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Крагујевац: Птвпрена фабрика "Фијат аутпмпбили Србија"
П. ЖИВКПВИЋ - М. ЛУКПВИЋ
Фабрика ФАС, прпјекат Владе Србије и италијанскпг "Фијата" вредан је пкп милијарду евра. Цветкпвић:
Србија пшекује велики прпфит пд пвпг партнерства. Маркипне: Изабрали смп Србију јер има вредне и
квалификпване раднике
ПД фабрике "Фијат аутпмпбили Србија", кпја је свешанп у ппнедељак птвпрена у Крагујевцу, пшекује се
мнпгп. Највећа инвестиција у нащпј земљи, у вреднпсти пд милијарду евра требалп би да врати Србију
на аутпмпбилску мапу света, али и да буде темељ ппправка дпмаће привреде.
Једна пд најмпдернијих аутпмпбилских фабрика у пвпм тренутку у свету ФАС, заједнишки је прпјекат
Владе Србије и италијанскпг гиганта "Фијата".
Славица Ђукић Дејанпвић, вд председника Србије рекла је да је дпбрп щтп се „Фијат“ вратип кући, јер
„без извпзне привреде Србија не мпже да се стабилизује“.
- Србија ће на један квалитетан нашин представити себе у свету, ппдићи углед, али не треба забправити
да пшекујемп и велики прпфит у партнерству са "Фијатпм" - рекап је премијер Миркп Цветкпвић. - У
свакпм ппгледу, пва фабрика пдражава кпнцепт Владе - извпз кап смерницу развпја и наставићемп да и
даље дајемп ппдстицаје за све пне кпји ће градити пвакп вредне пбјекте у Србији. Пвп је једна пд
најмпдернијих фабрика аутпмпбила у свету.
ППТПИСАЛИ ГА И РАДНИЦИ Тпкпм следећег месеца ппшеће прпизвпдоа "фијата 500 Л" у ппгпнима
фабрике у Крагујевцу - истакап је генерални директпр ФАС Антпнип Ћезаре Ферара. - Тп је прелеп,
прпстран, забаван аутпмпбил и сигуран сам да ће ппстићи велики успех на свим тржищтима На
аутпмпбил "фијат 500 Л" пптписале су се све угледне званице на свешанпм птвараоу. Пре оих, на белпг
"щумадинца" свпје пптписе ставили су радници кпји су га и мпнтирали.
На месту некадащое крагујевашке дике - "Заставе", такпрећи пд темеља, изграђена је нпва фабрика пп
највећим светским стандардима.
- Данас смп крунисали пбимне припреме и данпнпћни трпгпдищои рад - у име свих заппслених у
"Фијату" рекап је генерални директпр "Фијат - Крајслера" Серђп Маркипне. - Изградили смп
најмпдернији ппгпн, спреман да у прпцесу прпизвпдое свету ппнуди врхунски "Фијатпв" прпизвпд, са
најбпљим стандардима, са свиме щтп шини једну мпдерну фабрику у пвпм тренутку.
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Генерални директпр "Фијата" је ппдсетип и на шиоеницу да је Крагујевац пд 1953. гпдине смелп
закпрашип у свет аутп-индустрије. Тада су у срцу Шумадије ппшели да се праве "чиппви", кпји су данас
такпђе у саставу "Фијата", а 1954. гпдине ппшела је сарадоа Крагујевца и "Фијата".
- Тп је и један пд разлпга защтп смп пву супермпдерну фабрику пдлушили да ппдигнемп управп пвде рекап је Маркипне.
- Разлпг су и људи, кпји имају дугу традицију, али и младпст и пплет, и кпји су спремни да храбрп
закпраше у сутра. Пва фабрика је кпщтала вище пд милијарду евра и има капацитет пд 200.000
аутпмпбила гпдищое.
РПБПТИ НА ЛИНИЈИ Пва фабрика, снабдевена најсавременијпм технплпгијпм, кпја је пристигла из
Јапана, Немашке, Италије је прпјектпвана за прпизвпдоу пкп 300.000 аутпмпбила гпдищое. Тренутнп је
ппремљена за прпизвпдоу пкп 200.000 впзила, пд кпјих су нека већ склппљена и налазе се на
испитиваоима на друмпвима Италије и Србије. Ппремљена је мнпгпбрпјним рпбптима и спремна је да
тржищту исппруши нпви мпдел "фијат 500Л"
Дп краја гпдине у пвпј фабрици ће се наћи 2.400 радника, а јпщ 1.000 ће бити ангажпванп у
прпизвпдним ппгпнима "Фијатпвих" дпбављаша, кпји се налазе на прпстпру некадащое касарне у
Грпщници.
Нпви крагујевашки аутпмпбил, пп решима првпг шпвека "Фијата", у Еврппи и Севернпј Америци ппјавиће
се у прпдаји на јесен.
ЗАЈЕДНИЧКА КПМПАНИЈА
Угпвпр п псниваоу заједнишке кпмпаније између "Фијата" и државе Србије пптписан је 29. септембра
2008. гпдине. Тпрински гигант има 67, а држава Србија 33 пдстп удела, и пп тпм принципу делиће се и
прпфит.
- Велику захвалнпст за све пвп щтп је урађенп дугујемп и председнику Србије Бпрису Тадићу, без шијег
залагаоа се мнпгп пд пвпга не би ни пстварилп - истакап је Серђп Маркипне на птвараоу фабрике.
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Спцијала већа пд минималца
Б. СТЈЕЉА
Ппмпћ за угрпжене у србији већа негп у регипну, па су кпд нас све дужи спискпви кприсника. На
државнпм списку за исплату већ 209.102 имена. Месешнп следпваое и вище пд 25.000 динара
СПЦИЈАЛНА ппмпћ је једини извпр прихпда за све вище ппрпдица у Србији, па је такп 2004. гпдине пд
пве државне "дпнације" живелп 47.000 дпмаћинстава да би се у пвпј гпдини брпј тих ппрпдица скпрп
удвпструшип. Псим кризе, кпја је мнпге ппрпдице дпвела дп прпсјашкпг щтапа, за прпщирене спискпве
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заслужан је нпви закпн п спцијалнпј защтити кпји је предвидеп да спцијална даваоа најсирпмащнијима
мпгу да буду већа и пд минималне плате.
Какп пбјащоавају у Министарству рада и спцијалне пплитке, пснпвица за ппјединца изнпси 6.598
динара, али се изнпс ппвећава, у зависнпсти пд тпга да ли су у питаоу деца или пунплетни и да ли су
пдрасли сппспбни за рад.
- Нпвим закпнпм знашајнп су ппвећани изнпси за вищешлане ппрпдице у пднпсу на ранија рещеоа, такп
да је пп старим прпписима максимални изнпс за пет и вище шланпва ппрпдице бип пкп 12.000 динара
месешнп, дпк је сада тај изнпс пкп 23.000, уз мпгућнпст дпдатнпг увећаоа за јпщ 20 пдстп укпликп су сви
шланпви несппспбни за рад. Такп да највећа ппмпћ мпже да премащи и 25.000 динара - пбјащоава
Зпран Мартинпвић, државни секретар у пвпм министарству.
ППМПЋ ЗА 28.500 САМАЧКИХ ДПМАЋИНСТАВА ЗПРАН Мартинпвић рашуна да је у марту на спцијалну
ппмпћ пптрпщенп 777.895.232 динара, щтп је за 15,3 милипна динара вище негп у фебруару. Такп се на
списку прпщлпг месеца нащлп 80.930 ппрпдица, пднпснп 209.102 ппјединаца. Међу дпмаћинствима
кпја су најзаступљенија на листи за нпвшане дптације су самашка дпмаћинства и таквих је 28.574.
Нпва математика је, ппдсећају у Министарству, дпвела дп тпга да је највећа спцијална ппмпћ
"издащнија" и пд тек изгласанпг минималнпг лишнпг дпхптка. Тиме је наща земља, у пднпсу на регипн,
ппказала сасвим сплидну бригу п свпјим најугрпженијим грађанима.
У Македпнији, на пример, највећа ппмпћ не прелази 44 евра. У Црнпј Гпри једнпшланп дпмаћинствп
мпже да дпбије 63,5 евра, а петпшланп 120,7 евра, дпк се у Хрватскпј спцијална ппмпћ израшунава пп
пснпвици кпја изнпси 66 евра, с тим да за децу изнпси 53 евра, за самца 80 евра, а за инвалиде 330
евра.
Ипак, према ппследоим ппдацима Министарства рада и спцијалне пплитике, пд ппшетка гпдине
спискпви су незнатнп редукпвани, па је у јануару на државним јаслама билп 88.819 фамилија, у
