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Ускоро регистар социјалних осигураника и социјалне карте
Извор: Танјуг
Доношење регистра социјалних осигураника и израда социјалних карата увешће
ред у област социјалих давања, кажу у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Доношење регистра социјалних осигураника и израда социјалних карата увешће ред у област
социјалих давања, кажу у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
"Да би уредили сферу социјале, прво се мора уредити регистар, а потом успоставити систем
социјалних карата. Једино тако је могуће имати ред у области социјалних давања", рекао је за
Тањуг министар Зоран Ђорђевић.
То министарство најављује да корисници социјалне помоћи, када се уведе систем социјалних
карата, неће морати да обилазе десетак шалтера и скупљају документацију неопходну за
добијање дечјег додатка, новчане социјалне помоћи и осталих социјалних давања.
Ðорђевић напомиње да су за владу пођеднако важне и друге области које директно или
индиректно утичу на живот наших градана.
"Ова влада и министарство на чијем сам челу ће одговорно наставити да ради на свим пољима,
што наравно подразумева и област запошљавања, као и области привредног раста и развоја",
навео је Ђорђевић.
У том Министарству кажу да раде на законској регулативи која ће омогућити да се направи
регистар социјалних осигураника, који ће бити промптно ажуриран како се подаци буду
мењали.
Ти подаци биће укрштани са другим базама и, када се то уреди, корисници социјалне помоћи и
других оваквих права ће своја права реализовати знатно лакше, брже и са неупоредиво мање
административних и процедуралних захтева.
Рад на томе је, како кажу у Министарству, већ почео и грађани ће видети резултат чим се сви
законски и техницки предуслови испуне.
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Судски извршитељи у „Гоши”, радници спречили пленидбу
Штрајкачи послали писмо председнику Србије и премијерки у којем траже помоћ у решавању
проблема. – Генерални директор нема никаква овлашћења за договор
Аутор: О. Милошевић
Смедеревска Паланка – Јутрос у паланачку ФШВ „Гоша” која не ради већ четири месеца,
дошли су судски извршитељи да плене робу на основу судских пресуда у корист поверилаца. У
камион који превози секундарне сировине, према тврдњама радника, цело пре подне товарили
су све од метала што им је пало под руку.
Радници су најпре у неверици и шоку посматрали како им празне фабрику, али су на крају
ипак спречили да камион извезе товар.

Радници Гоше од државног врха траже помоћ, наставак штрајка
Извор: Бета
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке затражили су данас од
председника Србије Александра Вучића и премијерке Ане Брнабић да им помогну у решавању
проблема у фабрици.
"Потребно је да својим ауторитетом утичете на отварање разговора са власником фабрике Гоша
у циљу решавања свих проблема", наводи се у отвореном писму које су радници упутили
државном врху и позвали их да посете ту фабрику.
Радници наводе да су у генералном штрајку од 28. марта и да су принуђени да им се на овај
начин обрате за помоћ, јер "радницима 2,5 месеца није уплаћен ни један једини динар".
"Налазимо се у ситуацији да нам се искључује струја, блокирају текући рачуни, прети тужбама
за неизмирење комуналних обавеза и осталих обавеза према банкама", наводи се у писму.
Објашњавају и да не могу да ступе у контакт са власником фабрике, што је основ за исплату
дела заосталих зарада после које би, како наводе, престао штрајк и почео редован рад у
фабрици.
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"Генерални директор који је именован од стране власника нема никаква овлашћења за
договор", наводе радници.
Прецизирано је и да би се радом гарантовао наставак започетих послова, уговарање нових и
опстанак фирме. Производња у Гоши је обустављена због неисплаћених зарада од 2014.
године, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених књижица. Гоша запошљава 358
људи и била је у власништву словачке фирме ЖОС која је продала кипарској компанији
Лиснарт за 4,2 милиона евра.

ПК: Синдикати власти дали рок да промене одлуку о отказима
Извор: Јужне вести, ОК Радио
Представници два синдиката ЈКП "Хамеум"-а и Туристичко-спортске
организације у одвојеним разговорима са председником Општине Прокупље
дали су рок од десетак дана да локална власт промени одлуку о отпустању 23
радника више из јавног сектора него што је то тражило министарство.
Председник Синдикалне организације ЈКП "Хаммеум"-а, подружнице Градски водовод Бобан
Цветковић и председник Независног синдиката радника Туристичко-спортске организације
Вања Стојановић који су раније потписали протокол о сарадњи, тврде да су недвосмислено
ставили до знања да се "неразумна одлука коју је изгласали прокупачки одборници мора
променити", а број радника смањити на бројку коју је претходно прописало надлежно
министарство.
- Ми смо председнику јасно и гласно рекли да од овога нећемо одустати. Дали смо рок од неких
десетак дана, видећемо хоће ли нас схватити озбиљно и још једном све преиспитати.
У случају да не добијемо позитиван одговор, наши синдикати ће искористити и друге начине
законске
борбе
за
права
радника
–
тврде
потписници
споразума.
Уз констатацију да ће им се наредних дана придружити још два или три синдиката, Цветковић
и Стојановић кажу да је ово услов свих услова, те да ће тек након тога започети дијалог са
послодавцем око критеријума за отпуштање радника на неодређено до захтеване бројке
министарства,
а
то
је
735
радника
у
систему
локалне
самоуправе.
Тренутно у локалној самоуправи има око 800 радника на неодређено, али је и око 40 радника
ангажовано на одређено и 200 путем јавних радова и сви због наводно "повећаног обима
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посла“, па синдикалци сматрају да је отпуштање 23 радника више од броја које је прописало
министарство неосновано.
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