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Вреднији смо од Немаца
Б. СТЈЕЉА
Истраживања показују да радна недеља у нашој земљи траје знатно дуже него у
Европској унији. Код нас се ради најмање 40 часова седмично, док Французи на
послу проведу 35,6
АКО се лењост мери на основу радног времена, онда се Срби могу похвалити да су највреднији
у Европи. И док се 1.935.320 од 2.157.618 запослених у нашој земљи изјаснило да ради најмање
40 сати недељно, њихове колеге у иностранству на послу остају знатно краће.
- Просечно радно време договорено колективним уговорима у ЕУ је 38,1 сат, али у пракси радна
недеља трајала је дуже и то за 1,6 сати седмично - показују последњи подаци Европске
фондације за унапређење услова живота и рада.
Француска је и даље земља с најкраћим радним временом предвиђеним колективним уговором
(35,6 сати). У стварности, најдуже су радили Румуни - 41,3 сата, а за њима следе радници
Луксембурга 40,7, Немачке 40,6 сати недељно, Естоније и Велике Британије (обе 40,5). Финци
су радили најкраће - 37,8 сати.
КАЗНЕ ОД 600.000 ДО МИЛИОН ДИНАРАПРЕКОВРЕМЕНИ рад мора да се плати и то тако
што се сваки радни сат увећава за 26 одсто од основице - објашњавају у ресорном
министарству. - А сасвим је забрањен запосленој жени за последњих осам недеља трудноће,
раднику коме би такав рад погоршао здравствено стање, млађима од 18 година. Казне за
непоштовање се крећу од 600.000 до милион динара.
У Републичком заводу за статистику, међутим, наводе да чак 1.534.804 грађана Србије ради
између 40 и 49 сати, а 192.155 дуже од 50, док њих 208.361 на послу проводи више од 60 часова
седмично!
- Све је то последица нашег "тврдог" законодавства - објашњава Јован Протић, из Међународне
организације рада. - Предвиђено је да радна недеља код нас траје 40 сати и не познајемо
никакве облике скраћеног и непотпуног радног времена, као што је случај са земљама ЕУ. Тамо
се радно време договора колективним уговорима.
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да упркос дугој радној недељи,
има и све више злоупотреба прековременог рада, а нарочито у угоститељству, трговини,
услугама, грађевинарству... Пријаве се, међутим, могу побројати на прсте. Исто мишљење
имају и у синдикатима.
- Упркос закону, познато је да трговци, на пример, на посао морају да дођу раније да презуму
смену, а да по завршетку посла остају дуже да попишу касу, предају пазар... Таквих злоупотреба
има, не само у малим радњама него и у великим трговинским ланцима - каже Радослав
Топаловић, председник Самосталног синдиката трговине.
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ГАЗДЕ СЕ НАЈВИШЕ ОДМАРАЈУ
НАЈФЛЕКСИБИЛНИЈЕ радно време у Србији имају власници малих радњи и сопствених
предузећа. Тако, од њих 466.041, краће од пуног радног времена ради 78.754.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393807-I-mleko-ce-biti-luksuz