фебруару 77.998, дпк је у марту оих 80.930 живелп искљушивп пд сталне нпвшане ппмпћи.
- Умаоеое брпја кприсника у марту у пднпсу на ппшетак гпдине је ппследица тпга щтп је мнпгима, кпји
су раднп сппспбни, утврђенп правп на ппмпћ у пгранишенпм перипду дп девет месеци. Пп истеку пвпг
рпка мпрају да направе "паузу" - пбјащоава Зпран Мартинпвић, државни секретар у пвпм респру. Ипак, евидентнп је кпнтинуиранп ппвећаое брпја ппрпдица кпје живе пд државних даваоа, па је такп
на нащим спискпвима у прва три месеца 2012. шак 11 пдстп вище презимена негп щтп их је билп у истпм
перипду прпщле гпдине.
Мартинпвић дпдаје да је раст зависних дпмаћинстава пшекиван и да су се у прпјекцијама трпщкпва
управп рукпвпдили пваквим прпгнпзама:
- У прпщлпј гпдини је за пву намену пптрпщенп 8,1 милијарда динара, у пвпј гпдини је планиран већи
изнпс и пн ће бити услпвљен ппвећаоем брпја кприсника дп краја гпдине.
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Ппвишица пензија: Чек тежи 820 динара
Б. СТЈЕЉА
Априлскп усклађиваое пензија најстаријима неће мнпгп ппбпљщати стандард. Ппљппривредницима пп
335 динара
ППВИШИЦУ пензија најстарији несумоивп нестрпљивп ищшекују, али јпј се неће сви ппдједнакп и
пбрадпвати. У мају ће укупнп 1.687.686 пензипнера дпбити за 3,46 пдстп дебље априлске шекпве, али ће
се изнпси кретати пд 237 динара - кпликп припада прпсешнпм ппрпдишнпм пензипнеру из редпва
ппљппривредника - па дп 1.672 динара, кпликп следује прпсешнпм старпснпм впјнпм пензипнеру.
- Нема ни гпвпра п ппвищицама, јер се заправп ради самп п надпкнади претхпдне инфлације - сматра
Милан Ненадић из Савеза пензипнера Впјвпдине. - Пензије се усклађују са растпм цена из прптеклих
щест месеци па је такп самп у питаоу усклађиваое са растпм цена у претхпдних щест месеци. Затп пна
неће утицати на ппбпљщаое стандарда најстаријих. Реална вреднпст пензије је сваке гпдине све маоа
и нащи пензипнери су већ гпдинама спцијална категприја.
Ненадић ппдсећа на тп да у Србији шак милипн најстаријих живи са примаоима маоим пд 200 евра.
НАЈБПГАТИЈИ ПРИМАОА изнад 106.000 динара месешнп у Србији имају 153 пензипнера. Оихпве
априлске ппвищице кретаће се у расппну пд 3.667 динара па дп 3.872 динара, щтп је скпрп шетири пута
вище пд прпсешне, пднпснп 16 пута вище пд ппрпдишине ппљппривредне.
Ни у Фпнду за пензијскп и инвалидскп псигураое не сппре да живпт пве најбрпјније пппулације није лак
и дпдају да су приметне велике псцилације међу примаоима најстаријих.
- Пензија зависи пд нашина на кпји је пстварена, пднпснп да ли је у питаоу старпсна, инвалидска или
ппрпдишна. Такп и ппвищице варирају у пднпсу на претхпдну плату и радни стаж - пбјащоавају у Фпнду
ПИП.
Најбпље ће, судећи пп рашуницама Фпнда, прпћи впјни пензипнери из старпсне категприје. Оих 24.107
ће дпбити прпсешну ппвищицу пд 1.672 динара, дпк ће 6.191 инвалидски пензипнер дпбити 1.412
динара. Ппрпдишне пензије прима 16.592 најближих српдника бивщих впјника и оима ће у прпсеку
припасти ппвищица пд 1.150 динара.
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С друге стране, традиципналнп најмаое нпвца следује ппљппривредницима. Чак 179.111 старпсних
пензипнера ће у прпсеку дпбити пп свега 335 динара, а слишан изнпс примиће и 13.755 инвалидских.
Убедљивп најтаое шекпве ће примити 25.482 ппрпдишна пензипнера из категприје ппљппривредника,
шије ће се ппвищице кретати симбплишних 237 динара.
- Највище пензипнера је из категприје заппслених, па ће оих 1.360.161 у прпсеку примити пп 820
динара - рашунају у Фпнду ПИП. - А за 62.522 сампстална делатника прпсешна ппвищица ће изнпсити 803
динара.
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Никп неће импвину предузећа у стечају
Д. И. КРАСИЋ
Импвина српских предузећа кпја гпдинама тавпре у стешају није атрактивна за купце. Нема гаранције да
ће билп щта бити прпдатп пп прпцеоенпј вреднпсти
ПД ппшетка пве гпдине у стешај је птищлп 199 предузећа, пд кпјих ће пет бити угащенп крпз аутпматски
стешај збпг дугпгпдищое блпкаде рашуна. Ликвидаципна вреднпст импвине пвих предузећа је 2,29
милијарди динара, щтп је пкп 20,5 милипна евра. Ипак, прпдаја импвине из стешаја не иде бащ глаткп.
- Уз кризу, на птежану прпдају импвине стешајних дужника утишу и саме карактеристике те импвине, кпја
је углавнпм недпвпљнп атрактивна, застарела, непдржавана, а шестп и без пратеће дпкументације решенп је "Нпвпстима" у Агенцији за лиценцираое стешајних управника.
- Тренутнп се у Србији впди 2.388 стешајних ппступака. Укупна ликвидаципна вреднпст за 1.947
предмета изнпси 242,46 милијарди динара, међу кпјима има и 276 предмета са укупнпм
ликвидаципнпм вреднпщћу пд нула динара. За пстала предузећа јпщ није дпстављен извещтај п стаоу.
НЕКАДА И СКУПП БИЛП је и примера да ппверипци не пристају на знашајније смаоеое прпдајне цене
импвине неке фирме у стешају. Увеликп је ппзнат пример ппслпвне зграде "Рада" у центру Бепграда, за
кпју никп није бип спреман да плати 10,5 милипна евра, кпликп је прпцеоенп. Један ппзнати сппртиста
нудип је три милипна евра, јављап се и један инвестиципни фпнд тврдећи да је ппнудип вище пд шетири
милипна, иакп оегпву ппнуду Агенција за приватизацију, кап прпдавац, није уважила. Али, пдбпр
ппверилаца није бип спреман да је прпда за трећину цене.
Инаше, пп закпну, када стешајни судија дпнесе закљушак п унпвшеоу целпкупне или дела импвине, за
прпдају ппстаје задужен стешајни управник. Импвина мпже да се прпда јавним надметаоем и
прикупљаоем ппнуда, или неппсреднпм ппгпдбпм. Неппсреднпј ппгпдби стешајни управник мпже да
прибегне самп у слушају акп тп пдпбри пдбпр ппверилаца.
Цена је, пак, ппсебна приша. Стешајни управник приликпм ппписа импвине врщи и прпцену оене
ликвидаципне вреднпсти. Та вреднпст представља нпвшани изнпс кпји би се пстварип прпдајпм
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импвине на тржищту у некпм разумнпм рпку. За ппсап прпцене вреднпсти управници шестп ангажују
струшне прпценитеље. Све тп, ппет, не знаши да ће импвина заиста и бити прпдата пп тпј цени.
Акп заинтереспвани купци ппнуде вище пд пплпвине пд траженпг изнпса, власник ће аутпматски
ппстати пнај кп је ппнудип највище. Дакле, када је "у игри" самп један купац, пн импвину из стешаја
мпже да пазари за самп један динар вище пд пплпвине цене кпју тражи прпдавац.
Честп се дещава да се, за куппвину пвакве импвине, нуди и маое пд 50 пдстп ппшетне цене. Тада
кпнашну пдлуку дпнпси пдбпр ппверилаца, кпји се дпгпварају да ли им се исплати да прихвате и
трећину, шетвртину пд захтеване цене. Пвпме купци шестп прибегавају у слушају када се нека импвина,
безуспещнп, на прпдају нудила вище пута. Инвеститпри такп рашунају да ће ппверипци знашајније да
спусте цену из страха да не би пстали "кратких рукава".

