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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/orbovic:-protesti-pocinju-u-nisu_348891.html

Орбовић: Протести почињу у Нишу
Извор: РТВ
Љубисав Орбовић, председник Савеза Самосталних Синдиката Србије, изјавио је
за Радио – телевизију Војводине да ће наредни протести синдикалаца да буду у
Нишу и да ће после, у одређеној динамици, да буду и у другим градовима Србије.
"Све има своју цену, онда и рад мора да има цену и цена рада се мора подићи", рекао је он.
Орбовић је као и суштинско питање навео и питање запошаљавања.
"Рад од кога ће моћи да се адекватно живи и политика запошљавања. То су две круцијалне
ствари које ћемо тражити од Владе и од послодаваца", рекао је Орбовић.
На питање зашто се протести прво одржавају у Нишу, а не у Београду или у неком другом граду
Орбовић је одговорио да Србија није Београд и да је Ниш један велики град и једна огромна
незапосленост која влада југом Србије.
Он је рекао да након Ниша, следе и протести у Крагујевцу, Новом Саду, Београду, Бору.
"Јављају се друге колеге синдикалци који желе да се протести одрже и у њиховим градовима",
рекао је Орбовић.
Према његовим речима протести ће зависити и од разговора са послодавцима и са владом.
"Постоји велико незадовољство и потреба да се поруке шаљу влади и привредницима", рекао је
он.
"Потребан је однос према радницима да се побољша, да се отварају нова радна места. У
периоду када је 100 дана рада Владе 27.10. суштина је да влада оно што је обећавала да испуни",
рекао је Орбовић.
Како је истакао синдикалци очекују да се влада окрене обећањима, новине су пуне афера, а
животна питања се не решавају, основно питање повећање цене рада.
Орбовић је рекао да је циљ протеста да се афирмишу радници југа Србије који је у тешкој
економској ситуацији.
Он је истакао да је један од разлога и нова поскупљења животних намирница и да фактички
није започет прави дијалог између владе и радника.
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"Потребан је дијалог у коме учествују премијер, министар економије и финансија", рекао је
Орбовић и додао да је ребаланс буџета изнет, али да синдикати нису добили ниједан примерак.
Он је рекао да је позив упућен свим радницима и омладини да дођу у Ниш на синдикалне
протесте.
Емисију "1 на 1" Радио – телевизије Војводине у којој је гост био Љубосав Орбовић у целости
можете да погледате овде.

АКТЕР
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-19049-i-dalje-traje-trajk-radnika-ratka-mitrovi-a.html

И ДАЉЕ ТРАЈЕ ШТРАЈК РАДНИКА "РАТКА
МИТРОВИЋА"
Бета
Радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић - Стандард" ће потпуно блокирати улаз у то
предузеће јер нису испуњени њихови захтеви о исплати заосталих плата
Штрајк у том предузећу почео је 6. августа, а од тада, како је наведено у саопштењу Савеза
самосталних синдиката Србије, пословодство и надлежне државне институције нису учинили
ништа да се испуне захтеви запослених.
"Ратко Митровић - Стандард" има око 50 радника који нису примили плате од средине марта
2012. године, а од тада се не исплаћују ни отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде.
Потраживања запослених по том основу су око 5,5 милиона динара.
Радници тразе да државни органи, пре свега тужилаштво, Пореска управа и Министарство
рада, предузму мере да се наплати дуг фирме и измире обавезе послодавца према запосленима.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=22&nav_category=12&nav_id=653906

Радници блокирају "Ратко Митровић"
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић -Стандард" ће
потпуно блокирари улаз у то предузеће јер нису испуњени њихови захтеви о
исплати заосталих плата.
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Штрајк у том предузећу почео је 6. августа, а од тада, како је наведено у саопштењу Савеза
самосталних синдиката Србије, пословодство и надлежне државне институције нису учинили
ништа да се испуне захтеви запослених.
"Ратко Митровић- Стандард" има око 50 радника који нису примили плате од средине марта
2012. године, а од тада се не исплаћују ни отпремнине за одлазак у пензију ни јубиларне
награде. Потраживања запослених по том основу су око 5,5 милиона динара.
Радници траже да државни органи, пре свега тужилаштво, Пореска управа и Министарство
рада, предузму мере да се наплати дуг фирме и измире обавезе послодавца према запосленима.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402529-Stopirano-na-hiljade-penzija

