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Иновације - нова шанса за сарадњу Србије и Русије
С. Б.
Пети пословни форум "Експо Русија – Србија" привукао произвођаче из различитих сектора од енергетског, прехрамбреног до ауто, авио и машинске индустрије
ПОСЛОВНИ форум "Експо Русија - Србија" окупио је око 200 компанија, али и малих и
средњих предузећа из ових двеју земаља. У нади да ће освојити нова тржишта изложба је
привукла произвођаче из различитих сектора - од енергетског, прехрамбреног до ауто, авио и
машинске индустрије. Трговинска размена Србије и Русије лане је порасла за 20 одсто и
достигла око 2,5 милијарди долара, а надлежни верују да бисмо већ ове године могли да
достигнемо трговину вредну чак три милијарде долара.
Предност је могућност Србије да скоро 99 домаћих производа пласира на руско тржиште без
царине. Нова област сарадње су информационе технологије и иновације.
- Потписали смо споразум са "Ростек групацијом" која окупља 800 руских компанија - истакао
је у среду Ненад Поповић, министар без портфеља, задужен за иновације и технологију. Ускоро, у мају, потписујемо споразум са најбољим руским технолошким парком "Сколково".
Потписујемо и меморандуме о сарадњи са "Роскосмосом" и "Росатом". Русија и Србија дају
огроман значај иновацијама и дигиталним технологијама.
Форум је отворио и заменик министра економског развоја Руске Федерације Алексеј Груздев.
Изложба траје до сутра, а током ова три дана организују се округли столови, састанци учесника
са представницима министарстава и билатерални сусрети привредника.

КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕ:Плата женама чим затрудне
Слободан Ћустић, глумац
Кључ за решење у држави, која би добрим планом и мерама могла да реши проблем и
подстакне младе на ширење породице - чим затрудни, жена би требало да прима плату, не
нижу од минималца
КЉУЧ за решење у држави, која би добрим планом и мерама могла да реши проблем и
подстакне младе на ширење породице - чим затрудни, жена би требало да прима плату, не
нижу од минималца, која би после порођаја и расла, до запослења, а док дете не напуни шест
година. То није луксуз. Добре идеје за решење проблема пада наталитета, држава може наћи на
примеру Јагодине.
Велики је проблем у погледу младих, који од живота у Србији очекују оно што не могу ни у
много развијенијим земљама - да пропутују светом, а онда кад све прођу да зачну породицу.
Проблем је у глави и у свести, у глобалној политици чији је циљ да уништи идентитет
појединца и претвори нас у потрошаче, да поништи породичне традиционалне вредности.
Едукација није начин, јер би била критикована као некоректна, од многих група, иако малих,
али јаких.
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ПОРАЖАВАЈУЋА СТВАРНОСТ Радник на минималцу у Луксембургу за
сат заради колико његов српски "колега" за ДАН
Данијела Нишавић
Са минималном ценом рада од 143 динара по сату, српски радници су на самом европском
зачељу. Лидери у висини најниже цене рада су Аустралија, Луксембург, Нови Зеланд,
Француска и Холандија, где радник за сат заради оно што је за око 360.000 запослених у
Србији који примају минималац, потребно од седам до осам сати.
Од почетка године, сат рада у Србији кошта 143 динара. Упркос томе што је повећање износило
10 одсто и сврстава нас међу оне земље које су имале међу већим растом минималца они који
примају најмању зараду која је у јануару износила 26.312 динара, њом не могу да се намире
трошкови ни минималне потрошачке корпе (36.219.67 динара), а камоли просечне (69.897,04).
У првом случају недостаје 9.907 динара, док у другом чак 43.585 динара, или скоро још две
минималне зараде.
Институт за економско и социјално истраживање ЕУ у свом извештају за март 2018. указује да
је почетком ове године у државама чланицама Европске уније забележено просечно повећање
минималних зарада од 4,4 одсто.