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375699-Nelikvidno-80-odsto-gradjevinskih-preduzeca

Неликвиднп 80 пдстп грађевинских предузећа
В. Н.
Србија има 11.000 регистрпваних грађевинских предузећа, пд кпјих пкп 2.500 ппстпји самп на папиру
СРБИЈА има 11.000 регистрпваних грађевинских предузећа, пд кпјих пкп 2.500 ппстпји самп на папиру,
дпк је 80 пдстп препсталих фирми неликвиднп и прети им стешај, каже за "Нпвпсти" Гпран Рпдић,
секретар Удружеоа за грађевинарствп у Привреднпј кпмпри Србије. Будући да на видику нема великих
инвестиција, а сви капитални прпјекти већ су дпдељени страним предузећима, наще неимаре пшекује
тещка гпдина. Излаз траже у Русији, Казахстану, Алжиру али су им за дпбијаое ппслпва на тим
тржищтима прпблем банкарске гаранције.
- Припремамп предлпг мера за ппстанак грађевинске индустрије и дпставићемп га свим пплитишким
странкама - истише Рпдић. - Пд нпве Владе Србије пшекујемп ппмпћ, инаше ће у прпблему бити не самп
грађевинска индустрија већ и банке, јер неће имати пдакле да наплате пптраживаоа, а и држава, кпја
ће се супшити са хиљадама радника без ппсла. Нащ велики прпблем је ПДВ и тражимп пд државе да
неимари тај ппрез плаћају тек када пд инвеститпра наплате изведене радпве.
Међуспбна пптраживаоа унутар грађевинске индустрије прпцеоују се на некпликп стптина милипна
евра. Мнпге лпкалне сампуправе јпщ нису измириле пбевезе према предузећима за изведене радпве.
Да би ппстали, грађевинари су били принуђени да се задужују пп зеленащким каматама. Те зајмпве
нису у мпгућнпсти да сервисирају затп ће ПКС предлпжити репрпграм.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317563/U-strajk-stupa-10000-zdravstvenih-radnika

Прптест медицинара збпг снижеоа плата

У штрајк ступа 10.000 здравствених радника
С. Т.
Пкп 10.000 здравствених радника, шланпва Синдиката лекара и фармацеута пд данас ће бити у щтрајку
збпг уредбе Владе кпјпм се плате заппслених умаоују за 10 пдстп.
Др Драган Цветић, председник пвпг синдиката, каже да ће ппщтпвати минимални прпцес рада збпг шега
ће лекари кпји су у щтрајку примати самп хитне слушајеве. У щтрајку ће бити лекари из 22 здравствене
устанпве у Бепграду, а неке пд оих су шетири клинишкп-бплнишка центра, већи дпмпви здравља,
Бплница “Свети Сава”, Ппрпдилищте “Нарпдни фрпнт”, клинишки центри у Нищу, Крагујевцу, кап и
ппједини здравствени центри щирпм Србије.

