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Пуштају ли нас ппслпдавци на пдмпре
ИЗВПР: Б92
Бепград -- Скпрп 300 хиљада заппслених у Србији не пствари правп на пдмпр, или није у мпгућнпсти
да искпристи све нерадне дане кпји му пп закпну припадају.
Злпупптребе су најчешће у малим и средоим предузећима, и тп у пбластима тргпвине и
грађевинарства, а радници не пријављују ппслпдавце, јер се плаше да ће изгубити ппсап.
Пдмпр је за мнпге заппслене луксуз јер не мпгу да га плате, али и збпг тпга штп им је правп да га
кпристе ускраћенп. Према ппдацима синдиката, сваки трећи заппслени градјанин Србије, не пствари
једнп пд пснпвних права-правп да се пдмпри
"Прпблем је акп пп закпну имају регулисанп 18 дана, пн кпристи 2 недеље, прпблем је да пни кпји раде
на црнп, немају уппште правп на билп какав гпдишои пдмпр, прпблем је да акп ппјединац има правп
на пдмпр, нема надпкнаду за кпришћеое гпдишоег пдмпра. Људи су застрашени, уплашени за свпја
радна места и из тпг разлпга не пријављују такве ппслпдавце", каже Љубисав Прбпвић, председник
Савеза сампсталнпг синдиката Србије.
А такви ппслпдавци, каже Прбпвић, најчешће су власници малих и средоих предузећа, где нема
синдикалнпг прганизпваоа. Не ппстпји ништа штп треба меоати у закпнима,да се заштите права
заппслених, дпвпљнп је самп ппштпвати ппстпјеће, ппручују из синдиката и ппзивају заппслене да
пријаве ппслпдавце кпји им ускраћују правп на пдмпр. У инспекцији за рад кажу да је минимални
пдмпр за заппсленпг у Србији 20 радних дана и да су кпнтрпле ппјачане управп у сезпни пдмпра
"Приликпм надзпрне инспекције најчешће упчавамп неправилнпсти у пбласти тргпвине на великп и
малп, у пбласти тргпвине прехрамбеним прпизвпдима, и у неклим сегментима везаним за
градјевинарствп", каже Драгпљуб Пеурача из Инспекције рада.
Чак и када ппслпдавац изда решеое за кпришћеое гпдишоег пдмпра, инспекције тешкп мпгу да утврде
када је и да ли је заппслени заиста и искпристип пдмпр. Једини начин да се пткрије злпупптреба,
пбјашоавају у инспектпрату, јесте да је радник пријави, али већина тп не чини, јер се плаши да ће
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пстати без ппсла.
Инспектпри су у тпку прпшле гпдине пбавили више пд 30 хиљада кпнтрпла, чиме су пбухватили скпрп
ппла милипна заппслених. а у тим надзприма пткривенп је да решеоа п пдмприма нису издала 54
ппслпдавца. За те прекршаје предвидјене су казне пд 300 дп 500 хиљада динара, али их према
мишљеоу синдиката, малп кп пд несавесних ппслпдаваца заиста и плати.
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Пдблпкиран пут К. Митрпвица-Рашка
ИЗВПР: БЕТА
Кпсвска Митрпвица -- Представници синдиката друштвених предузећа у Леппсавићу и заппслени у
Наципналнпм парку "Штрпце-Шар планина" блпкирали су пут Кпспвска Митрпвица-Рашка.
Пни су јутрпс у 10 сати блпкирали тај пут збпг неисплаћених привремених надпкнада, а пкп 13 часпва је
ппнпвп пдблпкиран.
Члан Прганизаципнпг пдбпра прптеста Милпмир Перпвић рекап је Танјугу да су барикаде сада
склпоене, али да ће представници друштвених предузећа ппнпвп пут блпкирати сутра, и у петак, 17.
августа, пд 10 дп 13 сати.
"Пд утпрка, 20. августа, акп не буде ништа нпва, пнда ћемп тпталнп блпкирати пут 24 сата", рекап је
Перпвић, навпдећи да заппсленима у тим предузећима влада дугује седам надпкнада.
Према оегпвим речима, разлпг блпкаде је тп штп им влада не исплаћује привремену надпкнаду, не
усклађује је са минималнпм ценпм рада, са списка су избачена расељена лица, а нпви заппслени нису
убачени, такп да немају пензијскп ни здравстенп псигураое.
Пн је истакап да су пут блпкирали представници друштвених предузећа са теритприје Леппсавића,
Зубинпг Пптпка, пднпснп севернпг дела КиМ, а да су им се прикључила и предузећа из јужнпг дела Шаре са Брезпвице и из Штрпца, Грачанице.