Стопирано на хиљаде пензија
Б. СТЈЕЉА
За сваку шесту обустављену пензију крив је осигураник који не доставља папире.
Осим због смрти, најчешће обуставе студентима који не достављају потврде о
редовном школовању
УДОВИЦЕ које су упркос мужевљевој пензији зарађивале по који динар ”са стране”,
пензионери који нису доставили обавезну потврду о животу, уметници који нису успели да
докажу да су се издржавали само од свог талента, нашли су се на списку ”избрисаних”
корисника Фонда ПИО. Тако је, само у прошлој години, укупно обустављено 83.964 исплата
пензија. Већина је стопирана јер су власници пензија у међувремену преминули, али за сваки
шести поцепани чек крив је - ”неспоразум”.
- Тренутно се највише решења о обустави пензије даје студентима који добијају породичну
пензију - објашњава Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - До тога долази јер нам многи
студенти не достављају потврде о редовном школовању у предвиђеном року, иако их на то
закон обавезује. Чим доставе доказе, надокнадимо им заостатак новца који нису примали док
су имали привремено решење о обустави и наставимо са редовним исплатама пензија.
У Дирекцији Фонда ПИО рачунају да је у прошлој години ”по аутоматизму” стопирана исплата
72.122 пензије јер су њихови корисници преминули. Ипак, осим ових обустава, новац је престао
да се шаље на још 11.842 адреса. А, разлози су били различити.
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ГУЛЕ КАСУПЕНЗИЈА је летос престала да стиже и на рачун Нишлије М. Т.(62). Фонд ПИО је
његово име, грешком, ставио на списак оних за које сумња да су преминули. До ”лапсуса” је
дошло укрштањем информација из матичних уреда и оних из Републичког завода за
статистику. У фонду, међутим, кажу да се чешће дешава да пензије и даље стижу на адресе оних
који су одавно преминули, а да рођаци дуго о томе ћуте.
- Исплата се прекидала у случају када се покаже да је инвалидски пензионер истовремено
примао и плату и пензију - додаје Тимотијевићева.
- И породична пензија се укидала када се докаже да је тај пензионер имао хонорарни посао и
зарађивао више од половине просечне републичке зараде, а није се одрекао примања своје
удовице или удовца.
Чекови се, додају у Фонду, не достављају ни оним пензионерима који нису на време донели
обавезну потврду о животу, а и свима којима је решење о пензији доведено у питање
накнадним ревизијама. Последња контрола односила се на чланове културно-уметничких
друштава.
У ванредној контроли, Фонд је посумњао да су многа решења донета на основу ”танке”
документације, па је овим пензионерима дао налог да је допуне. Онима који то нису учинили
обустављена је исплата, а у Фонду сабирају да је таквих лане било тачно 717.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402461-Strajk-u-Geodetskom-zavodu-zatvoreno-120-katastara

Штрајк у Геодетском заводу, затворено 120
катастара
Танјуг
Штрајк запослених у Геодетском заводу због смањења плата. Затворено је 120
катастара у Србији
БЕОГРАД - Штрајк запослених у Геодетском заводу је последица умањења примања за
септембар у просеку за 30 одсто, затворено је 120 катастара у Србији, и нећемо га прекинути све
док неко са нама не разговара у циљу коначног договора, изјавио је данас председник
штрајкачког одбора Завода Југослав Нешковић.
Штрајкачки одбор је, појаснио је Нешковић, формиран на збору запослених у Републичком
геодетском заводу 9. октобра, штрајк је почео десет дана касније, а руководству Завода су
достављена три захтева.
"Први захтев штрајкачког одбора је да се исплата зарада врши на нивоу претходног обрачуна,
други се односи на формирање радне групе при надлежном министарству задужене за
решавање питања статуса Завода и изналажење трајног системског решења за материјални
положај запослених и то у року од три месеца", прецизирао је Нешковић.
Како је објаснио, запослени су плату добијали према Закону о платама државних службеника,
док су други део зараде, како га називају додатак, обезбеђивали из сопствених прихода.
"Сет закона према којем су сопствени приходи ушли у републички буџет донет је 28. септембра,
након чега ми више не можемо да добијамо тај линеарни додатак и имамо мању плату за око
30 одсто у просеку", прецизирао је председник шатрајкачког одбора Завода.
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Списак захтева штрајкача саговорник Тањуга је закључио трећим - да се дефинише потребан
број лица ангажованих на основу Уговора о делу, уз јасно утврђене критеријуме и на рок
склапања уговора од најмање три месеца.
"Штрајк се наставља док неко не крене у договор са нама. Данас смо од директора Ненада Тесле
добили одлуку о минимуму процеса рада, синдикат ће се изјаснити о томе, а тек након тога и
штрајкачки одбор ће рећи своје", поручио је Нешковић.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/349133/Povecanje-penzija-i-naknada-za-dva-odsto