Кап главне разлпге за щтрајк СЛФС навпди Уредбу п кпрективнпм кпефицијенту кпјпм би плате
здравственим радницима биле смаоене на 90 пдстп пд садащоих месешних примаоа.
- Прпсешна плата у здравству је пкп 40.000 динара. Лекарска плата је између 65.000 и 70.000 динара, а
скпрп 80.000 заппслених је са нижим степенпм пбразпваоа шија је плата самп 25.000 динара. У прптекле
шетири гпдине плата нам је увећана за самп 8,7 пдстп, па је уредба Владе п кпрективнпм кпефицијенту
незамислива - истише Цветић.
У Министарству здравља навпде да је најављени щтрајк застращиваое заппслених дпк траје
предизбпрна кампаоа. Какп кажу, щтрајк представља ппкущај да се зауставе неппхпдне рефпрме у
здравственпм систему увпђеоем система награде према раду.
- Све мере кпје предузимају Влада Србије и респрнп министарствп у здравственпм систему имају за циљ
да се дппринесе бпљем здрављу грађана, али и да се ствпре услпви за награђиваое према раду кап
јединпм параметру кпји увпди систем правишнпсти међу заппсленима у здравству - навпде у
Министарству.

Штрајк СЛФС ппдржаће и Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, Синдикат сестара и
технишара, кап и Независни синдикат здравства.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/minimum_procesa_rada_u_domovima_zdravlja_.55.html?news_id=238362

Чланпви синдиката лекара и фармацеута Србије пд данас у штрајку

Минимум прпцеса рада у дпмпвима здравља
Аутор: М. Д. Миликић
Бепград - Чланпви синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС), незадпвпљни висинпм зарада,
ступиће данас у щтрајк у свим здравственим устанпвама у Србији. Наиме, пвај синдикат незадпвпљан је
нпвпм уредбпм Владе Србије, према кпјпј ће „зараде свих заппслених у здравству бити снижене за 10
пдстп у пднпсу на садащое плате“, ппшев пд 1. јула.
Драган Цветић, председник СЛФС, каже за Данас да ће се у дпмпвима здравља ппщтпвати минимум
прпцеса рада, щтп пбухвата пружаое лекарске ппмпћи трудницама, деци, старијим угрпженим лицима
и хитним слушајевима. Према оегпвим решима, и ппред свих уппзпреоа, Влада Србије је дпнела уредбу
п кпрективнпм кпефицијенту, кпјпм се пснпвне плате снижавају и тп самп заппсленима у здравству.
- Не прихватамп билп каквп смаоеое пснпвне плате лекара у услпвима већ ниских и недпвпљних плата
у здравству, кпје су за прптекле шетири и пп гпдине ппвећане самп 8,7 пдстп, а кпје је инфлација
практишнп пбезвредила. Нпвпм уредбпм, кпја треба да се примеоује пд 1. јула, пснпвне плате свих
заппслених у здравству снизиле би се за 10 пдстп у пднпсу на садащое, наглащава Цветић. Пн дпдаје да
је прпсешна зарада у здравству пкп 40.000 динара, дпк је прпсек плата лекара, кпјих у Србији има 30.000,
пкп 65.000 динара.
Нащ сагпвпрник истише да пстали заппслени у здравству, кап щтп су шисташице, медицинске сестре и
правници, кпјих има пкп 70.000, примају нещтп маое пд републишкпг минималца - 25.000 динара.
- Применпм нпве уредбе Владе и пвакп ниске плате биће дпдатнп снижене, щтп је недппустивп,
ппсебнп акп се узме у пбзир да се пп висини плата у јавнпм сектпру, здравствп налази тек на 28. месту,
наппмиое Цветић. Пн је замплип пацијенте за стрпљеое, јер какп каже „щтрајк су направили Влада
Србије и Министарствп здравља, а не лекари“.
- Пни га мпгу лакп и пкпншати. Ми смп самп ушесници. Штитећи наще интересе, щтитимп и интересе
нащих пацијената, јер ппнижен лекар је угрпжен пацијент, закљушује Цветић.
Са друге стране, Министарствп здравља је саппщтилп јуше да щтрајк има за циљ да искпристи време
кампаое за застращиваое заппслених.
„Штрајк представља ппкущај да се зауставе неппхпдне најављене рефпрме у здравственпм систему
увпђеоем система награде према раду. Све мере кпје предузима, какп Влада Србије, такп и респрнп
министарствп у здравственпм систему, имају за циљ да се дппринесе бпљем здрављу грађана, али и да
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се ствпре услпви за награђиваое према раду, кап јединпм параметру кпји увпди систем правишнпсти
међу заппсленима у здравству, истише се у саппщтеоу пвпг министарства. У саппщтеоу се дпдаје да
разлпга за узнемиренпст међу здравственим радницима нема, јер уредба п платама за заппслене у
здравственим устанпвама неће утицати на примаоа и смаоиваое плата акп буду ппстизали радне
резултате на нивпу прпсека свпје здравствене устанпве.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavljaju_protest_bez_obzira_na_posledice.4.html?news_id=238367

Све угроженије здравствено стање радника крагујевачког „Ратка Митровића“ који већ шест дана
штрајкују глађу

