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СССС: КУД "Бранко Цветковић" иселио јавни извршитељ, не ми
ИЗВОР:ТАНЈУГ

Културно-уметничко друштво "Бранко Цветковић" исељено је из просторија у центру Београда
у којима су боравили 73 године, а из Савеза самосталних синдиката Србије кажу да нису они
иселили КУД, већ јавни извршитељ по налогу суда.
Веће Савеза самосталних синдиката Југославије је 1992. године уступило КУД-у "Бранко
Цветковић" пословни простор у центру Београда на коришћење без икакве накнаде, пише у
саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) у ком се додаје да од тада почињу и
проблеми јер КУД није поштовао своју једину обавезу да редовно одржава просторије и плаћа
комуналне трошкове који су "знатно увећани каматама, падали на терет синдиката".
СССС никада није тражио, наводи се у саопштењу, нити наплатио ни динара закупнине, већ је у
складу са Уговором само захтевао редовно измиривање режијских трошкова.
"Вишегодишње молбе и захтеви да поштују потписани уговор о пословној сарадњи и плаћају
режијске трошкове, направљене мимо намене због које су просторије уступљене КУД-у, нису
уродили плодом", пише у саопштењу. Због тога су, додаје се, Синдикат Србије и Црне Горе, а
затим и СССС, као правни следбеник, били принуђени да се обрате судским органима ради
принудне наплате дугованих износа на име режијских трошкова, као и поступка за раскид
предметног уговора.
Спор је завршен судским раскидом уговора 2008. године и тужбом покренутом пред судом за
њихово исељење, наводи се и додаје да је СССС у наредне три године успео да судским путем
наплати већи део својих потраживања.
"Тек после осам година јавни изврштељ је спровео судско извршење о исељењу, што је и
учињено ових дана".
Истовремено из КУД "Бранко Цветковић", чији чланови већ неколико дана протествују због
ове одлуке тврде да су избачени на основу пресуде од пре шест година, када је Веће
самосталних синдиката Србије било власник зграде.
Како је изјавио Јован Шијацки, председник друштва, "у фебруару ове године добили су решење
по коме се власништво зграде пребацује на Републику Србију", па тако, објашњава он
за Новости, СССС немају право да их избацују.
"Проблем је што катастар то још није завео, а извршиоци су дошли са старом потврдом да је
Синдикат власник", рекао је Шијацки.
Како су Вечерње новости раније писале, судски извршитељ Бојан Исоски блокирао је простор
у Београду који за рад користи КУД "Бранко Цветковић" по захтеву Савеза самосталних
синдиката Србије са образложењем да не плаћа рачуне за комуналне услуге, што представници
тог друштва негирају.
Председник друштва "Бранко Цветковић" Јован Шијачки рекао је да КУД постоји више од 70
година и да је тренутно један од три најбоља ансамбла у Србији.
Поводом овог случаја, заменик градоначелника Београда Горан Весић је раније данас рекао
да Град за овај случај није надлежан.
"То је спор који се водио између КУД-а и Савеза самосталних синдиката Србије који се завршио
на суду, а у коме Град нити је имао, нити је могао да има било каквог учешћа. Оно што ми
можемо да урадимо то је да то културно-уметничко друштво код нас конкурише да добије неки
други простор, по бенефицираним ценама", рекао је Весић.
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КУД "Бранко Цветковић" исељено после 73 године
ИЗВОР: ТАНЈУГ

