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Пекари
динара

траже

поскупљење

хлеба

до 10

О могућој измени цене векне „сава” тек треба да се изјасни Министарство трговине, односно
ниви министар Расим Љајић
Произвођачи хлеба у Србији траже да се максимална цена основне врсте хлеба „сава” са 44
динара повећа на 54 динара за векну од пола килограма, изјавио је председник Уније пекара
Србије Зоран Пралица.
Он је за Танјуг рекао да се најкасније за седам дана очекује измена Уредбе о цени основне врсте
хлеба и да се она „врати” на 54 динара додајући да је реална цена „саве” пола евра. „Хлеб ће
можда негде поскупети, за десет динара, негде за седам, пет или три динара, али то не би
требало превише да утиче на стандард грађана”, казао је Пралица.
Он је подсетио да је цена основне врсте хлеба „сава” ограничена владином уредбом и смањена
прошле године са 54 на 44 динара. Та цена хлеба је формирана према цени пшенице од 17 или
18 динара. „Сада је цена пшенице 27 динара за килограм и брашно је поскупело и вратили смо
се на период када је уредба ограничавала цену хлеба на 54 динара”, навео је Пралица.
Он је рекао да су представници пекарске индустрије упознали министра пољопривреде Горана
Кнежевића са новонасталом ситуацијом, али да је цена у надлежности Министарства трговине
па се ускоро очекује састанак и са министром Расимом Љајићем.
Пралица сматра да је пола евра за векну хлеба од 500 грама цена којом се задовољавају
произвођачи, води се рачуна о стандарду становништва, а хлеб у Србији би био најјефтинији у
региону.
Он очекује да ће цена пшенице и даље расти, да нас други талас поскупљења очекује у
новембру и децембру, а дотле би требало сви учесници на тржишту да се припреме, да реагују
Робне резерве и да максимална цена хлеба „сава” остане до 54 динара.
Од пролећа 2011. цена векне хлеба „сава” од пола килограма од белог брашна тип 500 није
повећавана, већ је два пута уредбама владе ограничавана и снижавана, а кретала се у
протеклих неколико месеци између 27 и 44 динара. Постојећа уредба истиче 30. септембра.
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Неимари обележавају Дан грађевинара
Србије
Извор: Танјуг
БЕОГРАД
Око 70.000 српских неимара ће данас обележити Дан грађевинара Србије, уз
захтев за поштовање њихових права, побољшања услова рада и стандарда.
Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије тим поводом
ће одржати свечану седницу Председништва републичког одбора, којој ће присуствовати и
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић и министар
грађевине и урбанизма Велимир Илић, најавио је СССС.
Представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и социјални партнери
ће обићи градилиште стамбено пословног комплекса "Степа Степановић" у Београду на
Вождовцу, најавило је министарство.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић честитао је запосленима
у грађевинској делатности Дан грађевинара Србије.
Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС) 31. марта ове године број запослених
у грађевинарству је био 70.531, док је просечна зарада за јун износила 36.780 динара. Укупан
број привредних субјеката који послују у овој делатности је 11.907.
Нажалост, највећи број повреда на раду је управо у овој делатности и чини 50 одсто од укупног
броја повреда на раду у Србији, што намеће обавезу да свако у свом делу посла учини све што је
потребно да се доследно примењују мере безбедности и здравља на раду и побољшају услови
рада у грађевинарству.
У Србији ће низом манифестација бити обележен Дан грађевинара Србије у знак сећања на
тродневног штрајка грађевинских радника Србије који је окончан 8. августа 1940.
Штрајк је уследио након неуспешних преговора синдиката и послодаваца око промене
колективног уговора за грађевинарство, а посебно у делу прилагођавања износа надница
порасту трошкова живота.
Прихватање захтева грађевинских радника и промена колективног уговора, ипак су остали у
сенци репресије над грађевинским радницима и Ваљеву, Београду, Земуну и другим крајевима
Србије.
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Синдикат је у име грађевинских радника тражио минимум правде, реда, поштовања,
побољшања услова рада и стандарда.
Насиље током штрајка те завршетак преговора око тарифног система резултирали су и
договором синдиката, удружења послодаваца и државе да 8. август буде обележаван као Дан
грађевинара Србије.
Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије већ годинама
на разне начине обележава 8. август и подсећа на тадашњу борбу зидара, тесара, армирача,
каменорезаца, керамичара, циглара, молера, фарбара, дрводељаца и дугих грађевинских
радника предратне Србије.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=07&nav_id=632923