Просек у Западној Европи осам евра
Највиши ниво минималне зараде ван Европе је у Аустралији 12,42 евра по сату. У Западној
Европи становништво у просеку зарађује осам евра по сату. Предњачи Луксемберг са 11,55 евра,
док је најмање у Белгији 9,47 евра по сату. Друга група земаља су оне са минималном зарадом
од три до пет евра по сату, а ту спадају Словенија (4,84 евра), Шпанија (4,46 евра), Малта (4,31
евра), Португал (3,49 евра) и Грчка (2,3 евра). Трећа група су земље Источне Европе, где су
минималне плате испод три евра по сату - Бугарска 1,57, Турска 2,53, Украјина 0,74 и
Молдавија 0,68. Ту спада и Србија са 1,58 евра, колико се наводи у извештају.
Сви са минималцем деле исту судбину
Међутим, судбина радника са минималцем је свуда скоро иста, без обзира о којој држави је реч.
У многим земљама минималне зараде износе 50 одсто просечних и не обезбеђују услове за
нормалан живот. У Немачкој где је минимална цена рада 8,84 евра, минималац је 46,7 одсто
испод просека.
И док је у Србији минималан сат рада повећан за 10 одсто, највећи раст забележен је у
Румунији - чак 52 одсто. То је учињено у две фазе 1. фебруара 2017. и 1. јануара 2018. Након
дугог периода стагнације након кризе евра порасле су минималне зараде у Португалу за 4,1
одсто, Шпанији за четири одсто, Ирској за 3,2 одсто. Изузетак је Грчка, где промена није било у
последњих шест година. Иначе, Немачка је једина земља у Европи у којој се повећање
минималне зараде дешава сваке друге године. У САД, како се каже у извештају минимална
зарада је значајно изгубила куповну моћ од последњег повећања које је било 2009. године.
Интересантно је и да је Европска трговинска унија предложила да законске минималне зараде
буду такве да могу да обезбеде минимални животни стандард и да буду најмање једнаке износу
од 60 одсто националне просечне плате. Међутим, да би се остварио овај амбициозни циљ
потребно је значајно повећање минималне зараде у већини земаља Европе.
Минимална цена рада у еврима по сату
Аустралија 12,42
Луксембург 11,55
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Нови Зеланд 9,91
Француска 9,88
Холандија 9,68
Ирска 9,55
Белгија 9,47
Немачка 8,84
Велика Британија 8,56
Канада 7,96
Јапан 6,69
САД 6,42
Кореја 5,90
Словенија 4,84
Шпанија 4,46
Малта 4,31
Португал 3,49
Грчка 3,39
Естонија 2,97
Пољска 2,85
Чешка 2,78
Словачка 2,76
Хрватска 2,66
Мађарска 2,57
Летонија 2,54
Турска 2,53
Аргентина 2,53
Румунија 2,50
Литванија 2,45
Србија 1,58*
Бугарска 1,57
Бразил 1,26
Албанија 1,03
Русија 0,83
Украијна 0,74
Молдавија 0,68
Извор: Институт за економско и социјално истраживање (WСИ), податак који је у званичном
извештају, минимална цена рада у Србији 143 динара за сат

Немачки синдикати позивају на штрајк радника јавног сектора
Срна
Немачки синдикати позвали су на "штрајкове упозорења" у јавном сектору овог месеца, након
што су државна и локалне владе одбациле њихове захтеве за повећањем зарада.
Синдикати који представљају око 2,3 милиона радника јавног сектора, траже повећање зарада
од шест одсто или најмање додатних 200 евра месечно у наредних годину дана.
Међутим, послодавци нису изнели своју понуду упркос две рунде преговора, саопштио је
синдикат "Верди". Синдикат је позвао на штрајкове упозорења који би трајали по неколико
часова "пре Васкрса".
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- Послодавцима је потребно да се пробуде на овај начин - рекао је Улрих Зилбербах, шеф
синдиката радника у администрација ДББ.