Београд -- Културно уметничко друштво "Бранко Цветковић" исељено је из
просторија у центру Београда у којима су боравили 73 године.
Из Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) кажу да нису они иселили КУД, већ јавни
извршитељ по налогу суда.
Веће Савеза самосталних синдиката Југославије је 1992. године уступило је КУД-у "Бранко
Цветковић" пословни простор у центру Београда на коришћење без икакве накнаде, пише у
саопштењу С С С С у ком се додаје да од тада почињу и проблеми јер КУД није поштовао своју
једину обавезу да редовно одржава просторије и плаћа комуналне трошкове који су "знатно
увећани каматама, падали на терет синдиката".
С С С С никада није тражио, наводи се у саопштењу, нити наплатио ни динара закупнине, већ је
у складу са Уговором само захтевао редовно измиривање режијских трошкова.
"Вишегодишње молбе и захтеви да поштују потписани уговор о пословној сарадњи и плаћају
режијске трошкове, направљене мимо намене због које су просторије уступљене КУД-у, нису
уродили плодом", пише у саопштењу.
Због тога су, додаје се, Синдикат Србије и Црне Горе, а затим и С С С С, као правни следбеник,
били принуђени да се обрате судским органима ради принудне наплате дугованих износа на
име режијских трошкова, као и поступка за раскид предметног уговора.
Спор је завршен судским раскидом уговора 2008. године и тужбом покренутом пред судом за
њихово исељење, наводи се и додаје да је С С С С у наредне три године успео да судским путем
наплати већи део својих потраживања.
"Тек после осам година јавни изврштељ је спровео судско извршење о исељењу, што је и
учињено ових дана". Истовремено из КУД Бранко Цветковић, чији чланови већ неколико дана
протествују због ове одлуке тврде да су избачени на основу пресуде од пре шест година, када је
Веце самосталних синдиката Србије било власник зграде.
Како је изјавио Јован Шијацки, председник друштва - У фебруару ове године добили су
решење,по коме се власништво зграде пребацује на Републику Србију, па тако, објашњава он за
"новости" тако да С С С С немају право да их избацују.
"Проблем је што катастар то још није завео, а извршиоци су дошли са старом потврдом да је
Синдикат власник"., рекао је он. Поводом овог случаја, заменик градоначелника Београда
Горан Весић је раније данас рекао да Град за овај случај није надлежан.
"То је спор који се водио између КУД-а и Савеза самосталних синдиката Србије који се завршио
на суду, а у коме Град нити је имао, нити је могао да има било каквог учешчха... оно што ми
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можемо да урадимо то је да то културно уметничко друштво код нас конкурише да добије неки
други простор, по бенефицираним ценама", рекао је Весић.

Костић газда српског аграра
Ј. Су.

Компанија "МК група" у понедељак званично потврдила преузимање "Викторија
групе" Милије Бабовића. Преузета фирма која у овом тренутку сарађује са чак 300
задруга и 40.000 пољопривредника
БИЗНИСМЕН Миодраг Костић, од пре неколико недеља, богатији је за још једну компанију.
Како су "Новости" у понедељак ексклузивно објавиле, "МК група" постала је већински власник
"Викторија групе", што су након нашег сазнања потврдиле обе компаније. А, како кажу у "МК
групи", започет је и процес преузимања банкарских кредитних потраживања према чланицама
"Викторија групе".
Са кредиторима "Викторија групе" потписан је уговор о преузимању кредита чланица ове
компаније и очекује се да ће тај процес бити окончан у најскријем року, наводи се у саопштењу
компаније "МК група".
- Заинтересованост за преузимање потраживања од кредитора "Викторије" представља
пословну прилику за даљи развој обе компаније и читавог српског аграра, као и вишеструку
корист за све укључене стране у овом процесу - казао је Душан Радичевић, директор "МК
групе".
Биографија компаније "МК група" је позамашна, нарочито када је реч о аграру. Она послује,
како се наводи, у више од 70 општина у Србији. Пољопривредом се бави последњих 35 година,
па представља једну од највећих компанија, у овом сектору, у југоисточној Европи. Обрађује
30.000 хектара. Само је приход од аграра 600 милиона евра.
- Од 2015. године проширили смо пословање на Словенију, Хрватску и Црну Гору - наводи се у
саопштењу "МК групе".
- Осим аграра, улаже се у хотелијерство, туризам и банкарство. "МК група" одлучила се за
преузимање банкарских потраживања према чланицама "Викторије" имајући у виду са једне
стране своју стратешку опредељеност за даља улагања у област пољопривреде и, с друге,
потенцијал "Викторија групе" да уз здрав бизнис модел и финансијску консолидацију остварује
добре резултате на домаћем и иностраном тржишту.
С друге стране, "Викторија група" једна је од највећих агробизнис компанија у Србији. У МК
кажу да њихова "нова" компанија сарађује са више од 300 пољопривредних задруга и 40.000
пољопривредника. Запошљава више од 1.300 људи у компанијама које су њене чланице. То су "Сојапротеин", "Викторија оил", "Викторија логистик", Лука "Бачка Паланка", Ветеринарски
завод Суботица, СП лабораторија и "Риботекс". Компанија је од оснивања инвестирала 260
милиона евра у капацитете и модернизацију фабрика, а производе од соје и сунцокрета извози
у више од 60 земаља широм света. Лане је извезла робу вредну 178 милиона евра.
РЕПРОГРАМИ КРЕДИТА
- Компанија "Викторија група" је од 2014. године у процесу финансијског реструктурирања и
репрограма отплате кредита, уз спровођење интерних мера оптимизације пословања, истичу у
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"МК групи". Досадашњи већински власник "Викторија групе" Милија Бабовић задржаће мањи
пакет акција.

