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Ђорђевић најавио увођење мобилног инспектората
Танјуг

Инспекторат рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања у току претходне године имао је изврсне резултате, посебно када је реч о
сузбијању сиве економије
Инспекторат рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у току
претходне године имао је изврсне резултате, посебно када је реч о сузбијању сиве економије, а
као наредна новина најављено је увођење мобилног инспектората, пише Политика.
Мобилни инспекторат ће моћи да, уз помоћ базе података из социјалних карти апликацјом на
лицу места, на неодређено време запосли особу која је буде затечена да ради непријављена.
Министар Зоран Ђорђевић за Политику каже да ће то процедуре учинити ефикаснијим, а
ефикасност је, каже, имепратив у сфери процесуирања и наплати казни.
Ђорђевић сматра да је незадовољавајући и неприхватљив податак да је држава инкасирала тек
112 милиона од готово две милијарде динара на име казни изречених за непоштовање закона.
Министар је обећао и боље услове рада, више опреме за иснепкторе раде и побољшање
њиховог материјалног стања.

Ђођевић: Мање људи који раде на црно, појачана инспекција
Танјуг
За првих шест месеци ове године спроведено је за 30 одсто више надзора у Инспекторату за
рад, а оно што нам даје наду јесте да већ имамо мање људи који раде на црно, изјавио је данас
министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Ђорђевић је присуствовао едукативној радионици у Панчеву, која је спроведена у склопу
пројекта "Реци НЕ раду на црно", где су представљени досадашњи резултати пројекта, а
дискутовано је и о начинима ефикасног сузбијања нелегалног рада.
Како је саопштено, он је рекао да министарство жели да покаже колико је одлучно у борби
против сиве економије, која је неколико година уназад проблем у нашој земљи и најавио да ће
рад инспектората бити још ефикаснији.
- Инспектори ће бити присутни свуда што је јасан показатељ да држава има искрену намеру да
се бори против рада на црно - подвукао је министар.
Он је додао да се инспекцијски надзори спроводе тако што у контроле не иду инспектори из
места у којем се врши надзор, већ се они ротирају.
„ Министарство је од марта ове године покренуло овај пројекат са Норвешком амбасадом. Циљ
министарства је да, кроз медијску кампању, радници и послодавци развију свест о својим
правима и користима који имају од спречавању рада на црно", појаснио је Ђорђевић и додао да
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би они требало да знају да инспекторат ради за добробит радника, али и послодаваца,
спутавајући нелојалну конкуренцију.
Он је поновио да ће борба против сиве економије бити још ефикаснија у наредном
периоду и да ће се присутност рада на црно свести испод просека ЕУ, чиме ће
Србија, верује, постати пример појединим земљама чланицама.
В.д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић пренео је да су са министарством активно
радили на сузбијању рада на црно, те је у току прошле године откривено 3.000 лица која раде
на црно више него 2016. године.
Прошле године откривено 3.000 људи више који раде на црно него 2016.
„ Мере које спроводимо и додатне контроле инспектора дале су изванредне резултате.
Открили смо 769 нерегистрованих субјеката који су радили без законских регулатива, а
посебно смо поносни на чињеницу да је од 22.411 лица, која су радила на црно, чак 21.171 њих
засновало радни однос“ , рекао је Ђуровић.
Додао је да поред праћења рада и контроле радно правног статуса запослених, Инспекторат
штити и интересе послодаваца и континуирано врши надзоре из области безбедности и
здравља на раду.
Како је саопштено, циљ радионица јесте подизање свести о важности спречавања рада на црно
и додатна едукација шире јавности о правима и обавезама радника и послодаваца.
Предвиђено је да се до краја године одржи 10 радионица у градовима широм Србије.