Синдикати нису прецизирали који сектори ће учествовати у штрајку. Низ сличних штрајкова
2016. године значајно је пореметио живот у Немачкој када су са радом престале службе за
одвожење смећа, болнице, организације јавног транспорта и установе за децу предшколског
узраста.
Послодавци су одбацили последњи захтев за повећање зарада као превелик. Вођа синдиката
"Верди" Франк Бсирске рекао је да су захтеви синдиката оправдани имајући на уму вишак у
буџету Немачке од 36,6 милијарди евра за 2017. годину, пренео је АФП.
"Економија цвета. Када, ако не сада, могу запосленици јавног сектора да добију удео у овом
позитивном развоју ситуације", упитао је Бсирске.

Мале шансе да се судским путем врате пензије
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Уставни суд би до краја овог месеца требало да разматра иницијативу за оцену уставности
Закона о привременом умањењу пензија, коју су пензионери поново поднели
Уставни суд Србије требало би до краја овог месец да разматра иницијативу Удружења војних
пензионера Србије за покретање поступка ради оцене уставности доношења Закона о
привременом умањењу пензија које је снази од новембра 2014. године.
У овом удружењу, кажу, да је на сајту суда најпре било објављено да ће велико веће о
иницијативи расправљати у другом и трећем кварталу прошле године, али до тога још увек
није дошло.
– Удружење је први пут суду иницијативу за оцену уставности поднело 25. априла 2016. године,
али пошто одговора није било поново су упутили захтев да им се одговори докле се стигло у
поступању. Недавно је стигао одговор да предмет није разматран на седници првог Великог
већа Уставног суда, те да је разматрање предвиђено у периоду јануар–март 2018. године – каже
председник овог удружења Љубомир Драгањац.
Они, међутим, уместо одговора до краја месеца, очекују да ће се све одложити за другу
половину године, јер нико од надлежних у влади не помиње укидање овог закона, а скептични
су да ће пензионери, који су у међувремену подносили захтев ПИО фонду за доношење уверења
о повраћају умањених пензија, ишта успети да ураде.
Велики број пензионера, који се протеклих дана јављао нашој редакцији, међу којима је и
Александар Поповић, мајор авијације у пензији, коме је ПИО фонд доставио одговор о укупном
дугу и по месецима и по данима, пита чему сада то и шта му то уопште значи?
Драгањац каже да, осим трошкова за судске таксе, које ће пензионери морати да плате, тешко
нешто могу да добију, али да свако има право да се жали.
Јасмина Белић, адвокат, којој пензионери, како се може видети на сату Удружења синдиката
пензионера Србије, могу дати пуномоћје, поручује да оштећени треба да наставе с подношењем
захтева, јер постоји правни основ да се спор добије.
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– Не желим да откривам механизме, које ћу применити у овом парничном поступку, али не
треба губити из вида да је пензија неотуђиво право и својина сваког појединца коју не може
нико да им одузме, јер се зна како су пензије зарађене – каже она.
Упитана шта да раде пензионери који немају пара за адвоката, одговара да је овде реч о
пензионерима чија су примања пре умањења била висока, те да има оних којима држава до
сада дугује између 800.000 и 900.000 динара. За враћање толиког новца, пензионеру не би
требало да представља проблем да плати судску таксу од 35.000 или 40.000 динара.
Међутим, ни адвокати нису сагласни међу собом, па Влада Јовановић, каже да пензионери
могу да иду до Стразбура, али да ће и тамо највероватније бити одбијени.
На основу обрачуна где је наведен укупан дуг, пензионер може да напише тужбу парничном
суду за стицање пара без основа за износ наведен у потврди добијеној од Пензијског фонда.