Радници "Бека" добили 5.193 динара по акцији
С. БУЛАТОВИЋ
У Привредном суду у Београду у понедељак одржано завршно рочиште у стечају
београдске конфекције. После 15 година стечаја, власницима се дели укупно 2,8
милијарди
АГОНИЈА дуга више од 15 година приводи се крају. У Привредном суду у Београду у понедељак
је одржано завршно рочиште у стечају Београдске конфекције "Беко". Акционари некадашање
компаније очекују расподелу вишка деобне масе - око 2,8 милијарди динара. Исплата ће
почети када одлука Стечајног већа постане правоснажна, највероватније почетком августа.
Бивши радници, њих око 4.500, већински су власници "Бека". У њиховим рукама је 60 одсто од
укупно 543.120 акција. Од вишка уновчене имовине, на име сваке акције, припашће им по 5.193
динара. Новац ће добити и Акцијски фонд који је власник 30 одсто, као и ПИО фонд који
поседује 10 одсто акција.
Више од стотину бивших радника у понедељак је дошло у Привредни суд да лично чује колико
је новца од некадашње фирме остало за њих и хоће ли га дочекати. А чекају га годинама. Међу
акционарима су брачни парови, читаве породице, али и многобројни наследници оних који
исплату нису доживели.
- У овом тренутку је Министарство одбране покренуло ревизију пред Врховним касационим
судом, али она не ускраћује могућност да се одржи завршно рочиште - сумирао је извештај
стечајни управних Михајло Коруга.
- Ми смо тог повериоца исплатили са 395 милиона динара. У овој ревизије они траже још
новца. Предлог је да сада стави у функцију вишак деобне масе од 2,8 милијарде динара и
исплати акационарима, што је 5.193 динара по акцији. Можемо то брзо да исплатимо.
Неуновчени део имовине чине три објекта и они ће ући у стечајну масу над којом ће се
наставити стечај. У њој је и имовина "Бека" која се налази у бившим југословенским
републикама. Сва имовина која се буде уновчавала у будућности ићи ће акционарима.
На завршном рочишту су били представници оба удружења акционара "Бека". И једни и други,
баш као и њихови чланови, поздрављају одлуку да се вишак средстава исплати.
ПРЕОСТАЛА ИМОВИНА
"БЕКОВА" непродата имовина у Србији је робна кућа у Кнез Михаиловој улици, једна у Врбасу
и продавница у Бајиној Башти. Имовину има, међутим, и у свим бившим републикама.
- У Хрватској "Беко" није титулар, јер је тамо друштвена имовина преко ноћи претворна у
државну, али је "Беко" суштински власник - појаснио је Михајло Коруга. - Успели смо да се
изборимо за 116 квадрата у Модричи. Тамо се управо уписујемо као власници.
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Министарство привреде тражи стечај за „Азотару”
Аутор: Олга Јанковић