И млеко ће бити луксуз
В. Н.
Поскупљења бројних намирница и других производа дочекаће нас у трговинама у
септембру. Скупљи и јогурти, конзерве, средства за хигијену. Проиизвођачи се
правдају курсом
НОВИ ценовници немају краја. Потрошачи се још нису “опоравили” од недавних поскупљења,
а нова се већ најављују за септембар. Произвођачи су трговцима доставили своје рачунице и
првих дана наредног месеца у радњама ће се по вишим ценама продаватимлеко и млечни
производи, конзервирано воће и поврће, као и средства за кућну хигијену.
Тако ће млеко и млечни производи скоро свих домаћих произвођача поскупети у септембру за
бар два процента. Код прерађеног воћа и поврћа поскупљења су још већа и износиће око 12
одсто, а средства за личну и кућну хигијену добиће нове цене више за три до осам процената.
Произвођачи и овог пута поскупљења правдају скоком цена сировина и нестабилним курсом
динара. Тако је објашњаван и раст цена у августу, па су на рафове стигле скупље тестенине и
поједине врсте брашна од седам до чак 30 одсто. Овог месеца поскупели су хлеб и пецива за 10
до 30 одсто. Промена није било само код векне “сава” од пола килограма, чија је цена
лимитирана на 44 динара владином уредбом која важи до 30. септембра. Пекари су захтевали
да ова векна буде барем 10 динара скупља, односно 22 одсто.
- Издржаћемо до краја септембра, а после ћемо да разговарамо са надлежнима - рекао је Зоран
Пралица, председник Уније пекара Србије. - Брашно је прегазило 40 динара по килограму.
Рачуница, иначе показује да векна хлеба треба да кошта око 50 центи.
ВРЕЛА ЈЕСЕН
- НА јесен нас очекују бројна поскупљења која ће се негативно одразити на ионако тежак
финансијски положај већине потрошача у Србији. Упозорила је председница Центра за
заштиту потрошача Србије Вера Вида. Поскупљење струје, које је у најави, биће додатни удар
на новчанике потрошача и ланчано ће изазвати поскупљење свих других производа.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-stiti-penzije.lt.html

Закон штити пензије
Коалиционим споразумом прецизирано је да нема замрзавања нити смањења пензија и плата у
јавном сектору и то се мора поштовати, каже Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а
Номинално приходи најстаријих неће бити умањени, али колико ће их поскупљења реално
обезвредити
Нема смањења, нити замрзавања пензија. Закон о пензијама који предвиђа да се примања
најстаријих усклађују два пута годишње, у априлу за износ тромесечне инфлације, а у октобру
за шестомесечни раст цена на мало и половину прошлогодишњег раста БДП, мора се
поштовати. Тако је договорено и коалиционим споразумом и од тога се неће одступити, каже
Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини, коментаришући најаве Милице Бисић,
саветнице министра финансија, да би раст плата и пензија због свеукупне економске ситуације
морао да се ограничи.
– Пензионерима је обећано током предизборне кампање да, док је ПУПС на власти, њихова
примања неће бити довођена у питање и да ће пензије наставити да се исплаћују сваког 10. и
25. у месецу. Тако мора и да остане, категоричан је он.
Уколико би дошло до још теже економске ситуације, а коалициони партнери су знали какво је
стање у буџету када су пристали на захтеве ПУПС-а, морало би се разговарати о евентуалној
измени актуелног Закона о пензијама, али док је он на снази, мора се поштовати, наглашава
Чолаковић.
Неозбиљно би било, истиче он, да влада има пара за исплату помоћи социјално
најугроженијима, односно онима који примају до 15.000 динара, а таквих је 505.000 у Србији, а
да нема за редовну исплату пензија осталим пензионерима.
Где то у закону, пита Чолаковић, стоји да се прави разлика међу пензионера и да за једне има, а
за друге нема пара. Пензије су стечено право најстаријих. Они су своје принадлежности
зарадили и држава без обзира на ситуацију мора да им исплати оно што им по закону припада,
каже Чолаковић.
Упитан, који је то минимум на који би ПУПС пристао уколико би коалициони партнери
инсистирали да се одступи од формуле за обрачун пензија, јер пара, тврде у финансијама нема,
Чолаковић каже, да би се о томе одлучивало унутар странке, те да такву одлуку не могу
доносити коалициони партнери.
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На констатацију да би евентуално могло да се иде на то да се пензије за оне који примају
највише принадлежности не повећавају на исти начин као и за сиромашне, који примају до
13.000 динара, а таквих је око 270.000 у Србији, Чолаковић каже да је Закон о ПИО исти за све.
– Законом о ПИО из 2010. године коефицијенат за оне који имају највише пензије снижен је с
четири на 3,8 што значи да су највиша примања већ смањене, објашњава Чолаковић.
.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 22. августа.
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Sud-vraca-trudnice-na-posao.lt.html