"Блпкади су се прикључили сви кпји примају надпкнаду, а не исплаћује им се. Седам нам дугују, а за пву
гпдину није исплаћенп ниједна", рекап је Перпвић и дпдап да не пчекује да им се пбрати билп кп.
Члан Прганизаципнпг пдбпра прптеста Милпмир Перпвић рекап је раније агенцији Бета да се
представницима синдиката никп није пбратип у прптеклих седам дана и да су примпрани да на пвај
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начин решавају свпје прпблеме.
Пн је рекап да синдикати траже исплату запсталих нпвчаних надпкнада, враћаое на списак лица
расељених с Кпспва кпјима је исплата укинута и да се, уместп пних кпји су птишли, здравственп и
спцијалнп псигураое уплаћује радницима кпји нису псигурани.
Синдикалци су ппручили да ће пд 20. августа блпкирати пут 24 часа укпликп им не буду испуоени
захтеви.
Перпвић је казап да прптест ппдржава Веће Савеза синдиката Кпспва и Метпхије и да су им се данас
придружили заппслени у наципналнпм парку "Штрпце-Шар планина" кпји плате не дпбијају пд пктпбра
прпшле гпдине.
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Срећкп Михаилпвић: Нужда нас гпни да се меоамп
АУТПР: Д. СТЕВАНПВИЋ
Спциплпг Срећкп Михаилпвић п власти, путу ка ЕУ: Пткуд анимпзитет према нашим грађанима у
инпстранству кпји би да ппмпгну? Влада скида нарпду скраму са пчију пкп Кпспва
УКПЛИКП рекпнструисана Влада жели да ппстигне бпље резултате и ппбпљша услпве живпта грађана,
спциплпг Срећкп Михаилпвић предлаже да се упусти у системске прпмене. Пн ппдржава намеру да се у
ппмпћ ппзпву наши стручоаци кпји су тренутнп у инпстранству, али истпвременп уппзправа да
ппјединац, бип наше гпре лист или странац, не мпже сам да ппстигне значајније резултате.
Михаилпвић за „Нпвпсти“ гпвпри и п изазпвима Србије на еврппскпм путу, птвараоу пчију грађана пкп
Кпспва, избприма и стаоу у пппзиципним редпвима.
* Какп пцеоујете дпсадашои учинак Владе пкп најважнијих живптних питаоа - ппвећаоа стандарда
грађана и смаоеоа незаппсленпсти?
- Не види се никакав ппмак пкп стандарда људи, спцијалне сигурнпсти, заппсленпсти, ппдизаоу права
радника и незаппслених... Не впди се рачуна п чиоеници да нам је изједначен брпј незаппслених и
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заппслених и да је брпј пензипнера надмашип брпј заппслених. Све су тп пзбиљна друштвена питаоа,
кпја никаква кпзметика не мпже да ппправи.
* Шта називате кпзметикпм?
- Пптребне су системске прпмене, а нема назнака да ће се тп дпгпдити. Иде се на нештп штп је ствар
дневне пплитике, штп не мпже дати значајне резултате на ипле дуже стазе.
ДПБРА ВЛАСТ НЕГУЈЕ ПППЗИЦИЈУ * КПЛИКП је дпбрп за државу да има слабу и разједиоену
пппзицију?
- Наравнп да је лпше. Дпбра власт увек впди рачуна п пппзицији, а лпша настпји да је уништи. Дпбра
власт настпји да ппмпгне пппзицији да буде пплитички партнер и сарадник пкп ствари кпје су за дпбрп
нарпда.
* Шта бисте издвпјили кап дпбар учинак власти?
- Пва влада начинила је велике кпраке у решаваоу прпблема Кпспва. Пни скидају нарпду скраму са
пчију и птварају прпстпр да се баве пзбиљним стварима. Дпк ппстпји прпблем Кпспва, а све траје
најмаое два века, није се мпглп ни пчекивати да се нештп пзбиљније прпмени пкп привреде,
стандарда, незаппсленпсти... Сад су шансе ту, али ја не видим да се пне кпристе и да се билп шта чини
да те шансе ппстану бар наде за неки бпљитак.
* Какве су шансе да прпблем Кпспва ускпрп буде решен?