– Од суда може да тражи да му се признају потраживања каква су наведена у решењу и том
приликом ће морати да плати судску таксу која зависи од висине потраживања, а иде од 10.000
до 50.000 динара. Након првостепене судске одлуке, пензионер може поново да се жали, након
чега се доноси пресуда. Ако и први и други пут суд одбије жалбу, оштећени може да се жали
Уставном суду. Ако га и он одбије, може да се за помоћ обрати Стразбуру – каже Јовановић.
Међутим, неизвесно је да ли ће ишта успети да уради, јер оштећени мора да зна „да је посебан
закон јачи од општег”, што је овде случај. Држава је пре четири године донела посебан Закон о
привременом умањењу пензија, који је сада јачи од пензијског закона – закључује овај адвокат.
Иначе, рачуница показује да држава по основу смањења пензија, за око 700.000 пензионера,
месечно уштеди 16 милијарди динара.

Испуњен један од услова радника Алатнице Застава оружје
Радници Алатнице фабрике Застава оружје трећег дана од обуставе рада су отпочели са радом,
након што је управник радионице Јездимир Ловић поднео оставку на место руководиоца
погона Алатнице, чиме је је испуњен један од захтева радника, саопштила је Синдикална
организација Застава оружје.
Како наводе, директор фабрике Милојко Брзаковић се у преподневним сатима обратио
радницима Алатнице и одбацио сваку могућност смене управника погона кога је пре две
године довео у фабрику и одмах поставио за управника погона Алатнице, без довољног
искуства неопходног за руковођење овим значајним сегментом фабричког система.
„Начин руковођења у протеклом периоду је обележен стварањем лоших међуљудских односа
који су кулминирали незадовољством радника свеукупним стањем у Алатници фабрике где
умеће мајсторског заната долази до пуног изражаја. У наредном периоду кренуће се са
решавањем и осталих захтева радника а који се тичу тешких услова рада због хемијских
штетности, недостатка одговарајућих алата, нначина награђивања, као и побољшања
хигијенских услова. Радници фабрике су још једном исказали јединство за решавање кључних
питања који се односе на побољшање положаја запослених у нашој фабрици“, истиче се у
саопштењу Синдикалне организације Застава оружје.
Весић: Већина фирми у Београду су породична предузећа
Политика Града Београда је да након градског тендера на којем је победила страна компанија,
најмање 50 посто послова добију домаће компаније као подизвођачи радова. На тај начин
покушавамо да помогнемо домаћим фирмама да дођу до посла, изјавио је градски менаџер
Горан Весић.
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Он је на отварању трећег Пословног форума „Породичне фирме – Стуб развоја економије”
подсетио да је Београд током последњих неколико година веома „отворен” за инвестирање.
Тачно је да се то односи највећим делом на велике инвеститоре и инвестиције, навео је Весић,
јер то Београду доноси десетине, па и стотине милиона евра, уз запошљавање великог броја
људи.
Према његовим речима, већина фирми које се у Београду оснивају јесу породична предузећа
којима би требало да се позабавимо јер су у питању фирме које остају овде, за разлику од
мултинационалних компанија које „иду за тржиштем и сопственим интересима”.
– На последња три велика тендера у граду, где је вредност посла од 6 до 15 милиона евра, посао
су добиле домаће фирме. „Мостоградња” је добила посао реконструкције Бранковог моста,
након тога су добили и посао на реконструкцији једног булевара у оквиру којег постоји и
измештање речног корита. Та фирма је била у лошој ситуацији, али се сада ситуација
променила, што важи и за „Енергопројект”, па сада домаће фирме побеђују на тендерима у
конкуренцији страних. Град Београд се труди да подстакне развој малих и средњих предузећа,
иако она нису у потпуности у нашој надлежности – додао је Весић.
Он је нагласио да је чланство у Привредној комори Србије сада обавезно и да то не треба
посматрати као нови намет.