Презадуженост је разлог за покретање стечајног поступка, а радницима понуђен
социјални програм за добровољни одлазак из фабрике
Панчево – Да ли ће панчевачка „Азотара” отићи у стечај? На одговор ће се још чекати, али је
први корак начињен по други пут, приспећем Предлога за покретање стечајног поступка од
стране Министарства привреде, а као разлог се наводи презадуженост највеће српске фабрике
азотних ђубрива.
За „Политику” је у Привредном суду Панчево потврђено да је 4. јула државно
Правобранилаштво, Одељење у Зрењанину, као законски заступник предлагача, Републике
Србије, односно Министарства привреде, поднело Предлог за покретање стечајног поступка
над стечајним дужником Предузећем за производњу ђубрива и азотних једињења ХИП
„Азотара” д. о. о. Панчево, и то због презадужености субјекта приватизације.
„Предлог је стигао и у току је испитивање његове уредности и дозвољености и уколико то буде
утврђено, суд ће заказати рочиште ради испитивања постојања разлога за покретање стечајног
поступка. Процедура налаже да судија појединац испита оправданост предлога, пре свега из
финансијских извештаја предузећа, а уколико буде потребе, може да затражи и друге податке о
стечајном субјекту”, рекао је за наш лист Ненад Унчевић, портпарол Привредног суда у
Панчеву.
Са адресе Владе Србије истовремено је приспео и закључак којим субјект приватизације треба
да спроведе социјални програм, о којем, по незваничним наводима из врха фабрике, за сада не
знају ништа, али ће више информација имати по разговору у министарству. На исту адресу ићи
ће и представници Самосталног синдиката „Азотаре”, чији председник Градиша Живановић за
„Политику” тврди да на столу има закључак у којем стоје три понуде.

Спорења око плата лекара на специјализацији
Аутор: Данијела Давидов-Кесар
Специјализантима се због неурачунавања минулог рада и укидања додатака за
прековремени и ноћни рад зараде смањују, тврде у синдикату, док у Министарству
здравља то негирају
Синдикат лекара и фармацеута затражио је да надлежна министарства изнесу свој став о
начину обрачуна плата лекара на специјализацији, јер им се за помоћ обратио известан број
чланова, са тврдњом да су им примања смањена. У синдикату наводе да је десетак здравствених
установа почетком ове године почело изненадно да примењује другачији обрачун за ове
лекаре, па не само да су ускраћени за повећање плате, већ су им и дотадашња примања знатно
умањена, а одређена права одузета.
– Нема уједначеног поступања приликом обрачуна зарада специјализантима, већ се у неким
обрачунским листићима они воде као лица на плаћеном одсуству, иако рад обављају у установи
у којој су и пре уписа специјализације били запослени, другима се не урачунава минули рад,
иако су запослени годинама уназад, трећима се нуде дискутабилни анекси уговора, којима се
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битно мењају елементи за утврђивање зараде. Проблем постоји и са неурачунавањем минулог
рада специјализантима и укидањем додатака на плату у случају прековременог рада или рада
ноћу – тврде у Синдикату лекара и фармацеута, са седиштем у Улици Јове Илића у Београду.