Суд враћа труднице на посао
Давањем отказа Тамари Јуркић и њеним пријатељицама, у АД „Тоза Марковић” прекршили
Закон о раду
Кикинда – Прича о Тамари Јуркић која је 1. марта остала без посла у фабрици „Тоза
Марковић“ могла би да има срећан завршетак. Наиме, судија Основног суда у Кикинди
Далиборка Чонић у спору који је ова трудница повела против послодавца АД „Тоза Марковић“
пресудила је у корист Тамаре.
Овим се фабрика обавезује да је врати на посао, на радно место руковања превозником, у
Погону грубе керамике, или на друге послове који одговарају њеној стручној спреми, те да се са
њом закључи анекс уговора о раду на одређено време до 25. фебруара 2013. године.
Како је „Политика“ већ писала, Тамара Јуркић је у фабрику црепа дошла средином јануара
2011. године преко програма „Прва шанса“ Националне службе за запошљавање. Након месец
и по дана волонтирања, 26. фебруара је потписала приправнички уговор и радила све до 1.
марта ове године, када је предала дознаке за боловање, јер је остала у другом стању. Истог
поподнева јој је саопштено да јој приправнички уговор није продужен. На њено изненађење, на
документу о отказу је стајао датум од 27. фебруара иако је она све до 1. марта редовно долазила
на посао.
Иста судбина задесила је још две труднице, Сунчицу Алексић и Весну Сивчев, које су у исто
предузеће такође дошле преко „Прве шансе“. У случају трудница, инспекција рада се
прогласила ненадлежном, а локална филијала НСЗ изјавила да, нажалост, послодавац има
право да „замени“ радника уколико није задовољан.
Управо у тој чињеници је и адвокат поменутих трудница Бранислав Сивчев видео пропуст.
Наиме, у образложењу које је руководство фабрике упутило НСЗ-у не стоји да су раднице
„замењене“ јер су биле неодговорне, лење и нису извршавале поверене им послове, већ да су
„замењене јер се налазе на трудничком боловању“. – Акционарско друштво „Тоза Марковић“ је
давањем отказа Тамари Јуркић прекршило забрану дискриминације прописану чланом 18. до
члана 20. Закона о раду Републике Србије, да је забрањена непосредна дискриминација
запослених по основу расе, језика, пола и трудноће – каже за „Политику“ адвокат Сивчев.
Очекујући принову септембра месеца, Тамара Јуркић не крије задовољство: – Срећна сам. По
пресуди, фабрика треба да ме запосли на још годину дана, како је и било предвиђено
програмом „Прва шанса“. Био је ово један стресан и тежак период у мом животу. У држави
траже да имаш деце, а кад се запослиш, не смеш да родиш бебу.
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Међутим, Тамарин супруг Давор је скептичан: – Колико год да је судска пресуда добра, треба
дочекати да се она и изврши. Године 2002. добио сам на суду против фирме у којој сам радио.
Требало је да ми исплате три заостале зараде, али то није урађено. Било ком адвокату да се
обратим, кажу да је то застарео случај – наводи Давор.
Пресуда донета у Тамарину корист, иначе, још није правоснажна и руководство фабрике има
право жалбе. Поступак које друге две жене воде против АД „Тоза Марковић“ је у току.
Силвија Милетин

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/skolska_godina_pocinje_strajkom_upozorenja.55.html?news_id=246292