У ФАС-у уведена друга смена
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Због повећања обима производње новог Фијатовог модела "500Л", у
Крагујевцу је у фабрици "Фијат аутомобили Србија" почела да ради и друга смена.
Радно време прве смене је од шест до 16 часова, док се у другој, која је званично уведена синоћ,
ради од 20 сати увече до шест сати ујутро наредног дана.
Са производних трака тренутно дневно силази 100 модела "500Л", а у обе смене у
производњи ради по 300 радника. Руководство Самосталног синдиката у фабрици "Фијат
аутомобили Србија" није сагласно са радним временом друге смене, али за сада неће ништа
предузимати, већ ће сачекати да се сами радници изјасне да ли им је напорно такво радно
време.
"Нисмо сагласни са радним временом друге смене јер сматрамо да ће се радници више
оптеретити него што ће бити продуктивни", рекао је Тањугу заменик председника
Самосталног синдиката Зоран Марковић.
Поредећи "Фијат" са другим светским аутомобилским компанијама, он је навео да такво радно
време друге смене постоји и у фабрикама "Тојота" и "Сузуки".
Нови Фијатов модел "500Л", који се производи у Крагујевцу, према најавама ће званично
почети да се продаје у Европи од 1. октобра.
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„Чистоћа” замрзнула штрајк на 45 дана
Аутор: Ж. Богосављевић
Синдикат "Чистоће" замрзнуо је штрајк како би дао времена Скупштини града да
донесе одлуку да ово предузеће више није задужено за хватање паса и мачака
луталица. Синдикалци сматрају да им је рачун константно у минусу због плаћања
одштете на основу судских пресуда због тужби грађана за уједе паса луталица.
СИНДИКАТ - Прошле године било је 606 судских поступака, а већ сада их за првих шест
месеци има 707. Предузеће је морало да плати 130 милиона динара за годину и по дана, а из
буџета града је пребачено само шест милиона динара иако је требало да рефундирају целу
суму. Ове тужбе оптерећују пословање предузећа, а та сума је толика да се подмире тромесечне
плате - каже члан штрајкачког одбора Гојко Перишић.
Његов колега Момчило Арсенијевић појаснио је да су, пошто су од градских власти добили
уверавања да ће ускоро бити донета одлука да се формира посебна служба или предузеће „Зоохигијена”, а истовремено су им исплаћене заостале зараде, одлучили да за сада замрзну штрајк
на месец и по дана. Са друге стране, у синдикату наводе да се штрајк може и пре коначне
одлуке о проблему са псима луталицама активирати уколико се наставе проблеми са исплатом
зарада. Синдикалци су, реагујући и на управо именованог саветника директора у „Чистоћи”
Србољуба Бубњевића, ранијег директора „Лисја”, навели да је проблем 250 нерадника у
предузећу, као и партијско запошљавање.
- Када сам дошао у предузеће 1999. године, било је 350 радника, а сада их има 620, плус око 150
ангажованих преко студентске задруге. Партије констатно запошљавају своје људе у
администрацији, тако да недостаје обичних радника на терену. Они и сада то раде, па је сада
након Бубњевића, данас запослен нови координатор у техничкој служби, који је баш до јуче
радио у "Лисју" - каже синдикалац Бобан Петковић.
Синдикалци су додали да за сада подржавају предлог руководства да се иде ка Градском већу
да се повећају цене услуга, јер је последње поскупљење било пре две године, а у међувремену су
знатно скочила цена горива и других трошкова.
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Бош и Тигар шире пословање
АУТОР: БЕТА
Београд - Немачка компанија Бош ће у фабрику за производњу брисача у Пећинцима уложити
71 милион евра и запослити 620 радника, најавио је јуче министар финансија Млађан Динкић.
Он је рекао да ће средином следеће године почети производња у тој фабрици. „Србија ће
подржати инвеститоре уређењем инфраструктуре и подстицајним средствима“, рекао је
Динкић. Он је позвао електро и машинске инжењере из Србије да се пријаве на конкурс за
запошљавање у Бошу који је та компанија јуче објавила.
Динкић се састао и са представницима Тигар тајерса, који ће у фабрици у Пироту уложити 170
милиона евра и запослити 700 радника.
Он је рекао и да ће Србија испунити све обавезе према Фијату, којем ће дуговања бити
исплаћена ребалансом буџета, јер претходна влада није буџетом за ову годину планирала
исплату тих средстава. Фијат је незадовољан односом Србије, пошто држава тој компанији још
није уплатила 60 милиона евра за инвестирање у производњу крагујевачке фабрике, а касни се
и са изградњом обилазнице око Крагујевца.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=122