Могућ стечај Железнице Србије због дуга радницима
Пише: У. Милетић

Будући да Железница Србије чини све да осујети поверилачка права својих
запослених, кроз блокиране рачуне, као и променом титулара права својине на
својој непокретној имовини, на мене се од мојих клијената, поверилаца
Железнице врши притисак да поднесем предлог за покретање стечајног поступка
против Железнице, истиче за Данас адвокат Славиша Вукосављевић, један од
заступника радника Железнице Србије АД, и додаје да износ који повериоци
потражују, што по основу главног дуга, што по основу камате, прелази милион
евра.
Адвокат подсећа да се спорови воде већ једанаест, дванаест година. У питању су потраживања
за сменски рад, топли оброк, регрес, и струковни захтеви руководилаца локомотива.
Потраживања датирају још од 2005-2006. године, а данас је износ камате на основу тих
потраживања већи од износа главног дуга и он у многоме премашује 100 милиона динара.
– Због неисплаћених обавеза Железнице Србије АД принуђен сам да поднесем предлог за
покретање стечајног поступка против Железнице, истиче Вукосављевић. Он наглашава да је
свестан да постоје ограничења према Закону о стечају и да се стечајни поступак не може
покренути против оних правих лица чији је оснивач Република.
– У колико буде одбијен предлог за покретање стечајног поступка, остаје нам право да у
парничном поступку утврђујемо солидарну одговорност оснивача, у овом случају Републике, за
дугове свог предузећа, конкретно Железнице Србије АД. То право нам даје Закон о стечају,
члан 14. став 3. где за дугове без обавезе правног лица, на који се у складу са чланом 14 не
спроводи стечајни поступак, солидарно одговарају његови оснивачи, у овом случају Република,
каже адвокат. Он сматра да Железница као послодавац према својим повериоцима,
запосленима, поступа на крајње непринципијелан начин и избегава измирење својих обавеза.
– Не знам да ли ће због свега тога ико одговарати, а поменуту камату на крају плаћају порески
обавезници, истиче Вукосављевић.
Председник Синдиката железничара Србије Драган Ранђелковић, на питање како
коментарише покретање стечајног поступка, каже „нека раде свој посао, не бих се упуштао у
то“.
Да подсетимо, „Железнице АД“ су изгубиле спор са петоро својих радника због неисплаћених
дугова. Трошкови нису могли да буду наплаћени од Железнице, па је јавни извршитељ ставио
зграду Железничко техничке школе на лицитацију, која је грешком у Катастру била уписана
као власништво Железнице Србије. Грешка у Катастру је исправљена, али радницима нису
исплаћена дуговања.
Надлежни остали глувонеми
Председник Удружења машиновођа Србије, Миодраг Станић, сматра да је битно да људи
остваре своја права – наплату потраживања. „Ми смо као Удружење гледали да учинимо све да
не дође до тужби и исцрпили смо сва могућа средства. Још 2006. смо упутили архивиран допис
указујући на проблеме, који су касније постали предмет тужбе, али од генералног директора до
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шефова, сви су остали глувонеми. Касније смо поднели пријаву и Инспекцији рада, да би тек
2008. поднели тужбу, када смо све могућности исцрпили“, каже Станић.

Протест бивших радника „Застава камиони“
Пише: Фонет
Неколико десетина бивших радника фабрике „Застава камиони“ из Крагујевца
протестовало је данас на централном градском тргу, тражећи да им држава повеже
радни стаж и исплати заостале зараде у периоду од 2012. до 2018. године.
Они су раније уз социјални програм напустили фабрику, али им држава није повезала стаж и
исплатила плате које им је фабрика дуговала за период пре одласка.
Председник Организационог одброра бивших радника „Застава камиони“ Милија Поповић
рекао је ФоНету да је социјалним програмом, поред исплсте од 200 евра по годин радног стажа,
договорено да им држава исплати и сва остала примања и повеже радни стаж.
Имамо око 4.600 оштећених радника којима је фабрика остала дужна за плате и остала
потраживања од 200.000 до 1,3 милион динара, а на данашњем скупу појавила се тек детина
оштећених, па смо одлучили протесте наставимо почетком августа, рекао је Поповић.
Трагом медијских навода о стратешком партнерству Фијат Крајслер групације и јужнокорејског
Хјундаија