Повећање пензија и накнада за два одсто
ФоНет
Пензије и новчане накнаде од 1. октобра 2012. године биће увећане за два одсто, како је
предвиђено Законом о допуни Закона о ПИО, саопштио је данас Републички фонд за пензијско
и инавлидско осигурање.
Након усклађивања, највиши износ пензија за категорију запослених, укључујући и
професионална војна лица, пензионере самосталних делатности и пољопривреднике износиће
112.197,28 динара.
Најнижи износ пензија за категорију запослених, укључујући и професионална војна лица и
пензионере самосталних делатности износиће 12.898,16 динара, док је за категорију
пољопривредника износ најниже пензије 10.140,24 динара.
Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу, за све категорије, износи 15.493,59 динара и
усклађује се на исти начин као и пензије. Ова исплата није условљена висином других
примања.
Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента
телесног оштећења (од 30 до 100 одсто), од основа утврђеног прописима и усклађује се на исти
начин као и пензије. Основ за њено одређивање износиће 6.432,99 динара.
Вредност општег бода, који је битан елемент прве пензије, а који се заједно са пензијама и
новчаним накнадама усклађује за два одсто, износиће 694,72 динара.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najmanja-penzija-10_140-a-najveca-112_197-dinara.sr.html

Најмања пензија 10.140, а највећа 112.197
динара
С октобарским чеком увећаним за два одсто, који пензионерима стиже до 10. новембра,
најнижа пензија, за категорију пољопривредника биће 10.140,24, а за професионална војна
лица 12.898,16 динара, потврдили су нам јуче у ПИО фонду.
Дотле ће највећа пензија за категорију запослених, укључујући и професионална војна лица,
пензионере самосталних делатности и пољопривредне износити 112.197,28 динара.
Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу, за све категорије, износи 15.493,59 динара. И ова
надокнада се усклађује на исти начин као и пензије. Ова исплата није условљена висином
других примања.
Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента
телесног оштећења (од 30 до 100 одсто), од основа утврђеног прописима и усклађује се на исти
начин као и пензије. Основ за њено одређивање износиће 6.432,99 динара.
Вредност општег бода, који је битан елемент прве пензије, а који се заједно са пензијама и
новчаним накнадама усклађује за два одсто, износиће 694,72 динара, напомињу у пензијском
фонду.
Ј. П.
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-u-katastru.sr.html