Унија синдиката просветних радника незадовољна стањем у образовању

Школска година почиње штрајком
упозорења
Министарство просвете поручује да технолошки вишкови немају разлога за бригу
АУТОР: В. А.
Београд - Унија синдиката просветних радника Србије организоваће 3. септембра у подне
штрајк упозорења и протест на Тргу Николе Пашића. Чланови Уније првог дана нове школске
године неће држати наставу, најавио је за Данас Милан Јевтић из овог синдиката.
- Желимо да укажемо јавности и представницима власти да смо незадовољни стањем у
образовању и досадашњим поступањем руководства Министарства просвете. Предаћемо наше
захтеве и представити решења за сређивање стања у образовању председнику државе,
премијеру и Министарству просвете - каже Јевтић.
Он истиче да је синдикат незадовољан досадашњим поступцима просветне власти, јер су
очекивали „брже реформске потезе“ и „решавање нагомиланих проблема у образовању“.
Јевтић указује да око 30.000 просветних радника у Србији ради са непуном нормом часова,
што значи да не примају пуну плату, а да су незадовољни и они који имају пуну зараду, јер је
она „испод свих стандарда“.
Иначе, ових дана школе достављају спискове технолошких вишкова, који према изјавама
надлежних у Министарству просвете немају разлога за бригу. Директори којима фале кадрови
не смеју да расписују конкурсе и примају нове раднике, већ су обавезни да их преузму са листе
технолошких вишкова.
- На списку наставника и учитеља београдских школа који ће бити проглашени за технолошки
вишак налази се 635 људи, али је то податак од 15. августа. Сигуран сам да ће се та цифра
попети на 1.000. Прошле године је у Београду на листи технолошких вишкова било око 1.000
просветних радника, али је око 700 пронашло посао у другој школи и тако надокнадило мањак
часова - изјавио је за Данас Миодраг Сокић из Форума београдских гимназија.
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У Унији синдиката просветних радника процењују да ће се на списку технолошких вишкова
наћи између 7.000 и 8.000 просветара у Србији.
Како је раније најављено, данас би требало да се одржи састанак министара просвете и
финансија са представницима репрезентативних синдиката просветних радника, на коме ће се
разговарати о материјалном положају запослених у образовању.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljajic_spremni_smo_da_intervenisemo_iz_robnih_rezervi.4.html?news_id=24
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Произвођачи најављују нова поскупљења, влада тражи начин да смањи притисак

ЉАЈИЋ: Спремни смо да интервенишемо из
робних резерви
Последице суше и нестабилног курса до краја године ће постепено подизати цене у
малопродаји * Основне намирнице уз нове цене бележе и пад продаје * Помоћ државе траже и
ратари и сточари
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ - Љ. БУКВИЋ
Београд - Почетком септембра грађане Србије очекује нови талас поскупљења. У просеку за 12
одсто поскупеће прерађено воће и поврће, од три до седам одсто средства за личну хигијену, а
за један до два одсто и млеко и млечни производи, најављују трговци. Према новим
ценовницима, који се од произвођача до произвођача разликују, од почетка прошле недеље већ
је поскупљење млека и прерађевина из свог асортимана најавио Мегле, и то у просеку од један
до седам одсто, Имлек за два одсто, док ће нове цене хлеба и пецива у просеку бити више за 10
до 20 одсто, а потрошаче ће погодити и нове, за девет одсто више цене смрзнутог поврћа ИТМ
групе.
