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Највеће плате у Милану Благојевићу и Првом Партизану
Највеће плате у војној индустрији су у Милану Благојевићу из Лучана и у ужичком Првом
партизану, преноси КоментарПресс.
Пише: Данас Онлине
У „МБ Наменска“ у Лучанима просек нето зарада је око 63 000 динара, а обим посла у
последњих пет година се повећао за 30%, наводи се на сајту КоментарПресс.
Ако се настави овим темпом Милан Благојевић ће бити принуђен да запошљава раднике из
суседних општина. У чачанској Слободи кажу да не памте боље дане, а у Прибоју кажу да је
град живнуо од када ФАП производи камионе за војску.
Приликом недавне посете Прибоју министар Вулин је рекао да је најмање 266 милиона динара
предвиђено за куповину ФАП-ових производа.
Стављањем у функцију аеродрома Поникве и аеродрома Морава регион Западне Мораве ће
имати још веће развојне шансе.

Тутинске плате на врху санџачке листе
Просечне нето децембарске зараде, од шест санџачких општина, највеће су биле у Тутину.
Пише: С. Новосел
Према подацима Републичког завода за статистику, запослени у Тутину, последњег месеца
прошле године, имали су просечну зараду од 40.394 динара или 400 динара више него у
новембру. На другом месту по просечним зарадама, са 39.142 динара, јесу запослени у Сјеници.
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Нововарошке просечне нето плате, 37.580 динара, јесу на трећем, а на четвртом месту су
становници, највећег града у овом делу Србије, Новог Пазара који су примили 36.974 динара.
Општине Пријепоље и Прибој су опет на зачељу ове лествице са 36.527 односно 35.253 динара.
Просечна нето зарада на нивоу Србије у децембру је била 54.344 динара или за близу 14 хиљада
више него од најбољег примања у Санџаку, у општини Тутин.

Одбили већу плату и 200 ЕУР - краћа радна недеља или блокада
Штутгарт -- Регионални немачки синдикат позвао је на генералне штрајкове у индустријским
компанијама широм земље почев од следеће седмице.
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Они су позвали на штрајк након што су протекле ноћи пропали преговори о већим платама и
праву на мањи број радних сати.
Моћни немачки синдикат ИГ Метал саопштио је у петак да ће одложити свој позив на
целодневне штрајкове, у ишчекивању исхода последње рунде преговора с послодавцима у
југозападној немачкој држави Баден-Виртемберг, где се налазе седишта компанија као што су
"Даимлер" - произвођач "мерцедес-бенца", и "Порше", преноси Ројтерс.
Међутим, пета рунда преговора је протекле ноћи окончана без договора између синдиката и
послодаваца, а регионални огранак синдиката ИГ Метал саопштио је да ће националном
руководству синдиката препоручити да позове на генералне штрајкове почев од идуће
седмице.
Штефан Волф, шеф удружења регионалних послодаваца у Баден-Виртембергу, рекао је да је
синдикат ИГ Метал изнео нове поредлоге током синоћне пете рунде преговора и да се о тиом
предлозима "није могло преговарати".
Он је упозорио да ће шира акција индустријских радника нанети велику финансијску штету
немачким компанијама.
"Остао сам без речи јер су добри компромисни предлози и решења, која смо већ пронашли,
поново склоњени с преговарачког стола након тако дугих преговора", рекао је Волф.
Охрабрен најбржим привредним растом у последњих шест година и рекордно ниском стопом
незапослености, ИГ Метал захтева повећање плате за шест одсто за 3.9 милиона радника
металне индустрије широм Немачке.
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Велику кочницу у преговорима представља захтев синдиката да се радницима да право да
смање седмичне радне сате са 35 на 28 ради старања о деци, старијим особама или болесним
члановима породице, а да се на пуне радне сате врате после две године.
Запосленима је до сада нуђено повећање плате од два одсто уз једнократну исплату од 200
евра, док су им одбијени захтеви за краћу радну недељу уколико није предвиђено и да
запослени привремено раде дуже него што је предвиђено.
Више од 900.000 радника учествовало је у индустријској акцији ове године у знак подршке
захтевима ИГ Метала за веће плате.
Сваки договор из Баден-Виртемберга биће примењен и у другим немачким државама,
напомиње британска агенција.
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