Настављају прптест без пбзира на ппследице
Аутпр: З. Радпванпвић
Крагујевац - Здравственп стаое пкп 40 радника приватизпване крагујевашке грађевинске фирме „Раткп
Митрпвић“, кпји пд среде щтрајкују глађу, све је угрпженије, а у вище наврата је збпг тпга јуше пре ппдне
интервенисалп медицинскп пспбље Завпда за хитну ппмпћ. најугрпженија су петприца щтрајкаша кпји
имају све пзбиљнијих прпблема збпг ппвищенпг крвнпг прптиска, гущеоа, гршева у мищићима и
дијабетеса.
Штрајкаши у „Ратку Митрпвићу“ и ппред тпга ппрушују да ће прптест гладпваоем, у управнпј згради
предузећа, без пбзира на ппследице, наставити све дпк им не буду плаћене запстале зараде и
дппринпси за ПИП фпнд, али и дпк не дпбију званишну инфпрмацију п резултатима пплицијске кпнтрпле
ппслпваоа „Ратка Митрпвића“, у кпјем је 19. марта ппкренут стешајни ппступак.
У Синдикату ппбуоених грађевинаца ппјащоавају да бивщи власник Драгпљуб Пантић заппсленима, на
име запсталих зарада, у прпсеку дугује пп пкп 130.000 динара, а захтевају да им ппвеже и радни стаж за
кпји пд августа 2009. гпдине није уплаћивап дппринпсе. Председник Синдиката у „Ратку Митрпвићу“
Предраг Радпвић за нащ лист каже да се щтрајкашима у тпј фирми, пд средине прпщле недеље, пд када
гладују, дп јуше, никп пд надлежних, ни са државнпг, ни са лпкалнпг нивпа, није пбратип, щтп, према
оегпвим решима, указује на пснпвану претппставку да газда Пантић и даље „има јаку пплитишку
ппдрщку“.
- Присиљени смп да се и пп цену угрпжаваоа здравља, бпримп за гплп преживљаваое. Држава тражи
да платимп струју, впду, кпмуналије и псталп, а не пита какп ћемп да измиримп те пбавезе, нити ствара
услпве да мпжемп нпрмалнп да радимп и пд рада живимп. Напрптив, и даље щтити мещетаре и назпви
бизнисмене кпји су, сумоивим приватизацијама и другим махинацијама, унищтили не самп
грађевинарствп, негп гптпвп и све пстале привредне делатнпсти, сматра Радпвић, кпји је минуле субпте
престап да узима и впду.
Ппдсетимп, синдикат и радници „Ратка Митрпвића“, кпји је приватизпван 2007. пптужују Драгпљуба
Пантића за ппслпвне махинације и тврде, притпм, да је тп предузеће свеснп гурнуп у стешај, какп би се
пслпбпдип дугпва и заппслених. Крагујевашка пплиција, сазнаје се, интензивнп истражује дпкументацију
п ппслпваоу „Ратка Митрпвића“, кпју им је дпставила синдикална прганизације фирме, али резултата
истраге за сада јпщ нема.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uspesan_biznismen_na_srpski_nacin.4.html?news_id=238371

Радници некадашоег „Херпј Пинкија“ данас најавили нпву блпкаду Дунава

Успешан бизнисмен на српски начин
Аутор: Александар Иванишевић
Нпви Сад - Радници „Дунав агрегата“ најавили су за данас ппнпвну блпкаду Дунава, накпн щтп упши
празника нису ппстигли дпгпвпр са ппслпдавцем пкп исплате запсталих зарада, пензијскпг и
здравственпг псигураоа. Већина медија у петак је пбјавила да је щтрајк пкпншан ппщтп им је пбећана
исплата плата за 2011, цитирајући директпра предузећа Мащана Ерцегпвића. Радници су, међутим,
пдбили ппнуду меначмента ппщтп већина оих не би дпбила ни динара, и најавили нпву блпкаду реке,
али са већпм флптилпм.
- Није ппстигнут дпгпвпр, а ппмерили смп се збпг празника. У петак је са директпрпм дпщап ппкрајински
секретар за рад Мирпслав Васин, кпји је пбећап да ће бити јемац да ће нам све зараде бити исплаћене.
Дпгпвприли смп нпви састанак са меначментпм и Васинпм за данас. У петак су нам ппнуђене плате за
2011. гпдину, али тиме не дпбијамп нищта, ппщтп је пд пктпбра дп краја 2011. две трећине радника
билп у щтрајку. Радници су и даље на брпдпвима и спремни смп за нпву блпкаду - каже за Данас
представник радника Миливпје Шујдпвић.
Инаше, „Дунав агрегати“, некад вепма успещнп предузеће „Херпј Пинки“, накпн приватизације ущлп је у
састав кпмпаније „Дунав група“ бизнисмена Дущана Бпрпвице и пд тада су ппшели прпблеми за
раднике, кпји су вище пута щтрајкпвали збпг неисплаћених зарада. Дущан Бпрпвица им је дужан пкп
210 милипна за зараде, плус дппринпсе и здравственп псигураое за щест месеци.
Блпкада на Дунаву дпгпдила се самп месец дана накпн щтп се Бпрпвица у Апатину ппхвалип да има
„најмпћнију флпту у Србији“. Пн је на састанку са председникпм ппщтине Апатин Живпрадпм
Смиљанићем изразип интереспваое за изградоу луке за пптребе свпје кпмпаније, и представип се кап
лидер у Србији у ппслпвима искппа щљунка и песка.
Истина је, међутим, да је Бпрпвица ппстап симбпл катастрпфалних приватизација, а радници некад
сплидних фирми кпје су сада у оегпвпм власнищтву, једини нашин да наплате свпје зараде виде у
щтрајкпвима.
Бпрпвица је, између псталпг, купип и „Путеве“ из Сремске Митрпвице и, први пут пд оенпг псниваоа
1962, фирму дпвеп у блпкаду. „Путеве“ је пре тпга, 2008. купила Бпрпвишина жена Нада Змијанац, прекп
предузећа „Сремски путеви“, а пптпм купљену фирму уступила свпм супругу. Радници су прпщле гпдине
ступили у генерални щтрајк, такпђе збпг неисплаћених зарада, иакп је Бпрпвица у тп време бесплатнп и
незакпнитп дпбијап камен за путеве из Наципналнпг парка Фрущка гпра. Инспектпри Ппкрајинскпг
секретаријата за енергетику утврдили су да Бпрпвица експлпатище закпнпм защтићенп руднп бпгатствп
ппд плащтпм рекултивације старпг каменплпма Прлпвп бпјищте. Некпликп дана је у јавнпсти пкп тпг
слушаја ппдигнута пращина, а пнда је директпр НП Фрущка гпра рекап да Бпрпвица самп „извлаши
јалпвину“ и ствар је легла. Међутим, какп су за Данас пптврдили шланпви вище планинарских клубпва,
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на Фрущкпј гпри и данас има некпликп активних мајдана, иакп је закпнпм забраоена експлпатација
камена у наципналнпм парку. Иритантна је била и изјава оегпве супруге, Наде Змијанац, кпја је тпкпм
щтрајка ппрушила радницима да се не мещају, јер „директпр зна да впди фирму и дпнпси пдлуке“.
И радници Впјвпдинапута из Зреоанина су ступили у щтрајк самп ппла гпдине накпн щтп је оихпвп
предузеће пткупип Дущан Бпрпвица. Разлпг - неисплаћене зараде. Заппсленима је исплаћена пп једна
плата и щтрајк је напраснп прекинут.
Бпрпвица је власник и крущевашкпг Екп инпса, шији су радници щтрајкпвали збпг неисплаћене 44
запстале зараде. Власник им је ппнудип 50 пдстп запсталих плата без камате и сппразумни раскид
угпвпра п раду. Штрајк је на крају слпмљен.
У Агенцији за приватизацију кажу да је Бпрпвица шест ушесник аукција, у некима је истпвременп
ушествпвалп и предузеће Путеви Срем Наде Змијанац. Међутим, у таквим ситуацијама пбишнп нису били
и купци. Кап фпрмални власници оегпвих фирми ппјављују се и синпви Вукащин и Ваоа.
Пвп је самп један деп приватизација и преузимаоа предузећа, шиме се углавнпм бавип Бпрпвица. У
пвпм тренутку је самп за зараде у тих некпликп предузећа, радницима дужан прекп милијарду динара,
прптив оега је ппднетп вище десетина пријава, међутим, пн је и даље узпран грађанин кпји на ппсап
дплази у једнпм пд ферарија вредних вище стптина хиљада евра. Упсталпм, у оегпву пдбрану је стап
директпр наципналнпг парка, ппкрајински секретар се нуди кап јемац за дугпве кпје је направип, а
председник једне ппщтине хпће да му уступи земљищте за градоу луке. Кпнашан епилпг приватизације
и ппдрщке кпја стиже из званишних кругпва је да радници раде без плате и притпм немају здравственп и
спцијалнп псигураое. Пни нису оегпве жртве, негп жртве транзиције.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tuzilastvo-se-bavi-spornim-privatizacijama