Рад на црно у обручу инспекције
Аутор: Олга Јанковић

Предвиђа се увођење мобилног инспектора који ће, уз помоћ апликације,
непријављеног радника моћи на лицу места да запосли на неодређено време
Панчево – Инспекторат рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања у току претходне године имао је изврсне резултате, посебно кад је о сузбијању сиве
економије реч. У раду на црно затечено је 3.000 лица више у односну на претходну и више од
50 одсто у односу на годину раније. Истовремено, откривено је и 769 фирми које су радиле ван
оквира било какве законске регулативе, а од 22.411 лица која су радила без икаквих папира,
њих 94 одсто или 21.171 засновало је стални радни однос.
Поред праћења рада и контроле радноправног статуса запослених, на ове начине су штићени и
интереси послодаваца, а водило се рачуна, односно обављани су и надзори из области заштите
на раду, чуло се у Регионалној привредној комори, у првој радионици пројекта „Реци не раду
на црно”, који се од марта реализује на основу споразума закљученог између Министарства
спољних послова Норвешке и Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије. Пројекат је у другој фази спровођења, с циљем јачања капацитета
Инспектората, али и подизања свести грађана.
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Слога: Почео рад Канцеларије за сарадњу са синдикатима
Удружени синдикати Србије „Слога“ саопштили су да је од данас, упркос градској
власти, почела са радом Канцеларија за сарадњу са синдикатима.
Како наводе, сви незадовољни и обесправљени радници београдских јавно комуналних
предузећа, без обзира на чланство у синдикату моћи ће да им се јављају, да достављају своје
предлоге и мишљења у канцеларији „Савеза за Србију“ у Скупштини града Београда,
канцеларији синдиката „Слога“ у Нушићевој 6, као и путем телефона 011/408-16-03, или на
мејл београдскиодборник@слога.орг.рс.
Слога наводи да ни после скоро месец дана од захтева градоначелнику Београда да се обезбеди
канцеларија за сарадњу са синдикатима не добија одговор, али се зато градска власт на сваку
критику или тражење одговора итекако бави заменом теза и избацивањем неистина о
синдикалним активностима председника Слоге и првог радничког одборника у Скупштини
града Жељка Веселиновића.
„Градска власт Београда мора да зна да ће канцеларија за рад са синдикатима бити отворена
без обзира на њихове опструкције и пласирање лажи кроз одабране медије којима је
обезбедила велика новчана средства кроз такозвани маркетинг београдских јавно комуналних
предузећа. Градска власт мора да зна да је она сервис свих Београђана, дужна да даје одговоре
зашто су комуналне услуге у Београду све лошије и скупље, зашто је мало радника извршилаца,
а пуно претплаћене и нефункционалне партијске бирократије у претрпаним канцеларијама“,
наводи Слога у саопштењу.
Истичу да грађани Београда морају да знају на шта се троши њихов новац од пореза и колики је
буџет у неким јавно комуналним предузећима.
„Приватним ауто превозницима се дупло више уплаћује новца из буџета града у односу на сам
ГСП, што указује нечију намеру да се највећи аутопревозник под изговором неликвидности
гурне у јавно приватно партнерство, а касније претвари у приватно предузеће“, закључује
Слога.

Криза „дрма“ и српске фирме
Пише: ФоНет
Упркос уверавањима српских званичника да се најздравији део Агрокора налази у
Србији и да криза неће утицати на Фриком и Дијамант, та два предузећа
погоршала су пословне резултате, па финансијски извештај Дијаманта показује
гибитак од 229 милиона динара, док је Фриком имао добит од 226 милиона, а
годину раније 1,52 милијарде.
Подаци из финансијских извештаја за 2017. годину показују гибитак за Дијамант, који је
годину раније био у плусу 686 милиона динара.
Обе компаније су, што се види из финансијских извештаја, смањивале број запослених.
Просечан број запослених у Фрикому је 2017. године био 910, а годину раније 982 радника, док
је Дијамант прошле године имао 672 радника, а 2016. године 731.