– Привредна комора која добро ради свој посао веома је значајна за развој малих и средњих
предузећа. Град Београд има добру сарадњу са Привредном комором Србије, чији је део сада
Привредна комора Београда, а закон који је на снази и односи се на уређење и рад Привредне
коморе је веома добар. Једна од првих одлука коју смо 2014. године донели као Скупштина
града била је да не доносимо ниједну одлуку без мишљења Привредне коморе, које није
обавезујуће. Када је Град Београд у питању, ми смо током текуће године спровели два конкурса.
Први је био за подршку и развој предузетништва у 2018. години, односно за куповину једног
или више основних средстава, машина или друге опреме. За ове потребе издвојено је 20
милиона динара, а стигло је око 100 пријава, што значи да је више предузећа знало да
расписујемо конкурс него прошле. Други конкурс је био за суфинансирање из програма од
јавног интереса из области предузетништва и запошљавања. Ту је одвојено 12 милиона динара
и добили смо око 40 пријава. Резултати оба конкурса биће ускоро објављени – рекао је градски
менаџер.
Весић је истакао да раније није било тих средстава, док се сада Град Београд сваке године труди
да буџетом обезбеди више новца него претходне године. Ове године та средства су већа него
прошле, а новац је обезбеђен консолидацијом градских финансија.
– После дужег периода паузе, прошле године смо обезбедили већи износ средстава намењених
развоју пољопривреде. Ове године предвиђено је око 175 милиона динара, прошле је било око
100, а мислим да у прошлости Град Београд није обраћао довољно пажње на пољопривреду,
која је веома важна за привреду нашег града. Поменутих 175 милиона динара није довољно, па
ћемо у сарадњи са Министарством пољопривреде формирати посебан секретаријат за
пољопривреду. Град даје подстицајна средства за пољопривреду у области воћарства и
повртарства, пчеларства, сточарства и набавку механизације. На тај начин желимо да
помогнемо пољопривредницима да дођу до средстава која су им неопходна за њихов даљи рад
– казао је Весић.
Он је истакао да је прошле године направљен озбиљан искорак када је пољопривреда у питању,
а тако ће се и наставити.
– Посебно сам поносан на Научно-технолошки парк Звездара, који смо пре четири године
затекли у потпуној нефункционалности. Заједно са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја и Београдским универзитетом направили смо нову компанију у којој
данас ради 560 младих људи и више од 50 компанија. У наредне четири године ћемо се, такође,
много конкретније бавити „старт-аповима”. Заједно са Владом Републике Србије подршку и
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помоћ старт-ап предузећима одредићемо као приоритет за наредни период. Иако се већина тих
компанија угаси, успех једне или две држави и граду враћа уложена средства. Преко Фондације
за младе таленте, Град Београд даје милион динара за три „старт-апа”, а поред тога смо
обезбедили бесплатне радионице „Знањем до циља” где је учествовало више од 150 старт-ап
компанија. Та средства нису велика, али идеје које тамо можемо да чујемо су заиста сјајне и
заслужују подршку – додао је градски менаџер.
Весић је присутне упознао са намером Града Беогрда и Владе РС да се у наредном периоду у
сарадњи са заинтересованим фондовима одвоји одређен број старих индустријских објеката
који ће бити претворени у неке врсте „хабова”, где ће „старт-ап” фирме добијати бесплатну
подршку.
– Тако ћемо помоћи људима који имају добре идеје да лакше комерцијализују своје производе
и изађу на тржиште. То ће бити један од најважнијих задатака за наредни период и већ
размишљамо о неколико локација, уз постојање неколико заинтересованих фондова. То је
нешто по чему желимо да Београд буде препознатљив, а користићемо пример Израела, који је
постигао огроман успех када су „старт-апови” у питању. У таквим предузећима у Израелу ради
скоро 40.000 људи и на нама је да покушамо да применимо њихова искуства. У сарадњи са
Националном службом за запошљавање обезбеђено је пет милиона динара за област
иновативних технологија. Када су субвенције за самозапошљавање у питању, град је обезбедио
6,5 милиона динара, док је за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима обезбеђен исти износ. За спровођење
јавних радова на којима се ангажују незапослене особе опредељена су два милиона динара –
рекао је Весић.