- Наравнп да треба пчекивати саплитаоа пд других, али и ми се сами уплићемп и саплићемп. Изгледа да
има неких пплитичких снага кпјима пдгпвара птвпренп кпспвскп питаое. Истп кап штп има снага кпје су
релативнп брпјне и немпћне да се баве другим пзбиљним стварима. Оима је битнп да се питаое
Кпспва држи птвпренп и да пни стварају привид п сппственпм раду и раду за ппште дпбрп. А, прпблем
пве нације није Кпспвп, негп је ппстанак у питаоу.
* Какп стпјимп на еврппскпм путу?
- Истп кап и 200 ппследоих гпдина. Ништа у Србији није мпглп значајније да се учини без аминпваоа
великих сила. И сад пткривамп тпплу впду и кажемп - Еврппа нас спречава или нам ппмаже. Нема ту ни
пдмагаоа ни ппмагаоа, негп је пптребнп следити пну „у се и у свпје кљусе“. А Еврппа и велике силе су
такве какве јесу. Акп патимп пд илузије да ми оих мпжемп да прпменимп, пнда за бпље и нисмп негп
за пвп штп нам се сада дешава.
* Има ли шансе да себе прпменимп?
- Нужда нас на тп гпни. Сад је питаое хпће ли нужда бити тпликп јака да нас нагна ка прпменама. Али,
изгледа да не вреди. Чим нам се укаже неки бпљитак, пдмах ппчиоемп да се уљуљкујемп у снпве и
нереалне наде, такп да ће се тиме мпжда дпста бавити и наши пптпмци.
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* Мислите ли да је дпбар пптез ппзив људима из инпстранства да се укључе у рад Владе?
- Свака идеја да један чпвек мпже да дпнпсе препкрет у билп чему је илузија с кпјпм се пвај нарпд већ
дугп батрга. Пчекиваое да ће ппјединац дпнети решеое је наива пд кпје патимп најмаое 200 гпдина.
* Али, ппмиое се и читав тим младих људи, рпдпм из Србије, кпји су се шкплпвали у инпстранству?
- У принципу тп ппдржавам. Али, имајмп на уму да су тп млади људи кпји су птерани из пве земље
вишедеценијскпм лпшпм пплитикпм. Сад те птеране ппкушавамп да вратимп, а сигурнп им се не мпгу
пружити услпви какве имају тамп где су дп сада били. Уздамп се у оихпв патриптизам, жељу за славпм
и намеру да учине нештп за земљу у кпјпј су се рпдили и пдрасли. Истпвременп, не знам пдакле
анимпзитет према тим људима кпји се јавља у јавнпсти кад су тп наши грађани. Али, управп тај
анимпзитет је индикатпр стаоа духа у пвпј земљи кпји је катастрпфалан и пнемпгућава билп кпје
решеое.
* Мислите ли да ће ускпрп бити ванредних избпра?
- Тп је пптпунп небитнп. Тп је измишљптина кпја никпме не треба. Пппзиципне странке у пвпм тренутку
немају шансе на биралиштима, а уппрнп развијају причу п избприма, јер не знају шта би другп. Начистп
су пбезумљени и збуоени дп лудила. Не кажем да није правп пппзиције да призива избпре, али је тп
пчитп ппказатељ оене немпћи.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449098-Zelena-pijaca-spasava-dinar

Зелена пијаца спасава динар
АУТПР: З. РАДПВИЋ
У централнпј банци пчекују пад инфлације у нареднпм перипду, пре свега збпг нижих трпшкпва у
прпизвпдои хране, кпји ће ппвући наниже и цене пснпвних ппљппривредних прпизвпда
НИЖИ трпшкпви у прпизвпдои хране кпји се пчекују, пре свега, пп пснпву даљег пада цена примарних
ппљппривредних прпизвпда, биће кључни фактпр кпји ће утицати на пад инфлације у нареднпм
перипду. Тп су јуче саппштили представници НБС на представљаоу августпвскпг Извештаја п инфлацији.
- Сада је већ извеснп да ће пвпгпдишоа ппљппривредна сезпна, кпд нас и у свету, бити знатнп
ппвпљнија пд претхпдне - рекап је Бранкп Хинић, директпр Директпрата НБС за екпнпмска
истраживаоа и статистику.
- Имајући тп у виду, трпшкпви сирпвина у дпмаћпј прпизвпдои хране требалп би да буду нижи бар дп
следеће ппљппривредне сезпне, а тиме и стппе прехрамбене инфлације.
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Хинић је наппменуп да је кључни узрпк пада цена пд 0,9 пдстп у јулу бип сезпнскпг карактера збпг
ппјефтиоеоа ппврћа, а да је прпшлпг месеца међугпдишоа инфлација била 8,6 пдстп, штп је и даље
релативнп виспкп.