5

Мали: Финансије су стабилне, у септембру одлука о повећању плата и
пензија
„Настављамо са стратегијом фискалне консолидације и водимо рачуна о сваком
динару. Јавне финансије су стабилне, потпуно смо консолидовани, у првих 6
месеци суфицит је достигао 30,9 милијарди динара, планирали смо дефицит од 22
милијарде, дакле преко 50 милијарди имамо бољи резултат него што смо
планирали“.
То је данас изјавио министар финасија Синиша Мали за ТВ Пинк. Он је истакао да наша
привреда најбрже расте, да смо лидер у региону, да нам је инфлација најнижа и да смо
смањили незапосленост.
„Будући да имамо новца у буџету, зашто га не бисмо уложили у наше грађане. Кроз
финансијску стабилност за коју смо се тешком муком изборили, сада нам само остаје да
задржимо овај ниво и да, кроз нове изворе раста и повећање пата и пензија, подигнемо
животни стандард грађана и младе људе задржимо у земљи да овде остваре своје снове “,
истакао је министар финансија.
„Стопа раста наше привреде у првом кварталу износи 4,6 одсто, што је велика стопа, а биће још
већа. На међугодишњем нивоу имамо стопу инфлације између 1 ии 2 одсто, дакле, скоро да и
не постоји, а 2013. била је преко 14 одсто. Имате стабилан динар и просечну плату која стално
расте. Учешће јавног дуга у БДП-у је 59,8 одсто у мају месецу, а идемо на испод 50. У првих
годину дана рада Владе можемо се похвалити сјајним финансијским резултатима. Најтеже
године су иза нас, сада нас чека само лепа будућност“, рекао је министар.
Он је најавио и поновни долазак Мисије ММФ-а у септембру у Београд.
„ Биће то тешки разговори, када се очекује коначна одлука о повећању плата и пензија, али сам
сигуран да ћемо успети да их убедимо, јер у буџету има новца за то. Најтеже је било 2013.
године кад је земља била на ивици банкрота. Храбрим одлукама и корацима Владе Србије
ствари су се промениле набоље и сада је време да грађани осете бољитак кроз бољи стандард.
Захвалио бих и нашим најстаријим суграђанима на стрпљењу и разумевању“, истакао је Мали.
Министар је најавио и нови пакет подстицајних мера.
„Увек размишљам један корак унапред, тренутно радимо детаљне анализе, а у септембру
излазимо са пакетом стимулативних мера које ће додатно направити привреду
конкурентнијом, а то се највише односи на смањене пореза на зараде и смањење појединих
намета. Тиме ћете подстаћи предузетнике да више запошљавају и да буде много мање
запошљавања „на црно“. То је уједно и борба против сиве економије, која је врло важна за
државу“, рекао је министар финансија.
Говорећи о реформи Пореске управе, министар је рекао да је нови Правилник о ПДВ-у само
први корак у реформи пореске администрације, која нас очекује у наредном периоду.
„Правилник има за циљ да повећа ефикасност рада Пореске управе и да убрза, како
евиденцију, тако и повраћај пореза на додату вредност. Кроз нови правилник Пореска управа
ће одмах видети да ли има неких индикација проблема, те ће се лакше и брже враћати ПДВ
привредницима“, објаснио је Синиша Мали.
Прошле године Србија имала 3,9 милијарди евра трговинске размене са
чланицама ЦЕФТЕ
Министар се осврнуо и на јучерашњи састанак министара економије у оквиру Берлинског
процеса у Бечу.
„Ми смо тамо са нашим резултатима у области јавних финансија били апсолутне звезде и врло
сам поносан на то. На састанку сам говорио о томе да је робна размена и трговинска сарадња са
чланицама ЦЕФТЕ од стратешког значаја, а само прошле године Србија је имала 3,9 милијарди
евра трговинске размене са чланицама ЦЕФТЕ, од чега је 3,1 милијаде наш извоз. Зато је важно
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да се види начин како да се смање нецаринске баријере које спречавају развој трговине у
нашем региону, јер се на тај начин поспешује развој инфраструктуре и нових радних места, што
и јесте политика Владе Србије. Не вреди нам да градимо брзе ауто-путеве ако онда камиони
који превозе нашу робу треба сатима да чекају на границама да би се та роба допремила до
коначног одредишта“, рекао је Синиша Мали.
„У Бечу смо причали и о дигитализацији, где смо такође лидери, 10 одсто БДП-а наше земље
чини управо ИТ индустрија, која бележи високе стопе раста из године у годину. Само ове
године имамо скоро милијарду евра извоза кроз ИТ индустрију“, рекао је министар.
Сутра прва седница радне групе о изградњи Националног стадиона
На питање докле се стигло са темом изградње Националног стадиона, министар финансија је
рекао да је сутра прва седница радне групе где ће управо то бити главна тема.
„Већ смо разговарали са УЕФА-ом око капацитета и анализирали где би могао да буде изграђен
и могу рећи да је ово је пројекат у рангу Београда на води. Није то само изградња стадиона, то
је улагање у спортску инфраструктуру у целој Србији. Тај стадион биће круна наших напора да
подигнемо спорт на највиши ниво у земљи, а уједно биће и симбол града Београда“, истакао је
министар финансија.