Он је истакао да се сваки уложени динар у мала и средња предузећа и породичне компаније
враћа вишеструко у облику пореза, запошљавања, плаћања доприноса на зараде и то је логика
којом ћемо се водити.
– Прошло је време у којем је Београд био град тешке индустрије и вероватно се више никада
неће вратити. Желимо да наш град постане град иновативне индустрије у којем се пре свега
подржавају људи са добрим пословним идејама. Београд ће у наредне четири године бити град
бизниса и град у којем се трудимо да пружимо шансу људима који желе да привређују. Желимо
да грађани Београда живе квалитетније, да зарађују боље, а да они који до сада нису имали
прилике коначно почну да раде – закључио је Весић.

Рума: Нови погон британске компаније, посао за 200 радника
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Компанија "Албон", која у Руми послује већ пет година, планира ускоро изградњу
новог производног погона и запошљавање нових 200 радника, пише портал општине Рума.
Британски инвеститор, како наводе, поред фабрике делова за аутоиндустрију у Руми, има
фабрику и у Шимановцима, а нови погон у Руми била би трећа инвестиција ове компаније у
Србији.
Прве две инвестиције "Албон" је реализовао уз државне подстицаје, а Влада Србије спремна је
да подржи и нови пројекат у Руми, пише на сајту општине.
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Укупна вредност инвестиције би требала да буде девет милиона евра. У прошлој години ова
компанија је извезла производе у вредности од 20 милиона евра.
Фирма у Руми производи клипњаче за моторе намењене аутоиндустрији, а у новом погону ће се
такође производити делови за моторе.
Компанија сарађује са Фордом, Меркури Марином, Каминсом, Поларисом, а планирана је
сарадња и са Реноом.

Вучић: Радна места за 160 Зрењанинаца
Извор: Танјуг
ЗРЕЊАНИН: Председник Србије Александар Вучић каже да ће у фабрици "Ессеx Еуропе" у
Зрењанину посао наћи 160 људи, да ће просечна нето плата бити 90.000 динара, а за раднике
67.400 динара.
"Ово је нова победа. Очекујемо још инвестиција из Јужне Кореје. Звао сам Самсунг да дође, јер
наши људи воле њихове телефоне. Рекли су ми да треба будем упоран", нашалио се Вуцић на
церемонији полагања камена темељца за фабрику " Ессеx Еуропе " у Зрењанину.
Председник је нагласио да је инвестиција у фабрику 30,4 милиона евра, а да је држава помогла
са 1,6 милиона евра.
Он је инвеститорима пожелео да зарађујете и реинвестирате у Србију.
Фабрика која се гради, како је рекао, биће на 16.000 квадратних метара и да ће грађани бити
поносни на фабрике које се граде и своје зараде, јер ће моћи нешто да пруже деци и унуцима.
Председник је инвеститорима пожелео да Србију доживе као други куцу и да направе још
фабрика.
"У наредном периоду почињемо као држава да градимо брзе саобраћајнице између Зрењанина
и Новог Сада 50 километара пута и Зрењанина и Београда, а та инвестиција биће око 200
милиона евра", рекао је Вучић.
Грађани који су га дочекали, како је рекао, нису могли да верују када им је рекао за путеве који
ће бити изграђани, али и да је чуо од њих да се уздају у то да "када је Вучић обећао, можда и
буде нешто".
Представницима локалне самоуправе поручио је да се види шта се дешава са ценом грејања и
са водом у Зрењанину, а свим грађанима и инвеститорима обећао је да ће се Србија залагати за
мир и стабилност у региону.
Председник је најавио у Зрењанину јос радних места и не само у Зрењанину већ и у осталим
градовима у Банату, како би се тај део равномерно развијао са осталим деловима Војводине и
Србије.