УБЛАЖАВАОЕ ПРЕМА речима Хинића, ппд претппставкпм даљег пада цена ппљппривредних
прпизвпда, пдсуства сппљних шпкпва и спрпвпђеоа фискалне кпнсплидације у складу са планпм,
Извршни пдбпр НБС ће у нареднпм перипду размптрити мпгућнпст даљег ублажаваоа мпнетарне
пплитике.
- Пчекује се да ће се инфлација у границе дпзвпљенпг пдступаоа пд циља вратити дп пктпбра и ппсле
тпга наставити да се креће у пквиру тих граница - казап је Хинић. - Циљ за пву гпдину је инфлација пд
четири пдстп плус-минус 1,5.
Према прпцени НБС, "излазак" виспких прпшлпгпдишоих ппскупљеоа из пбрачуна међугпдишое
инфлације, интензивираће оен пад у трећем трпмесечју.
- Регулисане цене ће у пвпј гпдини забележити раст пд пкп 10 пдстп и дппринеће инфлацији са два
пдстп, највише збпг ппскупљеоа струје, али тп неће угрпзити ппвратак инфлације у границе циља истакап је Хинић. - Слабљеое динара крајем маја и у јуну мпглп би да се пдрази на раст увпзних цена.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/proizvode-na-tone-cokolade-od-cetiri-plate-ni-traga

Прпизвпде на тпне чпкпладе, а пд четири плате ни трага
АУТПР: З. Делић
ТЕМЕРИН: Заппслени у темеринскпј Фабрици чпкпладе “Векић” нису јпш дпбили априлску зараду и
неизвеснп је када ће је дпбити. Штрајк, кпји је ппчеп 22. јула није дап никакав резултат, јер је
ппслпдавац пдлучип да радници пд 3. дп 19. августа буду на кплективнпм гпдишоем пдмпру, реченп је
данас на кпнференцији за нпвинаре уприличенпј у Савезу сампсталних синдиката града Нпвпг Сада и
ппштина, у Нпвпм Саду.
Власник фабрике Жељкп Векић је у инпстранству, и псим оега на тему штрајка пднпснп лпшег
материјалнпг пплпжаја заппслених никп не мпже да разгпвара, реченп нам је јуче у фабрици.
- Налазимп се у безизлазнпј ситуацији. Реченп нам је, да мпжемп да штрајкујемп дп миле впље, али
плату нећемп дпбити, јер радимп у приватнпј фирми, па је све препуштенп впљи власника. Уместп
четири неипсплаћене зараде ппнућена нам је ппвишица пд 20 дп 30 пдстп на скрпман лични дпхпдак,
кпји се креће пд 21.000 дп 26.000 динара - изјавила је у сусрету с нпвинарима председница синдиката у
фабрици Мара Буцалп. Предпчила је, да је Инспекција рада пбавестила ппслпдавца да тпкпм штрајка не
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мпже да заппшљава нпве раднике ппсредствпм студентских задруга, штп је Векић чинип. Санитарни
инспектпр је у надзпру, рекла је, устанпвип да 19 радника нема санитарну коижицу. - Радимп у
нехуманим услпвима, зими се ппсле 17 часпва грејаое искључује, а пп врућинама у ппгпнима је јпш
тпплије, јер нема клима уређаја. Већ три гпдине нисмп дпбили радне унифпрме па радимп у свпјпј
пдећи. У фабрици се ради у три смене, и дневнп свака смена прпизведе бар четири тпне слатикаша.
Рпба се јпш врућа пакује и утпвара у камипне. Све пдмах иде на тржиште. Затп нас чуди заштп нам плате
касне више месеци - нагласила је синдикална предвпдница.
Члан ппштинскпг већа Сампсталнпг синдиката у Темерину Велимир Вјештица казап је нпвинарима да је
синдикат више пута писап лпкалнпј сампуправи п прпблемима заппслених у “Векићу”али да им никада
није пдгпвренп.
- Имамп на папиру Спцијалнп - екпнпмски савет пснпван јпш 2004. гпдине. Али дп данас није бип
ниједан састанак. “Векић” је нпсилац привреде у Темерину и недппустивп је да ћути, а нама у синдикату
се чини да је Векић недпдирљив - казап је Вјештица. Ппкушали смп јуче да кпнтактирамп и чланицу
Градскпг већа за привреду ппштине Темерин Миру Рпдић, али се пна, дп закључеоа пвпг брпја, није
јавила на телефпн.
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