Подршка Немачке у Програму промоције предузетништва и
самозапошљавања
Влада Србије ће, уз стручну подршку финансирану од стране Савезне Републике
Немачке преко Немачке развојне банке иницирати израду Програма промоције
предузетништва и самозапошљавања, како би подстакла пословне банке да
кредитирају предузетнике, микро, мала и средња предузећа, саопштено је из
Владе Србије.
Председница Владе Србије Ана Брнабић и амбасадор Савезне Републике Немачке у Србији
Аксел Дитман, присуствовали су данас потписивању Меморандума о разумевању, којим је је
договорена сарадња на реализацији програма промоције предузетништва и самозапошљавања
у склопу Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.
Меморандум о разумевању између Владе Србије и Немачке развоје банке потписали су Сабине
Банк, руководилац пројекта КФВ за Југоисточну Европу и Турску и директор канцеларије
КфW-а у Србији Арне Гос и Марко Благојевић, директор Канцеларије за управљање јавним
улагањима.
„Желимо да повећамо број нових предузетника у Србији. Њихов највећи проблем био је
недоступан, несигуран и махом ризичан извор финансирања који ће овим програмом и
сарадњом бити решен. Ниске и фиксне каматне стопе, повољни рокови отплате са грејс
периодом и доступност бесповратних средстава главне су предности овог програма које ће
сигурна сам охрабрити будуће предузетнике. Држава ће стати иза грађана и банкама понудити
партнерство у реализацији конкретних програма и ризик који градјани преузимају на себе
свести на минимум“, истакла је премијерка Брнабић.
У саопштењу се додаје да програм има за циљ и подршку предузетницима, микро, малим и
средњим предузуећима у виду израде пословних планова, формирању основних
предузетничких вештина, помоћ у оснивању предузећа и сву осталу неопходну подршку.
Програм није временски ограничен и трајаће све док буде било заинтересованих за овај вид
подршке.
Влада Србије, како се додаје у саопштењу, захвална је Савезној Републици Немачкој на до
сада реализованој подршци, а нарочито на обезбеђеним
бесповратним опредељенимсредствима за подршку овом програму.
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Влада Савезне Републике Немачке учествује са око 12,9 милиона евра бесповратне помоћи.
Амбасадор Дитман је тим поводом изјавио: „Немачка подржава Србију на њеном путу ка
Европској унији. У области наше економске сарадње од посебног значаја је стварање радних
места. Програм који је данас представљен јавности ће омогућити будућим оснивачима
предузећа развијање пословних идеја и обезбедиће им потребна финансијска средства за
оснивање и за успешно управљање предузећем. Тиме подржава одрживо запошљавање.
Задовољство нам је што можемо да реализујемо овакав пројекат заједно са Владом Републике
Србије.“
На немачкој страни је КФВ партнер за реализацију пројекта. КФВ већ 16 година активно
учествује у развијању финансијских система у Србији, а притоме има дугогодишње искуство у
финансирању новооснованих предузећа у Немачкој.