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За три дана 800 пријава због рада на црно

ИЗВОР:РТС
Само у контроли три београдске општине у 375 привредних субјекта затечено је 137 радника
који су радили непријављени. Борба против сиве економије један је од приоритета Владе, а са
норвешком Владом покренут је пројект "Реци не, раду на црно". На интернет сајту грађани
могу да се информишу како препознати такав рад, уведен је и телефон за пријаве.
Политичка воља најбитнија је за решавање проблема сиве економије, сматрају синдикати.
Почео је да ради бесплатан телефон 0800 300 307 на који грађани могу и анонимно да пријаве
рад на црно. За три дана примљено је више од 800 пријава.
Припремио Срђан Димитријевић
"Људи се јављају, људи препознају, желе да заштите своја права, желе да заштите права других.
Битно је да се грађани јављају", каже министар рада Зоран Ђорђевић.
И Пореска управа на свом интернет порталу "порескиаларм.рс" омогућава пријаву фирми које
не издају фискалне рачуне, издају лажне рачуне или не пријављују раднике.
У 2017, Порески аларм имао је осам хиљада пријава, а у прва два и по месеца ове године 1.200.
Контролишући промет на фискалним касама у шест и по хиљада надзора прошле године,
проверавали су и јесу ли радници пријављени.
"У 39 одсто случајева код извршених ових контрола утврђене су неправилности, а резултат
свега тога јесте да је код две хиљаде пореских обвезника изречена мера привремене забране
обављања делатности", каже Нада Новосел, главни инспектор Пореске полиције.
Ни Инспекција рада, нити Пореска полиција не дају информације подносиоцима шта је
учињено са пријавом, јер је већина њих анонимна.
За смањење сиве економије потребна је политичка воља, превенција и доследна казнена
политика, кажу у УГС "Независност".
"Ја бих на пример онемогућио сваком послодавцу који не регулише обавезе према свом
запосленом да добије било какво признање и било какву субвенцију. Рецимо, да не можете да
добијете никакав посао, нити бенефит за неки ниво државе уколико ово нисте регулисали. Па у
овој земљи у слабим годинама, мршавим три милијарде је вредност јавних набавки на свим
нивоима власти", наводи председник УГС "Независност "Зоран Стојиљковић.
Синдикати сматрају и да држава не треба да плаћа обавезе страних корпорација. Многи тек
када стекну услов за пензију сазнају да су радили на црно јер им нису уплаћивани доприноси, и
зато је битно да се грађани информишу како да то спрече.
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Резултате борбе против сиве економије Влада објављује квартално, па се већ у априлу могу
очекивати први подаци за ову годину.

Штрајк 40.000 просветара у Словенији, не раде школе
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Љубљана -- Већина основних и средњих школа и вртића у Словенији не ради због штрајка око
40.000 просветних радника у тој земљи који захтевају веће плате.
Како словеначка агенција СТА преноси, ово је други протест просветара у Словенији у
претходних месец дана.
Ројтерс наводи да се највећи протест који чини 2.000 људи, одвија испред зграде владе у
Љубљани, а следећи страјк биће одржан 17. априла уколико влада не пристане да повећа плате.
Преговори владе са синдикатом радника просвете СВИЗ пропали су у понедељак увече јер није
успопстављен договор о висини и динамици раста плата у јавном образовном сектору.
Како британска агенција наводи, три месеца уочи општих избора у земљи који су заказани за
10. јун, влада словеначког премијера налази се под притиском за повећањем плата пошто
трговински синдикати тврде да економски раст нуди могућност за то.
Највећи синдикат захтева да се плате педагошких радника ове године знатно повећају јер низ
година заостају у односу на друге професије.
Тај синдикат такође износи податак да су плате у државној управи летос повећане за 4 одсто, а
плате у образовном сектору за само за 1,69 одсто.
Просветари такође захтевају и повећани регрес за годишњи одмор.