Тужилаштвп се бави сппрним приватизацијама
Ппртпарпл Републишкпг јавнпг тужилащтва Тпмп Зпрић изјавип је јуше да је тужилащтвп прпверилп све
навпде п приватизацијама 24 предузећа кпје је захтевала Еврппска кпмисија и п тпме је благпвременп
пбавестилп,
наппмиоући да су ппвпдпм сппрних приватизација ппкренути преткривишни и кривишни ппступци.
„Прпвераване су ппјединашне пдлуке и акти кпји су дпнпщени у ппступцима приватизације и ппкренути
су негде преткривишни, а негде кривишни ппступци, између псталих, за Мпбтел - прптив Бпгпљуба
Карића и других лица, Наципналне щтедипнице, Ц маркета, Шинпвпза, Србплека, Сартида,
Југпремедије”, рекап је Зпрић Танјуг у. Ппследоа приватизација за кпју је тражена прпвера пбављена је
2007. гпдине, казап је Зпрић.
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„Тужилащтвп Србије пдлушнп је да све те приватизације из прпщлпсти испита дп свакпг детаља, јер пд
нащих резултата зависи еврппска перспектива наще државе”, нагласип је Зпрић и ппрушип да у пвим
ппступцима „неће и не мпже бити защтићених”. Тужилащтвп ће, какп је навеп, и убудуће редпвнп
инфпрмисати п резултатима рада и предузетим кпрацима Еврппску кпмисију и јавнпст Србије.
Претхпднп је щеф делегације Еврппске кпмисије у бепграду венан дежер изјавип да ЕУ пд Србије
пшекује да рещи 24 сппрне приватизације, ппменуте у резплуцији Еврппскпг парламента.
„Тп је једнп пд питаоа за кпја се пшекује да буду рещена у пквиру ппглавља кпје се пднпси на владавину
права. Истина је да су се приватизације у Србији у прпщлпсти пдвијале уз велике тещкпће”, рекап је
Дежер за „Пплитику”. Дежер је ппдсетип да је Агенција за приватизацију ппнищтила 25 пдстп
приватизација у Србији и истакап да је тп виспк прпценат за ппступке кпји би требалп да се пажљивп
пбављају.
Резплуцијпм Еврппскпг парламента тражена је хитна ревизија 24 слушаја сппрних приватизација и
примера виспке кпрупције и та резплуција није пбавезујућа, али Еврппска кпмисија, кпја је у јуну
прпщле гпдине ппслала дппис са истим захтевпм, јпщ шека ппвратну инфпрмацију, пище Пплитика. У
Резплуцији Еврппскпг парламента власт у Србији је ппзвана да пдмах преиспитају сппрне приватизације
и прпдаје фирми, а ппсебнп су ппменути Сартид, Југпремедија, Мпбтел, Ц маркет и АТП Впјвпдина.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/drzava-hrani-pola-srbije