Вучић и "брат" Ли - Кинези стижу и до Бора?
Аутор текста:Маја Николић

Председник Србије Александар Вучић задовољан је како је влада предвођена Аном
Брнабић радила у претходних годину дана, иако, каже, увек може боље и зато у
наредним годинама то и очекује. То је поручио из Смедерева где је обишао
железару. Повод су две године откад је кинеска компанија преузела њено
управљање.
Лева страна шпалира поздравља председника Србије, десна проговара у име кинеског
послодавца. Да све буде под конац, пре него што Вучић стигне, брине градоначелница
Смедерева.
"Не снимај мене бре, нисам ја овде за снимање", рекла је сниматељу Н1 уз осмех.
Оног због ког су камере у кругу фабрике, запослени дочекују уз аплауз.
"Приђите људи слободно, приђите на секунд. Хоћу да вам се захвалим и да вам кажем да нисте
радили само за себе и своју породицу, да вам се захвалим јер сте ви представљали и Србију",
рекао је Вучић.
Једна радница је добацила: "И ми вама да захвалимо јер сте се борили да ми имамо посао".
"Борио сам се, мали број људи ће то да каже...", одговорио јој је Вучић.
"Ево ја кажем и има нас пуно", рекла је радница.
"Само да вам кажем, молио сам председника Сија, готово сам пред њим клечао на коленима",
казао је Вучић.
И опет ће српски председник код кинеског, и то већ у септембру. И опет има молбу за њега.
Коју - не открива.
Открива, међутим, да ће за десетак дана бити расписан тендер за РТБ Бор на ком очекује и
понуду једне кинеске компаније.
"Дођи Ли овамо, да те види Србија", обратио је Вучић кинеском амбасадору. "Мој брат Ли и ја
се виђамо два пута недељно и сад вама то дође смешно, али мислите да је могуће те резултате
постићи? О свему разговарамо с нашим пријатељима Кинезима, дотад ће да буде завршен Бор,
ако случајно Кинези буду дали најбољу понуду, онда би Кинези били од Смедерева до Бора",
додао је Вучић.
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Од Кинеза Смедерево данас живи, јер готово свака друга породица има неког запосленог у
Железари. Укупно њих 5.200. Тако ће и остати, отпуштања неће бити.
"Наставићемо са инвестицијама да бисмо обезбедили стабилан посао за своје раднике", рекао је
Сонг Сихаи, директор компаније "ХБИС Србија".
Пре и после Кинеза, разлику виде и запослени.
"У принципу много боље и сигурније. А плате су у Смедереву сигурно изнад просека, а
вероватно и у Републици", оценио је Зоран Николић, радник Железаре Смедерево.
Јер је Железара Смедерево тренутно друга компанија по извозном потенцијалу, а град само од
ње директно годишње приходује три милиона и 800 хиљада евра.