Штрајк у катастру
Запослени у Републичком геодетском заводу данас ће дефинисати минимум рада. – Примања
мања због одузимања сопствених прихода
Запослени у Републичком геодетском заводу, у катастрима широм Србије и први пут – у
централи у Београду, ступили су у штрајк, јер су им након примене сета финансијских закона
септембарске плате смањене за 30 одсто. Они су Влади Србије још 10. октобра предали своје
захтеве – не траже новац из буџета већ да им се врате такозвани сопствени приходи и
системско решавање положаја и статуса запослених. У петак су добили одговор написан још 12.
октобра да је влада спремна на разговор, али представнике синдиката ни јуче нико није
контактирао у вези тога.
Шалтери катастарске службе, који постоје у свакој општини, јуче су негде радили, негде нису, а
данас би требало да се прецизира минимум рада кога ће се запослени придржавати током
штрајка.
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– Хитне предмете ћемо сигурно решавати. Извињавамо се грађанима због непријатности, али
немамо други начин да принудимо владу на разговоре. Политика нас не занима, као ни избор
новог директора, већ наше плате. У контактима са Министарством грађевинарства и урбанизма
наишли смо на разумевање за наше ставове, али је онда све негде запело. Посла имамо све
више, око 800 колега ради по уговору, а онда су поврх свега стигле значајно мање плате, што је
изазвало револт – објашњава Југослав Нешковић, председник штрајкачког одбора.
У Републичком геодетском заводу запослени су уз плату добијали линеарни додатак из
такозваних сопствених средстава, који је, након примене поменутог сета закона, уз
септембарску плату изостао. Запослени са средњом стручном добили су плату мању за 11.000,
са вишом школом за 10.000, а са факултетом за 5.000 динара. Са овим додацима месечна
примања првих била су 39.000, других 46.000, а факултетски образованих 60.000 динара.
– Наш следећи корак биће протест испред Владе Србије, али не претимо тиме – ми желимо да
нам се неко од њих обрати и да почнемо дијалог – истиче Нешковић.
Шеф владине Канцеларије за медије Миливоје Михајловић јуче није могао да образложи став
владе када је у питању штрајк у Републичком геодетском заводу.
Ова институција врши стручне послове и послове државне управе, који се односе на државни
премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар,
топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетскокатастарски информациони систем и националну инфраструктуру геопросторних података.
М. Г.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/razvoj-vojvodine-i-nova-radna-mesta

Развој Војводине и нова радна места
Дунавски бизнис форум биће одржан у уторак и среду у Мастер центру
Новосадског сајма као део Сајма инвестиција, најавили су у Влади Војводине
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова
Мирослав Васин и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу Бранислав Бугарски.
– Циљ Дунавског форума је покретање сарадње у вези с кључним приоритетима наше земље
који се односе на Дунавску стратегију и реку Дунав, а главни приоритети су пружање подршке
развоју региона и јачање регионалне сарадње те стварање услова за равномернији развој, већи
прилив инвестиција и подизање конкурентности привреде Војводине, отварање нових радних
места уз ефикаснију примену економије знања, пренос искустава из области дунавске
прекограничне сарадње, пословно умрежавање привредних комора у региону и дефинисање
даље будућности и правца регионалне политике – рекао је Мирослав Васин.
Он је нагласио значај јачања инфраструктуре и транспортног коридора на Дунаву и стварање
позитивног имиџа ради бржег и једноставнијег приближавања ЕУ и њеним фондовима:
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– Постоје тенденције да скуп постане традиционалан, а сам концепт Дунавске стратегије је
коришћење ресурса на вишем нивоу, те амбиција да Подунавски регион постане регион
Подунавског слива, што ће креирати правце будуће сарадње међу партнерима. Задатак
Дунавског бизнис-форума је представљање и јачање позиција Војводине и Србије у погледу
регионалне сарадње – нагласио је Васин.
Бранислав Бугарски је најавио учеснике из Немачке, Аустрије, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Румуније, Словеније и Словачке, као и разговоре о заједничким темама и интересима који
треба да буду дефинисани у Дунавској стратегији. Он је истакао сарадњу с покрајином Баден
Виртемберг из Немачке у области приближавања привреде и образовања као и културолошке
сарадње. Првог дана Дунавске конференције биће речи о улози и значају Дунавске стратегије
за економски развој и интеграције, а биће представљена Војводина и њени привредни и
туристички капацитети, док ће наредни дан бити посвећен повезивању локалних самоуправа и
афирмацији локалних потенцијала у Подунавском региону.
Дунавски бизнис форум, који организује Медиа Инвент, под покровитељством покрајинске
владе и Привредне коморе Војводине, окупиће око 200 привредника, представника локалних
самоуправа и привредних комора из земаља подунавског слива.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/seiku-daju-preduzeca-i-njive-paorima-sipak