Смрзнуте торте и колачи биће скупљи за око 12 одсто, Марбо продукт ће због раста курса за
четири до 12 одсто подићи цене кондиторских производа из „Чипита“ програма, а за седам до
13 одсто, због поскупљења сировина, из програма „Гуд“, док ће Јамница, такође због курса,
подићи цене безалкохолних пића за два до пет одсто. Готово сви произвођачи као разлог
наводе нестабилан курс и сушу која је покосила усеве и утицала на скок цена робе на берзама.
Због тога је протеклих дана поскупело и свеже месо, и то у неколико наврата. Трговци, који већ
дужи период бележе пад промета, већ постају забринути јер смањена куповна моћ
становништва неће моћи лако да издржи битку са новим условима.
- Тачно је да су произвођачи најавили од септембра поскупљења, али бар када је о млеку и
млечним производима реч, она неће бити велика и износиће од динар до два - потврдио је за
Данас Слободан Петровић, директор инвестиционог фонда Салфорд и Имлека који послује у
склопу тог система.
Према његовим речима, главни узрок је суша због које је мање сточне хране па је и добијено
млеко слабијег квалитета, тако да га у коначној производњи има мање. „То се већ осећа на
полицама у трговини“, каже Петровић и додаје да ће се тај тренд мањих поскупљења наставити
и до краја године уколико влада нешто због суше не предузме. „Неопходна је помоћ ратарима и
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пре свега сточарима, а све једно је да ли ће то бити путем субвенција или интервенцијом из
робних резерви уколико оне располажу сточном храном и концентратом“, наглашава
Петровић.
Прва поскупљења у 2012. почела су у фебруару, када су у просеку за 10 одсто поскупеле најпре
поједине месне прерађевине, смрзнуто воће и поврће, инстант кафа, алкохолна пића, кућна
хемија и средства за личну хигијену. Наставило се крајем априла, поновним поскупљењем
средстава за личну хигијену, козметике за децу и то од четири до 11 одсто, док су у неким
трговинама увећане цене џемова, меда и кечапа од седам до 13 одсто. У протекла два месеца и
сојина сачма је дупло поскупела, док је кукурузу цена скочила 20 до 30 одсто.
Основне намирнице, хлеб, месо, млеко, брашно, уље и шећер биле су стабилне од почетка
године, пре свега захваљујући уредби која је трговачку маржу за тај пакет ограничила на десет
одсто.
Међутим, нове цене које се најављују, сада не потичу од трговаца, него из производње, тако да
уредба више нема свој првобитни ефекат. То је за данас потврдио и министар за унутрашњу и
спољну трговину Расим Љајић, који тврди и да држава неће седети скрштених руку јер
најављена поскупљења не само да смањују промет у трговинама, него значајно утичу на
животни стандард становништва.
- Уредба о маржама остаће на снази, али сада ће бити важније да се предузму мере које ће код
произвођача смањити притисак. Ми смо већ ступили у контакте и ових дана ћемо са њима
разговарати како бисмо утврдили шта може да се предузме. Спремни смо и да интервенишемо
из робних резерви, али је у овом тренутку важно да прво утврдимо билансе. Знамо да пшенице
има око два милиона тона, што задовољава домаће потребе, а и даље је откупљујемо како
бисмо могли да интервенишемо на тржишту. Са кукурузом, сојом и сунцокретом ситуација је
знатно лошија, а то директно утиче на повећање производне цене меса. Ми у залихама код
робних резерви имамо око 70 милиона тона кукуруза и видећемо какве су могућности да се са
тим количинама интервенише код произвођача како би смањили њихове трошкове - истиче
Љајић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-zastarevaju-posle-tri-godine