И крагујевачка фабрика у игри
Пише: Зоран Радовановић

Упркос енергичним демантијима из обе компаније, инострани и домаћи медији
поново, као и пре непуних годину дана, увелико говоре и пишу о потенцијалном
стратешком партнерству два аутомобилска гиганта Групације Фијат Крајслер
аутомобили (ФЦА) и јужнокорејског Хјундаија.
Према медијским наводима, Хјундаји се спрема да купи ФЦА групацију, али се чека почетак
следеће године када би, како се очекује, акције италијанско-америчке компаније требало да
појефтине на берзи, због одласка њеног извршног директора Серђа Маркионеа у пензију. Обе
аутомобилске компаније, у међувремену су демантовале ове гласине, али познаваоци аутоиндустрије сматрају, преносе медији, да ту нечега, ипак, има, а многи мисле да ће „коначну реч
о овој наводној куповини дати амерички председник Доналд Трамп“. Овде сад остаје мало
нејасно зашто би коначну реч о реченој пословној трансакцији дао Доналд Трамп када је
италијански Фијат, који је својевремено, прецизније у време администрације Барака Обаме,
купио већински пакет акција Крајслера (и спасио ту америчку компанију од могућег банкрота),
те је старији партнер у ФЦА групацији. Логичније би, отуда, било да се у преговорима са
Хјундаијем пита италијанска Влада, али је бољим познаваоцима ове проблематике знано да се,
кад је ФЦА групација у питању, о повезивању или, пак, о евентуалној продаји одређених делова
ФЦА другим аутомобилским компанијама, питају искључиво извршни директор ФЦА Серђо
Маркионе и његови најближи сарадници.
О могућем стратешком партнерству ГЦА групације и јужнокорејског Хјундаија не говори се по
први пут. Напротив, о преговорима двеју компанија навелико се писало још пре готово годину
дана, односно у септембру и октобру 2017, када су најпре бројни азијски, а потом и амерички
медији, међу којима и угледни Форбс, навелико извештавали о преговорима ФЦА групације и
Хјундаија.
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Групација Фијат Крајслер аутомобили, према тим написима, што је, иначе, готово
општепозната чињеница, већ дуже тражи партнера. Првенствено како би поделила трошкове
развоја производње електричних и хибридних аутомобила (о чијем развоју је 1. јуна увелико
говорио и сам Маркионе, представљајући планове ФЦА у наредних пет година, и у том
контексту поменуо и крагујевачки модел „500Л“), али и како би додатно ојачао тржишну
позицију ФЦА, а што би, извесно, омогућило удруживање са Хјундаијем.
Групација ФЦА би јужнокорејској компанији омогућила опоравак на кинеском тржишту, где је
Хјундаији током прошле и у првим месецима ове године бележио пад пласмана због кризе на
Корејском полуострву, али и напредак на европским тржиштима, на којима се Фијат
традиционално добро котира. Хјундаји би, са друге стране, Фијату највероватније обезбедио
бољи пласман у САД, где се продаје и крагујевачки модел „500Л“, али далеко слабије од
првобитних очекивања, чак знатно слабије и од Заставиног „југа“, у другој половини 80-их
прошлога века.
Процењује се да је Хјундаији првенствено заинтересован за куповину оних делова ФЦА
групације у којима се производе кросовер возила и комерцијални аутомобили. Уколико су
речене процене тачне, онда је, сасвим извесно, у игри и крагујевачка фабрика, пошто
редизајнирани „500Л“, посебно „цросс“ варијанта тог модела има све одлике кросовера.
Пежо, Џенерал Моторс, Фолксваген
Извршни директор ФЦА Серђо Маркионе до сада је, колико је познато, преговарао са Пежоом,
Џенерал Моторсом и Фолксвагеном, док се у последњих годину дана, у том контексту, све
гласније помиње Хјундаји. Та јужнокорејска компанија је средином 90-их најозбиљније била
заинтересована за преузимање некадашње Заставине фабрике аутомобила, а од чије је
куповине, као раније Фијат, Фолскваген, Рено и Пежо, морала да одустане због међународних
санкција према тадашњој СР Југославији.