Шеику дају предузећа и њиве, а паорима
шипак?
Удружења пољопривредника оштро су критиковала министра финансија Млађана
Динкића што је договорио да пољопривредно земљиште уступи шеику Мухамеду
бин Заједу ал Нахјану без тендера. Асоцијација „Војводина аграр” и Удружење
пољопривредника „Клуб 100П плус” сматрају
да је приликом посете Уједињеним Арапским Емиратима Динкић „понизио” домаће
пољопривреднике дајући 25.000 хектара земљишта без тендера.
„На тај начин је послао јасну поруку пољопривредницима да су неспособни да обрађују своју
дедовину, а власницима одузете имовине – да нема намеру да спроведе Закон о реституцији и
да икад врати земљиште онима од којих је одузето”, наводи се у протестном писму које је
упућено председнику Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу и министру
пољопривреде Горану Кнежевићу.
Оптужили су министра Динкића и да нема намеру да поштује законе, односно да жели да их
мења у складу с потребама појединачног случаја, јер Закон о пољопривредном земљишту каже
да се све државно земљиште издаје у закуп на јавној аукцији ономе ко је спреман да плати
највећу цену закупа, при чему приоритет имају породична пољопривредна газдинства.
„Динкић је тако упутио поруку и свим становницима села да се стратегија развоја аграра више
не заснива на породичним газдинствима него ваљда на нафтним магнатима и тајкунима, било
одакле да долазе„, наводи се у саопштењу.
„Земљиште које Млађан Динкић нуди шеику је земљиште које је предмет реституције, то је
земљиште које већ годинама пољопривредници безуспешно покушавају да закупе од државе да
би га обрађивали”, истиче се у саопштењу.
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Додаје се да ће та удружења „учинити све” да спрече да се тај „срамни договор” реализује, по
цену протеста, тужби домаћим судовима и суду у Стразбуру.
Министар одбране Александар Вучић и министар финансија и привреде Млађан Динкић
боравили су прошле седмице у УАЕ где су разговарали са шефом државе шеиком Мухамедом
бин Заједом ал Нахјаном о сарадњи у области одбране и унапређењу економских односа двеју
земаља.
Динкић је потврдио да понуда инвеститорима из Емирата обухвата да у неким државним
комбинатима који су пропали после неуспешних приватизација постану сувласници и плате
100 милиона евра за 67 одсто власништва у десет пољопривредних газдинстава која су у
губицима, чиме би се троструко повећала производња по хектару.
Е. Дн.
Министарство одговара питањима
Поводом реакције Асоцијације “Војводина аграр” и Удружења пољопривредника “Клуб 100 П
плус”, који су оптужили министра финансија и привреде Млађана Динкића да је понизио
домаће пољопривреднике јер је договорио да 25.000 хектара земљишта у Србији уступи шеику
Мухамеду бин Заједу ал Нахјану без тендера, јуче се огласило Министарство финансија, и то
одговарајући пољопривредницима питањима:
Да ли су се пољопривредници осећали понижено када су сва пропала имања тендером продата
онима који су их упропастили? Да ли је јавни тендер био гаранција успеха за та газдинства? Да
ли су они урадили било шта у овој земљи да се системски реши питање логистике за извоз
пољопривредних производа, као и система за наводњавање? Ако Србија плива у милијардама
евра и може све то сама да уради, зашто онда то већ до сада није учињено? Зашто немамо
озбиљну речну луку, зашто немамо карго-терминал на аеродрому? Зашто би некоме сметало да
највећа агроиндустријска корпорација из Абу Дабија, једне од најбогатијих земаља на свету,
која успешно ради на свим континентима, укључујући и земље ЕУ, направи модерна
пољопривредна газдинства од наших презадужених и пропалих комбината?
Да ли мислите да је цена од 150 милиона евра за 100 одсто власништва у њима ниска? Да ли
мислите да је цена од 250 евра/ха годишње за закуп земљишта ниска? Кажите нам онда колике
су то тржишне цене за те трансакције? Сматрате ли да није довољно уложити додатних 100
милиона евра да се 25.000 хектара које би они обрађивали у заједничком предузећу (где би
Србија била мањински власник) потпуно покрије системима за наводњавање, савременом
механизацијом и другим инфраструктурним садржајима, као и обртним капиталом, како би се
приходи по хектару подигли бар три пута у релативно кратком року?
Требају ли нам газдинства
Председник Удружења пољопривредника „Клуб 100П плус” Војислав Малешев изјавио је јуче
за „Дневник” да власт хитно треба да каже да ли овој држави требају породична
пољопривредна газдинства или ће њиве обрађивати шеици и тајкуни.
– Приватизација је упропстила и пољопривредна газдинства и пољопривреду, а ово што се
намерава је само наставак тог процеса – рекао је Малешев. – Немамо ми ништа против шеика
или било кога другог ко жели да инвестира, али имамо против оних који крше законе ове
земље и продају оно што није њихово.
Он је запитао министра Динкића и како мисли да испуни предизборно обећање и да омогући
младим и школованим пољопривредницима да обрађују 100 хектара ораница када се оне, као
ограничено национално богатство, овако противзаконито деле.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:Te%C5%A1ko-protivotpu%C5%A1tanja&catid=9&Itemid=120