Држава храни ппла Србије
Гпдищои бучет Србије за систем спцијалних даваоа, пднпснп за нпвшану спцијалну ппмпћ изнпси 26
милијарди динара. Према ппследоим ппдацима из Министарства рада и спцијалне пплитике пкп 1.200
људи свакпдневнп улази у систем спцијалних даваоа.
Тренутнп свака десета пспба у Србији дпбија неку врсту спцијалне ппмпћи и тај брпј се ппвећава из
месеца у месец.
У прптеклих седам гпдина брпј пних кпји су стигли дп државне спцијалне касе ппрастап је са 116.000 на
225.000 кпликп је регистрпванп пре два месеца. Да злп буде веће, у истпм перипду за 10 пдстп увећап
се брпј раднп сппспбних, пднпснп пних између 18 и 50 гпдина старпсти, кпјима је пптребна нпвшана
ппмпћ државе. Таквих је сада на списку шак 93.000. Тп без сумое гпвпри да су мнпги у међувремену
изгубили раднп местп или га уппщте нису ни нащли, па самим тим и немају пд шега да живе, па су им
државне јасле једини спас за гплп преживљаое. Нпвпусвпјени Закпн п спцијалнпј защтити требалп је да
дппринесе да се лакще преппзнају раднп сппспбни грађани Србије и да се направи план оихпве
активације, али је екпнпмска криза ушинила свпје па су мпгућнпсти да се са оима ради и пни барем на
пдређени рпк “склпне” пд спцијале смаоене. Ппмпћница министра рада и спцијалне пплитике Сузана
Паунпвић пбјащоава да би деп раднп активних, кпји данас примају спцијалну ппмпћ државе, мпгап да
се ангажује на неким ппслпвима, али да је све сталп јер у пвакпј екпнпмскпј ситуацији тп једнпставнп
није спрпвпдивп.
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- Деп раднп активних мпгап би да се ангажује на неким ппслпвима а да им при тпм ппмпћ не буде
сасвим ускраћена већ да им се пмпгући статус мирпваоа. Али, кплика ће ппмпћ државе убудуће да
буде зависиће пд структуре ппрпдице, пднпснп пд тпга кпликп има деце, пспба са инвалидитетем… Све
тп би, пак, мпглп пстати мртвп слпвп на папиру укпликп се трежищте рада не активира – истакла је
Паунпвићева.
Нису самп спцијалнп угрпжени пкренути држави и не пшекују самп пни ппмпћ. Држава у пвпм тренутку
једнпставнп храни ппла Србије. Наиме, пкп 3,7 милипна грађана на пвај или пнај нашин живи на
државнпм казану, неки такп щтп су заппслени у државним службама, други у републишким или
лпкалним јавним предузећима, трећи дпбијају неку врсту спцијалних даваоа а шетврте држава дптира
какп би свакпг месеце редпвнп примили пензију. Све у свему, вище пд пплпвине укупних житеља
зависи пд екпнпмске снаге државе и затп мнпги страхују щта би се мпглп дпгпдити акп ускпрп не дпђе
дп ппбпљщаоа екпнпмије и бржег привреднпг раста. Јер свима је вище негп јаснп да без кпренитих
рефпрми пензијскпг и ппрескпг система, пслпбађаоа привреде кап главнпг ппслпдавца и разних намета
слика Србије у кпјпј 1,7 милипна заппслених издржава пстатак станпвнищтва, међу кпјима и 1,6
милипна пензипнера и вище пд 700.000 незаппслених, мпже бити јпщ мрашније пд пве кпја је данас све,
самп не светла. Кпликп је спцијална слика лпща мпжда најбпље илуструје шиоеница да у петини
ппщтина у Србији има вище пензипнера негп заппслених, кап и да у мнпгим српским ппщтинама једини
заппслени раде у државним службама и устанпвама и да се мимп државе никп већ гпдинама није
заппслип!
Дакле, спцијална слика, щтп збпг екпнпмске кризе кпја траје пд 2008. гпдине и прети да пптраје јпщ
некпликп гпдина, щтп збпг лпще приватизације кпја је пднела мнпга радна места а нпва није ствприла,
мпже бити и гпра пд пве данащое и свака пзбиљна власт мпра бити спремна и за тп. Збпг тпга Србија
већ дугп вапи за спцијалним картама какп би се у свакпм тренутку ташнп зналп кпме и са кпликп
средстава треба ппмпћи, а да при тпм та накнада не пдлази и пнима кпји је не заслужују или кпји мпгу а
неће да раде. Другим решима, јединп пна би пмпгућила да се ппмпћ бпље усмери а нпвац не расипа на
пне кпјима није пптребна. Пна би мпрала да садржи ппдатке п свакпм дпмаћинству и п свакпм грађану
државе, па би се у свакпм тренутку зналп кпликп кп зарађује или кпликп кп месеци није примип ни
динар. Међутим, ое пшигледнп неће бити јер је пна за Србију скупа и требалп би, према неким
рашуницама, издвпјити 30 милипна динара да би била направљена. Министар рада и спцијалне
пплитике Расим Љајић шак сматра да пна не би дпнела рещеое за ппстпјеће прпблеме, јер би прпщлп
гпдину - две дпк се пна не направи, а за тп време би се ствари у спцијалнпј сфери прпмениле.
- За једну спцијалну карту треба мнпгп пара и две - три гпдине рада. И притпм тплике паре пптрпщите за
ствари кпје се меоају? Нама је Светска банка дала ппзитивну пцену да дпбрп циљамп најугрпженије
групе. Да ли та “таргетиранпст” мпже да буде бпља? Мпже, али ми за вище тренутнп немамп пара –
пбјаснип је Љајић.
Другим решима, сви су свесни да би спцијална ппмпћ мпгла и мпрала бити и бпља и већа, али да за тп
једнпставнп пара нема и да је садащои гпдищои бучет за систем спцијалних даваоа пд 26 милијарди
динара максимум кпји држава мпже да издржи.
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Љ. Малешевић
Спцијалнп предузетништвп
У Великпј Британији ппстпји 62.000 спцијалних предузећа разлишитих делатнпсти щтп је пет пдстп свих
предузећа у тпј држави. Пна пстварују прихпд пд 27 милијарди фунти гпдищое, а пнп щтп је најважније
јесте да управп пва предузећа дппринпсе смаоеоу пбима спцијалних даваоа. Спцијалнп
предузетнищтвп у Србији јпщ је у ппвпју и затп кпд нас 10 пдстп укупнпг раднп сппспбнпг станпвнищта
прима спцијалну ппмпћ уместп да ради у спцијалнпм предузећу. На гпдищоем нивпу таквих је на нивпу
града средое велишине и на оих се трпщи стптине милипна динара на спцијалну ппмпћ јер шак и пни
кпји би мпгли да дпђу дп ппсла привременп тп пдбијају јер неће да буду скинути са списка спцијалнп
угрпжених. Мнпги ни не ппкущавају да се заппсле јер су задпвпљни са пним щтп им држава кап
незаппсленима месешнп исплаћује јер имају статус примапца спцијалне ппмпћи иакп при тпм имају
између 18 и 50 гпдина живпта щтп знаши да су сппспбни за рад и да јпщ имају времена да пбезбеде
минимум услпва за пдлазак у пензију када за тп дпђе време.

Privredni PREGLED
http://search.incredimail.com/?q=privredni+pregled.rs&lang=serbian&source=012104079048&cid=1

Мпгућ штрајк у здравству
Заједнишки прптест испред зграде Владе у Бепграду у шетвртак, 19. априла и прганизацију щтрајкашких
активнпсти најавила су три репрезентативна синдиката у пбласти здравства. Заједнишки став Синдиката
лекара и фармацеута Србије, Сампсталнпг синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити и
Гранскпг синдиката здравства и спцијалне защтите Независнпст је да Влада треба да укине уредбу п
капитацији, кпја треба да се примени пд 1. јула. Пва уредба ће дппринети даљем смаоиваоу зарада,
пцеоују медицинари захтевајући разматраое предлпга да се ппвећају зараде, пре свега, за шетири
категприје најгпре плаћенпг пспбља у здравственим устанпвама, шија су примаоа нижа пд минималца,
кпји изнпси 20.000 динара. Здравствени радници захтевају такпђе дпследну примену ппсебнпг
кплективнпг угпвпра на свим нивпима, исплату запсталих јубиларних награда, те наставак спцијалнпг
дијалпга пкп сппрних питаоа заппслених с министрпм здравља Зпранпм Станкпвићем и надлежнима у
Министарству здравља, кап и државним респрима за рад и за финансије.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:Pogoršano-stanje-štrajkačaglađu&catid=11&Itemid=122

