредној контроли:
Радника нема нигде
Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић била је у ванредној контроли
градилишта изградње моста преко Саве код Остружнице на обилазници око Београда, пола
сата пре краја радног времена и констатовала "да радника нема нигде".
У саопштењу се наводи да је инвеститор радова "Путеви Србије", а извођач аустријска
компанија "Штрабаг" и домаћа "Мостоградња".
"Сада је 16 часова, у извештајима пише да је радно време на овом градилишту сваког
дана до 16.30, али поново видим да радника нигде нема. Уместо да овде буде најмање 100
радника, нема готово никог", рекла је Михајловић.
Она је нагласила да је држава за овај мост издвојила 3,5 милијарди динара и да
"извођачи морају да се уозбиље", саопштило је Министарство.
"Верујем да извођачи имају по неколико градилишта на којима паралелно раде, али
радови на овом мосту не смеју да трпе јер се ово плаћа новцем грађана Србије. Мост мора да
се заврши у року, а како видим, већ сада је јасно да не може бити завршен до пролећа следеће
године. Ако то хоћемо, онда радника мора да буде више", нагласила је Михајловић.
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Агрокор блокиран, не може да прода Фриком
Хрватска компанија Ледо, део гиганта Агрокор, потврдио је да је 22. августа примио
одлуку из Србије о привременој мери забране располагања над уделима у Фриком д.о.о.
Привремена забрана Трговачког суда је донета на захтев Сбербанк Русија, и сада је
блокирано располагање 100 одсто имовине Леда у Фрикому.
Трговачки суд у Београду је 7. јуна2017. донео одлуку на захтев Сбербанк јер она
потражује 100 милиона евра главнице и 1,3 милиона евра камате (на дан 25. маја 2017.), а која
произлази из јемства по уговору кредита потписаног 21. фебруара 2017. године, пише
Сеебиз.еу.
Хрватска компанија такође обавештава јавност како је Сбербанка покренула поступак
арбитраже протива Агрокора д.д. и 11 фирми гарантора (укључујући Ледо) који се одвија пред
Лондонским судом међународне арбитраже (ЛЦИА), а у вези са 450 милиона евра датих
Агрокору.
Истовремено је Анте Рамљак, шеф државне принудне управе Агрокора, енглеском суду
поднео захтев за признавањем учинака те управе у Енглеској и Велсу. Странке у арбитражном
поступку су прихватиле мировање арбитражног поступка док се правоснажно не одлучи о
захтеву Рамљака, а што се очекује најраније у новембру 2017. године..
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Једу Швајцарци, али неке земље ЕУ
јефтиније су од нас

Ни ова школска година неће почети само првим школским звоном, већ и скраћењем
часова на 30 минута и протестима по градовима Србије. Тако ће ђаци почети школску годину у
око 750 школа, које су чланице Уније синдиката просветних радника. Остали синдикати, још
одлучују да ли ће се, како и када прикључити штрајку.
Ни ова школска година неће почети само првим школским звоном, већ и скраћењем
часова на 30 минута и протестима по градовима Србије. Тако ће ђаци почети школску годину у
око 750 школа, које су чланице Уније синдиката просветних радника. Остали синдикати, још
одлучују да ли ће се, како и када прикључити штрајку.
Школско звоно огласиће се 1. септембра, али ће за крај часа звонити 15 минута раније, а
наставници ће тачно у подне на протесте. То је одлука Уније синдиката просветних радника и
после састанка с премијерком Брнабић и ресорним министром јер конкретних понуда није
било.
"Оно што јесте такође провејавало на овом састанку јесте да држава и даље жели да
подржи образовање, да је ситуација са платама у образовању катастрофална, да смо 17 посто
испод републичког просека, а мени је драго да то не радује ни председницу Владе, и очекујемо
да ћемо имати и неке заиста директне понуде за то шта ће бити надаље", каже председница
Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић.
Од премијерке су за сад добили обећање да ће представници синдиката бити први
обавештени о томе коликој повишици просветари могу да се надају. Ни министар просвете није
био прецизнији.
"Остало је да видимо могућности које држава има. То је да свако наредно повећање
плата просвета има тренд који је започет. Да сустиже остале људе који су на осталим јавним
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службама, и то је нешто што су и они прихватили да је сасвим у реду", рекао је министар
просвете.
И док је један од синдиката јасно ставио до знања да им није у реду, остала 3 синдиката
спремна су да Влади дају још времена.
"Да не буде то традиционално 1. септембар. То може да буде било који дан или више
дана, уколико се будемо одлучили за било коју врсту протеста или штрајка", каже Валентина
Ерић, председница Синдиката образовања Србије.
"Вероватно ћемо организовати штрајк 4. септембра. Сад је договор да ћемо штрајк
упозорења или скраћење часова на 30 минута", рекао је Слободан Брајковић председник
Синдиката радника у просвети Србије.
"Ако преговори не буду ишли ваљано спремамо озбиљан штрајк највероватније пре
усвајања буџета, а то ће вероватно бити октобар месец", каже Томислав Живановић,
председник ГСПРС Независност.
Просветари траже пре свега да њихова просечна плата исплива изнад републичког
просека који је тренутно на 47.000 динара, а затим и да се усвоје њихове примедбе на нацрт
Закона о запосленима у јавним службама, који је на јавној расправи до 4. септембра.
Уколико Влада не испуни њихове захтеве, најављују даље синдикалне акције, што
би могло да значи и потпуну обуставу наставе.

Зашто су неке отпремнине за запослене веће од
200 евра по години стажа?

Док су радници "Гоше" јуче протестовали испред Владе Србије тражећи неисплаћене

зараде, повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица, судски извршитељи пленили
су имовину фабрике из Смедеревске Паланке.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић рекао је ФоНету да су судски
извршитељи ушли у фабрику у пратњи полиције.
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Док смо ми били у Београду, у фабрику су ушли судски извршитељи и полиција, обијали
су магацине, пописивали материјал и машине, а поједини људи су бренерима секли обртна
постоља и односили их као старо гвожђе, рекао је Вујичић, додајући да је полиција то мирно
гледала.
Он је подсетио да пре две недеље радници нису дозволили извршитељима да плене
фабричку имовину, али да јуче није имао ко да је брани.
"Стекли смо утисак да поједини радници и руководство фабрике и не желе да она почне
да ради. Можда је и боље да одемо у стечај јер ћемо тада добити по девет зарада и
примаћемо годину дана плату на бироу рада. Боље и то, него да радимо, а да не примамо
ништа", рекао је Вујичић.
Председник штрајкачког одбора је нагласио да радници и поред свега не одустају од
својих захтева и најавио да ће сутра почети свакодневне шетње градским улицама и протести
испред зграде општине.
"Нећемо више да седимо у фабрици и од сутра ћемо свакодневно демонстрирати
улицама нашег града и испред Општине. Нећемо дозволити да се сви намире из стечаја, а
само радници да остану празних шака", казао је Вујичић.
Према његовим речима, већина радника “Гоше” је у веома тешком социјалном положају,
без новца, са великим дуговањима за комуналне услуге и рате кредита.
Већина наших породица живи од пензија наших родитеља или сезонски ради на берби
воћа. Такво стање је неподношљиво, казао је Вујичић.
Он је одбацио тврдње појединих министара да је њихов протест исполитизован, али је
додао да ће радници и њихове породице “добро размислити за кога ће гласати на следећим
изборима”.
Тада ћемо се бавити плитиком и на изборима казнити људе који су нас довели у
овакву ситуацију и претворили нас у социјалне случајеве, поручио је Вујичић.
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