Тешко против отпуштања
Потпредседник Националног савета за привредни опоравак Бранислав Грујић изјавио је јуче
да неће бити лако заустављен тренд отпуштања радника, али да је много важније од тога да се
подстакне тренд запошљавања. Он је, гостујући на РТС-у, додао да су привредници и банкари
припремили мере како да се реше нагомилани проблеми српске привреде и да ће ове мере
бити предочене премијеру Србије Ивици Дачићу на састанку који је био најављен за јуче касно
поподне. Грујић је прецизирао да на састанак с премијером иду с предлогом који треба да
добије апсолутну подршку свих учесника Националног савета и да су то предлози који ништа
не коштају могу брзо да растерете привреду.
Ми не тражимо никакву помоћ, ми тражимо промену целог система. Неликвидност привреде је
велики проблем, а велики генератор неликвидности привреде је држава. Држава је преужела
на себе да у најкраћем року измири дуговања, да се изврши компензација тамо где је могуће,
додао је Грујић. Он је рекао да велики проблем привреди представљају административне
баријере, а највећи камен спотицања је Закон о урбанизму, како и да су привредници дали
конкретне предлоге како да се он измени и да лакше долазе до дозвола. Такође, банкари су
дали низ предлога како да се дође до квалитетног амбијента за репрограмирање одређених
кредита, рекао је потпредседник Националног савета. Тањуг
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:Manja-mo%C4%87poslodavcima&catid=9&Itemid=120

Мања моћ послодавцима
Нови закон о штрајку, који је у највећој мери припремљен и почетком наредне године би
требало да се нађе пред парламентом, прописује да послодавац радника може отпустити само
уколико суд утврди да је штрајковао на незаконит начин. Како је за Тањуг навео државни
секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић тим
актом се уводи могућност да послодавц покрене судски поступак ради утвђивања
незаконитости штрајка. Радник може сносити последице уколико суд утврди да је штрајк био
незаконит, али само у том случају, подвукао је Мартиновић и додао је да послодавац неће моћи
као до сада, сам да процени да је штрајк незаконит и отпусти запосленог.
Он је додао да ће законом о штрајку бити сужен круг области у којима ће бити обавезан
минимум рада, као и оних у којима ће бити забрањен штрајк, а новина је и то што ће се штрајк
10 дана пре почетка пријављивати Агенцији за мирно решавање спорова. Према његовим
речима, минимум процеса рада биће обавезан само областима у којима услед штрајка, његовог
трајања и обима, може доћи до опасности по здравље и живот целокупног или дела
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становништва. До сада је то био један широк круг који није ни објективан ни реалан, навео је
Мартиновић и додао да ће минимум рада бити прописан законом, колективним уговором или
арбитражом, зависно од делатности. Он је додао да ће штрајк бити забрањен припадницима
Војске Србије, безбедносно-информативним и службама хитне медицинске помоћи, управе
контроле летења, као и државним службеницима на положају. Новим законом ће бити утврђен
и технолошки минимум процеса рада тамо где би се штрајковима правни субјект могао довести
до ненадокнадиве штете и губитака. То су области попут хемијске индустрије и металургије где
би прекид рада могао да изазове последице које би се на крају одразиле не само на послодавца,
него и на остваривање права запослених, прецизирао је Мартиновић. На питање да ли ће
радницима бити забрањено да протестују на улици или да блокирају неку саобраћајницу, он је
рекао да закон као место штрајка дефинише радно место запосленог и његове пословне
просторије. Наравно, постоји могућност да се, према другом закону, који дефинише могућност
окупљања грађана, и штрајкачима омогући да као и сви други грађани свој протест искажу и на
неким другим местима, истакао је државни секретар. Према његовој оцени, новим законом о
штрајку права запослених ће бити подигнута на виши ниво, имајући у виду да је акт који сада
важи донет пре 16 година. Тањуг
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