Плате застаревају после три године
- Тренутно око 70.000 запослених ради, а не прима зараде и тај број, како се
процењује, варира квартално и износи између 50.000 и 80.000 људи, изјавио је
сарадник за економску политику при Савезу самосталних синдиката Србије Љубан
Жигмунд.
Према његовим речима, у тој групи су они који редовно долазе на посао али не примају плату,
али има и оних који су на боловању преко 60 дана као и радника који не примају зараде по
неком другом основу.
Такође, не треба заборавити и да је велики број људи који примају минималац, каже Жигмунд.
8

Заштитник грађана Саша Јанковић изјавио је протекле седмице да, за сада, малом броју
грађана Србије, и поред судских пресуда, нису исплаћене вишегодишње зараде, упозоривши да
тај проблем свакодневно расте и да представља кршење људских права.
Он је подсетио да је и суд у Стразбуру до сада донео четири пресуде које се односе на већи број
радника за исплату зарада. Он је објаснио да је тај суд закључио да, с обзиром да се судске
пресуде не извршавају, држава треба да плати те зараде и нагласио да је потребно да влада
пронађе решење за овај проблем.
Жигмунд је, говорећи о овом проблему, истакао да, пре свега, треба решити статус фирми у
којима ти запослени раде.
„Верујем да тамо где се не исплаћују зараде, постоји проблем и да се плате добављачи”, тврди
Жигмунд и додаје да предузећа треба да преиспитају своје пословање - да ли је структура
производа права, да ли су им трошкови прави, тржишна цена реална...
Он додаје да је зарада трошак производње као и сваки други и да она мора тако да буде
третирана, али и да је уверен да пре подношења тужбе, треба наћи начина да се реши проблем
договором са послодавцем.
Треба видети са послодавцем и договорити неки репрограм, одлагање исплате на неко време,
истакао је Жигмунд и нагласио да је синдикат по том питању увек био флексибилан и спреман
за договоре.
Он је нагласио да се не може тврдити да „безобразна” потраживања радника угрожавају
опстанак и развој тих фирми.
„Када фирма не исплаћује зараду, она је генерално у проблему, има проблем пласмана и
реализације продаје и наплате робе, њен економски „кровоток” је пресечен, не постоји па не
може да плати друге обавезе, па ни зараде...”, оценио је овај стручњак.
Жигмунд подсећа да према важећим прописима након три године застаревају потраживања за
зараду, тако да радници не могу дугорочно да остварују то своје право.
„Ако сте сада запослени можете да потражујете нешто од пре три године, а не зараду коју сте
требали да добијете 2003. године”, прецизирао је.
Према његовим речима, Влада би могла да помогне у решавању овог проблема тако што би
поправила привредни амбијент и релаксирала привреду од плаћања неких обавеза, на пример
да се омогући плаћање ПДВ по наплати робе.
Он је навео да је велики проблем неликвидност, којој у једном делу „кумује” и сама држава.
Жигмунд верује и да у групи радника који потражују неисплаћене зараде има мало оних који
раде у лоше приватизованим фирмама, уз подсећање да је чак 400.000 радника након
приватизације њихових фирми, добило отпремнине.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Nema-posla-zamedicinare&catid=11&Itemid=122

Нема посла за медицинаре
Председник републичког Одбора за здравство и породицу Душан Милисављевић упозорио је
јуче да лекари и медицинске сестре масовно одлазе из Ниша на рад у иностранство, а да све то
наша држава немо посматра. Велики број агенција које су ангажовале стране медицинске
установе присутан је у Нишу. Они контактирају младе лекаре, плаћају им учење страних језика
и помажу им да оду у Европу. Наш образовни систем је добар и наши лекари су пожељни у
свету, што је за похвалу, али није добро то што Клинички центар у Нишу и Министарство
здравља не чине ништа да зауставе одлазак тих младих људи.
Нико се не пита колико кошта школовање једне медицинске сестре или једног лекара, и колико
наша земља губи њиховим одласком у иностранство, рекао је Милисављевић. Он је изјавио да
млади лекари који немају посао интензивно уче немачки језик и планирају одлазак у Немачку,
јер ова земља не захтева од наших лекара висок ниво познавања језика. Милисављевић је
нагласио да на евиденцији нишке филијале Националне службе за запошљавање има око 500
лекара, а годишње посао пронађе свега њих десетак. Колико год да нема пара за пријем нових
кадрова, у Клиничком центру се ипак запошљавају поједини млади лекари, али не они са
најбољим оценама на студијама. Запошљавање би морало да буде јавно и по конкурсу, јер ће
само тако они који су најбољи добити шансу да раде, изјавио је Милисављевић. Конференцији
за новинаре коју је Милисављевић држао у градском Медија центру присуствовали су и млади
лекари из Ниша Александар Стојанов, Дане Кртинић и Марко Стојановић. Они су студије
медицине завршили са просеком 10, али и поред тако високог просека више од годину дана
чекају на посао. У протеклих годину и више дана у Нишу није био расписан ниједан конкурс за
запошљавање лекара. У Клиничком центру кажу да имају проблем са пријемом кадрова јер у
здравственом фонду нема пара за плаћање нових лекара, рекао је Стојанов. Он је истакао да
жели да остане у свом родном граду и ту формира своју породицу, али да ће каријеру наставити
у иностранству уколико ускоро не пронађе посао. Стојанов је додао да се нада да ће посао
добити, али да за сваки случај и он, као и његових 20-ак незапослених колега са факултета са
којима се дружи, учи немачки. Милисављевић је овом приликом истакао да ће се као
председник Одбора за здравство и породицу заложити да Ниш што пре добије Ургентни
центар. Он је истакао да се у нишком Клиничком центру пацијенти са политраумама
задобијеним у саобраћајним или другим незгодама пребацују од клинике до клинике чиме се
губи време које је изузетно важно у таквим приликама. Милисављевић је такође рекао да ће
настојати да утиче на пролонгирање примене уредбе о плаћању лекара по учинку. Према
његовим речима, ова уредба мора да се коригује, јер се у њој нигде не помиње квалитет и начин
прегледа, већ само број прегледа, чиме су на губитку и пацијенти, јер су изгубили своју
аутентичност. @ЛЕГЕНДА: Конференцији у нишком Медија центру присуствовали и млади
лекари из Ниша
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=22&nav_category=12&nav_id=636616