Упркос штрајку, вртићи ће бити организовани за децу чији родитељи нису имали коме да их
оставе на чување, наводи словеначка агенција.
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Оружари почели поново да раде након оставке руководиоца
Извор: Бета
После тродневног прекида радници Алатнице фабрике Застава оружје почели су поново да
раде пошто је испуњен један од њихових захтева – руководилац погона је поднео оставку,
саопштио је данас Самостални синдикат.
У саопштењу се наводи да је директор фабрике Застава оружје Милојко Брзаковић преподне у
обраћању радницима Алатнице одбацио сваку могућност смене руководиоца тог погона, кога је
пре две године довео и фабрику и поставио за руководиоца.
У синдикати сматрају да тај руководилац није имао довољно искуства да би био на челу
Алатнице и да је његов начин руковођења довео до стварања лоших међуљудских односа који
су кулминирали незадовољством радника свеукупним стањем у погону где мајсторско умеће
долази до пуног изражаја.
"У наредном периоду покренуће се и решавање осталих захтева радника Алатнице који се тичу
тешких услова рада због хемијске штетности, недостатка одговарајућих алата, начина
награђивања и побољшања хигијенских услова", саопштио је синдикат.
Иначе, директор фабрике "Застава оружје" Милојко Брзаковић одбацио је раније све оптужбе
синдиката о лошем стању у фабрици, назвао их ноторним лажима и узвратио контра
оптужбама да су синдикалне вође штрајк организовале из личних интереса.
У претходном периоду у фабрици су одржавани штрајкови као израз незадовољства
запослених због неисплаћивања бонуса као и "ћутања" Владе и ресорног министарства на још
неколико захтева из те крагујевачке фабрике, која су у вези са одговорношћу руководства за
негативно пословање као и изузимања фабрике из најављене приватизације.
Оружарима је током фебруара уплаћен, па онда повучен бонус од 10.000 динара.
Оружари су оптужили директора да је задужио фабрику за више милиона евра и направио
дугове према добављачима иако је, када је дошао на дужност, фабрика имала 900 милиона
динара и 55 милиона долара потписаних и авансираних уговора.
По подацима Самосталног синдиката Застава оружја просечна плата у фабрици је 49.000
динара, а значајан део зараде радници остварују прековременим радом.
Самостални синдикат је почетком фебруара почео прикупљање потписа запослених како би
изразили неслагање са идејом да се та фабрика војне индустрије приватизује.
Представници Штрајкачког одбора ове фабрике су раније одржали састанак са
градоначелником Крагујевца Радомиром Николићев на коме су му предати захтеви оружара и
показатељи пословања фабрике уз очекивање да се град, као власник једног дела капитала,
укључи и помогне.
Градоначелник је тада предложио да град, као и у случају протеста у Фијату, буде "канал
комуникације" између ресорних министарстава и запослених у фабрици.
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Н1 ИНФО

Радници Алатнице фабрике "Застава оружје" прекинули штрајк
Извор: Н1
Радници Алатнице фабрике Застава оружје, после тродневног прекида почели су поново да
раде, пошто је испуњен један од њихових захтева, руководилац погона је поднео оставку,
саопштио је Самостални синдикат.
У саопштењу се наводи да је директор фабрике Застава оружје Милојко Брзаковић преподне у
обраћању радницима Алатнице, одбацио сваку могућност смене руководиоца тог погона, кога
је пре две године довео и фабрику и поставио за руководиоца.
Синдикати сматрају да тај руководилац није имао довољно ускуства да би био на челу
Алатнице и да је његов начин руковођења довео до стварања лоших међуљудских односа који
су кулминирали незадовољством радника свеукупним стањем у погону где мајсторско умеће
долази до пуног изражаја.
"У наредном периоду покренуће се и решавање осталих захтева радника Алатнице који се тичу
тешких услова рада због хемијске штетности, недостатка одговарајућих алата, начина
награђивања и побољшања хигијенских услова", саопштио је синдикат.
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