„Слобода” примила 453 радника за стално
Аутор: Гвозден Оташевић

Поред решења на неодређено, фабрика из Чачка продужиће уговоре групи од 702
радника којима први пут истиче радни однос на одређено време од 24 месеца
Чачак – Компанија „Слобода” примила је минулих 90 дана 453 радника на неодређено време,
а иста решења, до краја октобра, добиће још 142 запослена, постепено како им буду истицали
привремени уговори са колективом. То је јуче за „Политику” саопштио Драган Јекић,
председник Самосталног синдиката у једној од највећих фабрика муниције на Балкану. Сви
новопримљени радили су у „Слободи” бар две године на одређено.
У првој групи радника који су сада добили решења за стално су запослени који су радни однос
започели између 2009. и 2011. године, у другој они који су на посао дошли преко омладинских
задруга и радили у фабрици бар 24 месеца. То је тих укупно 595 – наглашава Јекић у изјави за
наш лист.
Поред тога, радници којима први пут истиче уговор на одређено од 24 месеца, и морају да
начине законску паузу од 30 радних дана, биће по истеку тог времена поново позивани да раде
у компанији. Таквих је 702.
– После упорних захтева Самосталног синдиката „Слободе” према пословодству компаније и
Министарству одбране, започетих још 2014. године, коначно је пронађено решење, договором
синдиката и пословодства од 5. априла ове године, на задовољство радника. Тако је шест
стотина младих добило стално запослење, прилику да заснивају породице и купују станове, да
живе као људи који имају будућност, иако су и до сада добијали све принадлежности као и
стално запослени – напомиње Јекић.
Он, као доказ да је синдикат био у праву, наводи да је осморо радника којима су годинама
обнављани уговори на одређено, на суду добило радне спорове против фабрике.
– Број запослених мења се сваког дана због тога што некима истекне уговор на одређено па
морају да праве паузу. Почетком априла било је: 1.042 на неодређено, 1.109 на одређено и 124
преко задруге. Данас, фабрика има 2.300 радно ангажованих, у свим групама.
Просек зарада за 2017. је 52.647 динара или 12 одсто више него у 2016. (46.832), док је просек у
Србији прошле године био 47.893 динара. У прошлогодишња примања запослених урачунати
су 60.000 регреса, 10.000 новогодишње и божићне честитке и награда од 17.000 динара на име
позитивног пословања.
Од почетка године сатница свих запослених повећана је 10 одсто и најнижа износи 147 динара,
док је у држави 143.
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ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
У „Слободи” 595 привремених радника добија решења за стално
Чачак – Од почетка априла 453 привремена радника чачанске компаније „Слобода” потписали
су решења о заснивању радног односа на неодређено време.
То је резултат споразума којег је Самостални синдикат фабрике постигао са пословодством, 5.
априла.
-До краја октобра решења на неодређено добиће још 142 радника, како им буду истицали
привремени уговори, и то је укпно 595 младих људи који стичу сигурност, право да
размишљају о будућности, оснивају породице и купују станове иако су до сада, што се
примања тиче, били попуно равноправни са стално запосленим – каже за Глас западне Србије
Драган Јекић, председник Самосталног синдиката у „Слободи”.
Он напомиње да је синдикат још 2014. покренуо питање решења положаја младих радника са
привременим уговорима, и остао упоран у захтевим упућеним пословодству компаније и
Министарству одбране.
-Били смо у праву, то доказује и податак да је у међувремену осморо радника на одређено
пред судом добило спорове против фабрике око свог статуса.
Сви новопримљени радили су у „Слободи” бар две године као привремена снага. У првој групи
радника који су сада добили решења за стално, јесу они што су започели радни однос између
2009. и 2011. године. У другој су радници који су дошли преко омладинских задруга и радили
у фабрици бар 24 месеца, и то је укупно 595. Затим, ту су радници којима први пут истиче
уговор на одређено од 24 месеца, и морају да оду на законску паузу од 30 радних дана. Њих
има 702 и по истеку тог времена биће поново позивани да раде у компанији.
Бројно стање у „Слободи”, почетком априла, пре споразума синдиката и руководства, било је:
1.042 на неодређено, 1.109 на одређено и 124 преко задруге. И сада се то мења из дана у дан,
како појединим радницима истичу уговори о привременом запослењу, али данас је ова
фабрика муниција имала 2.300 радно ангажованих у свим групама.
Овде је просечна зарада прошле година била 52.647 динара или 12 одсто више него у 2016.
(46.832), док је просек у Србији за 2017. износио 47.893 динара. У просек примања
„слободинаца” лане су уврштени и 60.000 динара регреса, 10.000 новогодишње и божићне
честитке и награда од 17.000 динара на име позитивног пословања.
Од јануара, сатница свих запослених повећана је 10 одсто и најнижа износи 147 динара, док је
у Србији 143.
Компанија је у 2017. убележила нето добит од 432, а бруто 625 милиона динара, па држави
припада 193 милиона пореза на добит. „Слобода” је ради осавремењавања производње 2017.
уложила 7,5 милиона евра из свог дохотка, а инвестираће још 19 милиона до 2020. године.
Фабрика следећег октобра обележава 70 година од оснивања.
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Радници ,,ФРА" по седми пут одбранили своја радна места
Чачак – Седми покушај судског преузимања погона за производњу кугличних вретена у ,,ФРА”
је пропао,