Нови Сад: Штрајк Градског зеленила
ИЗВОР: 021
Нови Сад -- Синдикат запослених у ЈКП "Градско зеленило“ у Новом Саду данас ће
одржати једносатни штрајк упозорења због сталног кашњења плата.
Председник синдиката у овој фирми Љубомир Поповић каже да је кашњење зарада било
уобичајено у "Зеленилу", али је неизвесност исплата сада кулминирала.
"Плате су увек касниле, али последњих месеци су се кашњења отегла, па смо, на пример,
недавно тек добили исплату зараде за јун. А ради се као никад – и суботом и недељом, у три
смене, нон-стоп радимо", каже Поповић за новосадски портал 021.
Према његовим речима, Град као оснивач саботира рад овог јавног предузећа, јер цене
одржавања нису мењане од 2001. године.
Поповић наводи да "Зеленило" ни не може добро да послује у ситуацији када градски челници
из буџета издвајају средства за 4 кошења траве, док обим рада запослених у "Зеленилу" налаже
од 8 до 12 кошења.
"Ми као синдикат се питамо да ли је то намерно прављење губитка фирми, јер ми радимо а
нико не плаћа. Успут се троши и бензин, добављачи се исплаћују, док за то време Град не жели
то да плати", наводи он.
Председник синдиката у "Зеленилу" додаје да ће, уколико руководство не изађе у сусрет
њиховим захтевима, за десетак дана ступити у генерални штрајк. Према Поповићевим речима,
генерални штрајк би био спроведен уз минимум процеса рада, осим у делатностима која су
неопходна за безбедност попут посла спасилаца на Штранду.
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=21&nav_category=12&nav_id=636411

Ко су стварни власници Политике?
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Неколико синдиката запослених у листовима "Политика" и "Новости"
затражили су од Владе да у најкраћем року саопшти ко су стварни власници ових
новинских кућа.

"Запослени имају право на пуну информацију о правним, економским и социјалним
последицама на њихов положај. Синдикати захтевају да се испита одговорност челних људи
'Политике' и 'Новости' награђених астрономским платама, за катастрофалан материјални
пололожај запослених", пише у заједничком саопштењу синдиката.
Синдикати захтевају да се саопшти шта ће влада предузети да заустави њихово даље
урушавање и финансијско пропадање.
Председници тих синдиката, са јучерашњег заједичког састанка, позвали су Владу Србије да у
складу са својим управљачким правима у тим медијским кућама, поштује дата обећања да се на
све одговорне функције изаберу стручни људи уз претходно представљање одговарајућих
програма.
Саопштење су потписали председник Синдиката новина "Политке" Милан Јанковић,
председник Независног синдиката "Политика новине и магазини" Драган Новаковић,
председник Самосталног синдиката "Политике" Миодраг Обрадовић, председник Новог
синдиката Политике Бранислав Вукомановић и председница Синдиката новинара "Новости"
Драгана Чабаркапа.
Московска "Ист медија група" (Еаст Медиа Гроуп) у јулу је преузела 50 одсто вредности
предузећа "Политика новине и магазини" од бечког "Ост холдинга"
Немачка компанија ВАЦ (WАЗ), власник "Ост холдинга", средином 2010. године је саопштила
да намерава да се повуче из Србије јер је незадовољна условима пословања.
У саставу "Политика новина и магазина" послују дневни лист "Политика", "Спортски журнал" и
штампарија. Представници власти у Србији су раније навели да је то исто урађено и у случају
компаније "Новости".
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