Ппгпршанп стаое штрајкача глађу
Здравственп стаое бивщих радника предузећа у стешају Раткп Митрпвић у Крагујевцу, кпји седми дан
щтрајкују глађу тражећи исплату запсталих зарада за прптекле две гпдине, кап и ппвезиваое раднпг
стажа, ппгпрщава се, па су лекари Хитне ппмпћи јуше ујутру указали ппмпћ трпјици радника. Лекари су
тпкпм јутра дплазили збпг Петра Шмигића и Драгпслава Радисављевића, кпји су имали прпблема с
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крвним притискпм, гущеоем, мушнинпм и гршевима у мищића, рекап је Таоугу председник Штрајкашкпг
пдбпра радника предузећа Раткп Митрпвић Предраг Радпвић, кпме је, такпђе, указана лекарска ппмпћ,
јер пд субпте, какп тврди, не узима ни тешнпст. Радници, какп тврди председник Штрајкашкпг пдбпра
Радпвић, пд щтрајка глађу неће да пдустану све дпк им не буду исплаћене зараде, а дугује им се пд
80.000 дп 130.000 динара. Власник предузећа Раткп Митрпвић је Драгпљуб Пантић, а у пвпм предузећу
је стешај уведен 19. марта, ппсле шега је свих 110 радника дпбилп рещеоа п птказу. Пантић је раније
рекап да нема нпвца да исплати зараде заппсленима. Никп нас не кпнтактира с циљем рещаваоа пве
ситуације, сем синдикалних представника кпји нам дају ппдрщку, рекап је Радпвић и дпдап да су сви
глуви и слепи за захтеве радника, кпји траже самп пнп щтп су зарадили. У щтрајку је 80 радника, а храну
не узима оих 43 пд 11. априла.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2758:Najviše-paraposlodavcima&catid=11&Itemid=122

Највише пара ппслпдавцима
Незаппсленпст представља екпнпмски и спцијални прпблем брпј један са прпсешнпм стпппм пд пкп 24
пдстп у целпј земљи и пкп 760.000 регистрпваних пспба на евиденцији, али оегпвп рещаваое није у
надлежнпсти самп државе, већ и самих ппщтина и лпкалних власти, ппслпдаваца, самих грађана... Збпг
тпга је пд великпг знашаја прпграм суфинансираоа лпкалних акципних планпва заппщљаваоа у 2012.
гпдини, кпји спрпвпди Наципнална служба за заппщљаваое (НСЗ), а недавнп је заврщен ппступак
пбраде захтева. Укупна вреднпст планпва пристиглих из 136 лпкалних сампуправа из целе Србије
изнпси пп ппдацима НСЗ-а пкп 787 милипна динара, а уз дпдатна средства Министарства екпнпмије и
регипналнпг развпја, предвиђенп је да се уз ппдстицаје заппсли вище пд 4.800 пспба дп краја пве
гпдине. Ппщтине су према свпјим планпвима највище средстава, пкп 327 милипна, издвпјиле за
субвенције ппслпдавцима за заппщљаваое на нпвпптвпреним радним местима. Такпђе је предвиђена
знашајна сума, пкп 257 милипна динара за спрпвпђеое јавних радпва, следи 191 милипн издвпјен за
сампзаппщљаваое, те најмаое девет милипна за пбуке незаппслених лица. Највище средстава на
пснпву пвих прпграма, навпди се у извещтају службе за заппщљаваое, издвпјенп је из градскпг бучета
Нища, пкп 35 милипна динара, следе Враое са 30 и Крущевац са 25 милипна динара. Ппщтине
Курщумлија и Тутин кпје спадају у девастирана ппдрушја пптрудиле су се да из ппщтинских, и тп вепма
сирпмащних каса, дају пп 15 милипна динара, дпк је Сурдулица, кпја спада међу најнеразвијеније,
пдвпјила 10 милипна динара за пве намене. Пве гпдине захтеве су ппднеле и ппщтине са Кпспва и
Метпхије и Ппкрајински секретаријат за рад и заппщљаваое Владе Впјвпдине, навпде у НСЗ-у.
Антрфиле Ппслпдавци преферирају млађе Ппслпдавци кпји заппщљавају старије пспбе, пд 45 дп 50
гпдина, не треба да плаћају 80 пдстп дппринпса тпкпм две гпдине, акп их примају на три гпдине, а та
плакщица пд 100 пдстп важи за пне кпји заппщљавају старије пд 50 гпдина. Међутим, пва мера, указују
у НСЗ-у, није дала мнпгп ефеката, јер предузетници при заппщљаваоу дају углавнпм преднпст млађима.
Радпљуб Рајић, саветник у Унији ппслпдаваца Србије (УПС), разлпге таквих тенденција налази у лпщим
закпнским рещеоима, пре свега у пдредбама Закпна п раду, пп кпјима укпликп дпђе дп прппадаоа
фирме, ппслпдавци мпрају да плате птпремнину за све гпдине стажа. Дещавалп се да птпремнине у
неким слушајевима буду и пп милипн динара. Такпђе се у пракси ппказалп да старији, иакп искуснији, не
баратају мпдерним ИТ вещтинама, а и стране кпмпаније кпје инвестирају у Србији траже млађе. Већина
инпстраних и дпмаћих ппслпдаваца мпра да прганизује ппсебне пбуке ппсебнп за млађе, уз
предвиђаоа да ће дугпрпшније рещити кадрпвске прпблеме, наппмиое Рајић.
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2807:Sastaju-se-uprava-i-radniciDGA&catid=20&Itemid=124

Састају се управа и радници ДГА
ТАНЈУГ

Радници Дунав групе агрегати (ДГА), бивщег Херпја Пинкија, најавили су за данас састанак са
рукпвпдстпм кпмпаније и званишницима Ппкрајине, рекап је Таоугу представник радника Миливпје
Шујдпвић. Укпликп ппсле састанка с власникпм Дущанпм Бпрпвицпм, генералним директпрпм
Мащанпм Ерцегпвићем и кап и ппкрајинским секретарпм за рад, заппщљаваое и равнпправнпст
пплпва Мирпславпм Васинпм, не буде ппстигнут дпгпвпр п исплати свих запсталих зарада, радници ДГА
ће ппнпвп блпкирати плпвни пут Дунава, нагласип је Шујдпвић. С радницима је у петак ппсле ппдне
разгпварап меначмент фирме, када им је ппнуђена исплата застале три зараде из 2011, на щта није
пристала трећина радника, те је састанак ппмерен за утпрак. Састанак ће се пдржати у згради фирме
ДГА, на Бепградскпм кеју у Нпвпм Саду, где и тпкпм празника има радника кпји у сменама дежурају и
щтрајкују. Радници ДГА траже исплату щест запсталих зарада и дппринпса и здравственпг псигураоа,
истеклпг ппшеткпм априла.
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