из разлога што су радници показали одлучност да не напуштају своја радна места и да ће
бранити част и достојанство.
Председник самосталног синдиката Милутин Никитовић каже да се нада да ће пронаћи
решење да фабрици остане објекат и да се намири поверилац како ни једна страна не би
остала оштећена.
,,Предлози вероватно постоје од стране менаџмента и правних заступника који се баве овим
проблемом, али ја верујем да ћемо наћи решење, јер морамо пронаћи неки начин због
добробити фабрике и тог повериоца који је ово купио”, казао је Никитовић.
Никитовић истиче да је у фабрици производња кугличних вретена компликована због мале
толеранције тако да свако померање свега тога што је фундаментирано може да изазове
велике последице за даљи рад.
,,Ова производња сама по себи је веома компликована и свима је добро познато да радимо за
Војну индустрију, питање је ако би се прекинуло да ли би се наставило и у ком обиму. Сваки
долазак извршитеља омета раднике и ствара велики притисак да ли ће се све то издвојити или
неће и како ће тећи даља производња”, навео је Никитовић.
За овај покушај поновног исељавања радници су уверени да се ради о криминалу, јер је
локација фабрике постала актрактивна због изградње нове улице.
,,Фабрика има јако пуно плацева и није ми јасно зашто су се намерачили баш на овај и што је
најгоре покушавају да нас истерају на један веома непримерен начин”, рекао је управник
кугличних вретена Љубиша Мијајиловић.
Испред фабрике и Бошко Обрадовић
Раднике ,,ФРА” који су протествовали због извршења, подржао је и лидер СП Двери Бошко
Обрадовић са одборницима. Међутим подршку су могли само да пруже са улице, јер је
полиција направила забрану приласка, што Обрадовић сматра непримерним.
,,Ово је својеврстан скандал да представници ПУ Чачак спречавају једног народног посланика
и пет одборника у Скупштини града Чачка као и новинаре који су на службеној дужности да
приступе објекту где се покушава извршити једно противзаконито судско извршење”, изјавио
је Обрадовић и додао да је већ доказао кршење два закона и да не може имовина предузећа
које је битно за одбрамбену безбедност државе бити предмет судског извршења.
Глас западне Србије
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Петиција за укидање Закона о привременом умањењу основица за
обрачун зарада у јавном сектору
извор: Бета
Уједињени грански синдикат "Независност" у наредних неколико дана у центру Крагујевца
прикупљаће потписе грађана за стављање ван снаге Закона о привременом умањењу основица
за обрачун зарада у јавном сектору.
Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић је, како преноси локална телевизија,
оценио да повремени излазак из законских оквира и селективно одобравање повећања зарада,
на маргини оставио армију запослених, а да добром делу јавног сектора зарада ни дан данас
није већа од минималне.
"Разлог за покретање ове наше иницијативе да се тај закон стави ван снаге јесте чињеница да
негде између 130.000 и 150.000 људи није никад видело та повећања. Имамо драстичне
случајеве, то су јавна комунална предузећа, то су системи у којима у Србији ради укупно нешто
мање од 70.000 људи где је готово 40 посто запослених испод минималне зараде или око
минималне зараде. Имате систем Пошта Србије са 15.000 људи где плате не да расту, него
падају", рекао је Стојиљковић.
Крајњи циљ акције је, како је навео, не само трајно укидање спорног закона већ и квалитетан
социјални дијалог.
"Знате шта нам је крајњи циљ нама у Независности? Да се потпише споразум о развоју и
запошљавању где Влада гарантује раст друштвеног производа, контролу инфлације, удео
јавних инвестиција у друштвеном производу је крајње недовољан, а да онда у договору са
синдикатима и послодавцима виде како ће се кретати зараде и пензије. У том случају да ја могу
да реагујем", рекао је Стојиљковић.
Грађанска иницијатива биће спремна за скупштинску процедуру када буде имала подршку
30.000 потписника.

Настављен штрајк административних радника у судовима и
тужилаштвима на Косову
Запослени у администрацији судова и тужилаштвима на Косову данас су наставили јуче
започети штрајк којим траже повећање плата за сто одсто.
Према подацима Судског и тужилачког савета Косова у администрацији у свим судовима и
тужилаштвима запослено је око две хиљаде радника.
„Синдикат административних радника у институцијама правде на Косову захтева повечање
плата за сто одсто за око две хиљаде запослених као и регулисање њиховог статуса“, саопштио
је синдикат радника правосуђа Косова.
Повод за овај захтев је повећање плата премијера, заменика премијера, министара и заменика
министара Владе Косова за око сто одсто, што је аутоматски довело до повећања плата судија и
тужилаца на свим нивоима.
Овим повећањем, међутим, нису обухваћени запослени у администрацији судова и
тужилаштава.
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Пре почетка штрајка представници синдиката су разговарали са саветницима премијера
Рамуша Харадинаја који су им пренели да ће решење бити нови закон о платама запослених у
јавном сектору, који би, како се планира, могао бити усвојен у четвртом тромесечју ове године.
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