Кркобабић честитао Дан грађевинара
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић честитао је запосленима
у грађевинској делатности Дан грађевинара Србије - 8. август. Поводом данашњег
обележавања Дана грађевинара у нашој земљи представници Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике и социјалних партнера обићи ће градилиште стамбенопословног комплекса Степа Степановић у Београду на Вождовцу, саопштило је министарство.
Према подацима РЗС 31. марта ове године број запослених у грађевинарству је био 70.531, док
је просечна зарада за јун износила 36.780 динара. Тањуг
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Зауставити пропадање Такова
Општинско веће Самосталног синдиката у Горњем Милановцу позвало је државу да спречи
потпуно уништење Компаније Таково, које је, како се наводи, почело приватизацијом пре осам
година. Апелујемо на све државне органе да зауставе потпуну пропаст Такова, да се преиспита
приватизација и да министар Велимир Илић јавно каже због чега је говорио да је то накарадно
јер је, тада, био заменик председника Управног одбора на чијем се челу налазио Божидар
Ђелић, рекао је председник Већа Раде Максимовић на конференцији за новинаре. Он је рекао
да Синдикат тражи и да се испита и одговорност тадашњег председника Скупштине општине у
Горњем Милановцу Милутина Продановића, који је био и председник тендерске комисије у
приватизацији а касније државни секретар у министарству за енергетику.
Максимовић је рекао да најновији уговори о раду, које је добило 60 радника Свислајона
представља најбољи пример њиховог прогона и потпуног гашења овог некада највећег
произвођача хране у Србији. Он је показао меморандум према којем се комбинат више не зове
Таково већ је то огранак Свислајона и анекс уговора о раду који је ових дана добило 60
радника, о смањењу броја радних сати на половину. Ако не потпишу анекс, додао је
Максимовић, сматраће се да су радници одбили понуду. Овим радницима се гарантује месечна
плата од 10.005 динара што је минималац, а то говори о намери власника Родољуба
Драшковића да се и њих отараси, јер од 3.700 радника у тренутку приватизације, сада овде
ради око 700, са сталним отпуштањима, рекао је председник Општинског већа Самосталног
синдиката у Горњем Милановцу. Максимовић је указао да у појединим погонима радници
остају за машинама 12 до 14 сати, а некима скраћује радно време што представља чисту
експлоатацију, о чему је Синдикат обавестио Главни инспекторат рада и Владу Србије. Он је
навео да власник Такова гради виле на мору и Златибору, и за те послове користи раднике
комбината.
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