ЈАВНИ РАДОВИ Привремени посао за 2.653 незапослених
Националној служби за запошљавање ове године за активне мере запошљавања буџетом је
опредељено 3,65 милијарде динара и још 550 милиона за запошљавање особа с
инвалидитетом.
С обзиром на то да је више од 30 одсто пријављених на евиденцији НСЗ-а с ниским
квалификацијама, чије су шансе за запошљавање мале, као најпопуларнија мера активне
политике запошљавања већ неколико година показали су се јавни радови.
Програм јавних радова у оквиру Националног акционог плана запошљавања и јесте намењен
пре свега теже запошљивим и социјално угроженим групама незапослених, којима се пружа
могућност да барем на четири месеца добију могућност да раде и зараде. За ову годину
планирано је да се кроз јавне радове упосли 2.653 незапослених с евиденције НСЗ-а у целој
Србији, а новац за подстицај запошљавања незапослених кроз јавне радове добиће 609
послодаваца.
У оквиру јавних радова, за које су готово све општине у Србији расписале позив, незапослени
могу добити посао у области социјалне и хуманитарне делатности, културе, одржавања и
заштите животне средине и природе, те одржавања и обнављања јавне инфраструктуре.
Незапослени се најчешће ангажују за чишћење и уређење путева, санацију и одржавање
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зелених површина и депонија, израду уметничких предмета, помоћ у кући, пружање услуга
масаже, производњу зимнице, производњу и дистрибуцију хране, очување културног наслеђа...
Ове године ће у пројекте из области одржавања и заштите животне средине бити укључено
1.925 незапослених с евиденције НСЗ-а, у пројекте социјалне заштите и хуманитарне
делатности 412, док их ће на пословима одржавања и обнављања јавне инфраструктуре бити
ангажовано 316.
Током ангажовања незапослених послодавац има обавезу да с њима закључи уговор о
привременим и повременим пословима и пријави их на обавезно социјално осигурање. Такође,
дужан је да редовно уплаћује накнаду за уговорени посао, као и порезе и доприносе, те накнаде
трошкова доласка и одласка с посла. Осим тога, послодавац треба да обезбеди вођу програма
или ментора за обуку незапослених који су ангажовани и да обезбеди заштиту и безбедност
радника у складу са законом.
Радни ангажман и за незапослене с инвалидитетом
Националној служби за запошљавање пријављено је 15.000 особа с инвалидитетом који траже
посао, а већина њих је или без квалификације или с ниским степеном образовања, па им је
шанса за запошљавање веома мала. Посебним јавним конкурсом за јавне радове, у оквиру
којих се искључиво ангажују особе с инвалидитетом, предвиђено је да их ове године буде 1.659,
који ће бити ангажовани на 441 пројекту јавних радова.
Према условима које прописује НСЗ, послодавац ком се одобри пројекат за јавне радове, од
добијених пара мора радницима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о
привременим и повременим пословима да исплати максимално 18.000 динара месечно и још
2.000 динара за превоз, уколико је реч о незапосленима који на посао долазе аутобусом или
возом. На те износе послодавац плаћа и припадајуће доприносе за обавезно социјално
осигурање. Уколико послодавац раднике ангажује на јавним радовима једнократно, онда је
дневница 1.000 динара за радове који трају месец дана, 1.500 динара за радове који трају два
месеца и 2.000 динара за јавне радове који трају три и четири месеца.
Јавни радови јесу шанса да до посла на неколико месеци дођу они који су због незапослености
корисници социјалне помоћи. Претходних година неколико локалних самоуправа имало је
проблем управо у спровођењу јавних радова јер незапослени који примају социјалну помоћ
нису желела да раде на привременим пословима, процењујући да је зарада мала, односно да је
социјална помоћ коју примају већа од износа који могу зарадити. Држава је најављивала да ће
направити реда и да незапослени корисници социјалне помоћи, уколико су радно способни,
више неће моћида одбијају позиве за јавне радове и да ће, уколико то учине, бити скинути са
списка корисника социјалне помоћи. Но, за сада област није уређена.
Љ. Малешевић

Иницијатива: Без сагласности Комисије људи остају без посла
Аутор текста:Бета

Иницијатива "Не дамо нишки аеродром" саопштила је да наставак сарадње Града
Ниша и Владе Србије и даље интензивно угрожава рад нишког аеродрома, јер 48
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радника тог аеродрома може у августу остати без посла уколико не добију
сагласност владине комисије за продужетак уговора.
Како се наводи, Аеродром је захтеве послао још 17. маја, а Владина комисија је требало да
донесе одлуку најкасније до 25. јуна.
У односу са слично кашњење у мају, како се наводи у саопштењу, овог пута је Градско веће
Ниша практично везало руке руководству аеродрома које сада не може да предузме мере да
заштити аеродром.
Додаје се да је Градско веће одлучило да са дневног реда скине одлуку која би аеродрому
одобрила коришћење средстава за запошљавање 48 радника преко агенције у случају да
сагласност не стигне пре истека уговора радницима.
Захваљујући овом решењу, нишки аеродром је наставио да функционише у сличној ситуацији у
мају.
"Уколико ови службеници и комисија не доставе сагласност за запошљавање радника на
аеродрому, постоји озбиљна могућност да ће до краја августа бити потпуно обустављен
саобраћај са нишког аеродрома", наводи се у саопштењу.
Иницијатива "Не дамо нишки аеродром" у саопштењу подсећа да аеродром "Константин
Велики" држава још није преузела.
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