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ДПКТПРИ У ПАНИЦИ:

Од пет, три дежурства “птишла” у државни касу
АУТПРИ: Б. Р. - Ј. Ж.
Синдикати у здравству, спцијали и прпсвети траже пцену уставнпсти сплидарнпг ппреза. Специјалисти
се пд нпвца за пет дежурстава на ппрез пдбију две трећине
СА максималним брпјем дежурстава у јануару, међу кпјима и два бпље плаћена: на државни празник и
недељпм, специјалиста ПРЛ, супспецијалиста и магистар у Ппщтпј бплници у Паншеву, за јануар је
пшекивап највећу зараду за ппследоих 10 гпдина. Уместп 119.320 динара, на рашун је „леглп“ 106.000.
Пд пет пбавезних дежурстава, три и пп су „птищла“ у државну касу.
Пвакп се „сплидарнп пппрезује“ дпктпр кпји, мимп редпвнпг раднпг времена, дежура схпднп
пптребама бплнице.
- Принцип је, щтп вище радищ - „сплидарнији“ си - каже дпктпр, кпји према зваоу и гпдинама стажа за
дежурствп радним данпм пд 13.00 дп 7.00 сати заради 3.700 динара. - Претећи ће ми да купим ужину за
18 сати непрекиднпг бправка у бплници. Пдбици пд јануарске плате за сплидарни ппрез су пд 7.000
динара па навище.
Пд 23.000 лекара у државнпм здравству сплидарни ппрез, према рашуници Синдиката лекара и
фармацеута Србије, ппгађа 17.000 специјалиста. А, рашуница изгледа пвакп: све између 60.000 и 100.000
пппрезује се 20 пдстп, а 25 пдстп прекп 100.000 динара.
Лекари шине 10 пдстп пних кпји ппдлежу пппрезиваоу.
- Закпн кпји прпписује пппрезиваое заппслених у јавнпм сектпру са платпм већпм пд 60.000 динара не
прави велике ущтеде, а дискриминище заппслене - каже Зпран Савић, председник Синдиката
заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, кпји са Синдикатпм пбразпваоа тражи да Министарствп
финансија измени Правилник п примени ппреза на плате веће пд 60.000 динара.
ПДБИТАК И КАД СЕ СКУПЕ МИНИМАЛЦИПРАВИЛНИКПМ п примени „сплидарнпг ппреза“ не пппрезују
се месешне плате, већ збир нетп зараде и других примаоа исплаћених у месецу - пбјащоава Зпран
Савић.
- Такав правилник представља „легализацију пљашке“ шак и заппслених са најнижим примаоима, јер је
дпвпљнп да држава уплати некпликп минималаца или накнада за бплпваое кпја касне и пптпунп
легалнп наплати пвај ппрез. Да ли се увпђеоем сплидарнпг ппреза трудницама и ппрпдиљама бпримп
прптив беле куге? Накарадним прпписима биће дпдатнп кажоавани сви заппслени кпји нередпвнп
примају зараду.
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- Укпликп је држава желела „сплидарни ппрез“, пнда је тп требалп да се примени на све заппслене, и у
јавнпм и у приватнпм сектпру, али у маоем прпценту пд пнпг кпји је сада прпписан. Заппслени у
приватнпм сектпру, навпднп, примају маое плате, а јавна је тајна да већина приватних ппслпдаваца у
Србији пријављује минималац, а плате дају „на руке“.
Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити је Уставнпм суду упутип иницијативу за пцену
уставнпсти закпна. Исти пптез најављује и Синдикат пбразпваоа Србије.
- Држава ће на платама универзитетских прпфеспра ущтедети пкп 720 милипна динара, а пущта вище пд
300.000 људи кпји делују у сивпј екпнпмији да не плаћају ни ппрезе, ни дппринпсе, щтп је 200
милијарди динара губитка прихпда за државну касу - каже Бранислав Павлпвић, председник Синдиката
пбразпваоа Србије.
Представник Синдиката виспкпг пбразпваоа Дејан Мицкпвић, гпвпри п нарущаваоу пднпса
кпефицијената зарада у виспкпщкплским устанпвама:
- Прпфеспри универзитета су вепма незадпвпљни јер је пшитп да је пдлука п сплидарнпм ппрезу птищла
у супрптнпм смеру пд пшекиванпг.
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Радници “Јумка“ пд блпкирали аутп-пут
АУТПР: Ј. Стпјкпвић
Радници Јумка вечерас су кпд Враоа, накпн дпгпвпра са вршипцем дужнпсти министра привреде
Игпрпм Мирпвићем, пдблпкирали магистрални пут на Кпридпру 10.
Радници Јумка вешерас су кпд Враоа, накпн дпгпвпра са врщипцем дужнпсти министра привреде
Игпрпм Мирпвићем, пдблпкирали магистрални пут на Кпридпру 10.
Пут је пдблпкиран пкп 19:20, решенп је Таоугу у Министарству привреде.
Мирпвић је у фабрици Јумкп наставип прегпвпре са синдикатима и ппслпвпдствпм, какп би се радници
щтп бпље припремили за сутращои састанак са премијерпм Србије Ивицпм Дашићем.
Министар Мирпвић је предлпжип радницима да вешерас седну прекп пута ппслпвпдства и птвпренп
разгпварају п свим прпблемима - пвери коизица и исплати запсталих зарада.
Пн је казап да ће прегпвпри, акп треба, трајати целу нпћ какп би се утврдилп щта се и кпликп дугује
радницима.
Мирпвић се са радницима пве враоанске кпмпаније састап кпд Бреснице, на месту на кпме су
блпкирали пут.
Дашић је раније данас ппзвап раднике кпмпаније Јумкп из Враоа да прекину прптест и блпкаду аутппута
и најавип за сутра састанак с делегацијпм радника те кпмпаније.
Премијер је за сутра у 13 сати у Влади Србије заказап састанак са делегацијпм радника на кпјем ће се
разматрати захтеви заппслених и прпнаћи рещеое прпблема у Кпмпанији Јумкп, саппщтенп је из Владе.
3

Пкп 1.700 радника кпмпаније Јумкп данас је наставилп генерални щтрајк, блпкадпм пута кпд Бреснице,
најављујући да ће тамп пстати дпк оихпве захтеве не саслущају представници владе.
Радници, кпји су у генералнпм щтрајку гптпвп месец дана збпг лпщег материјалнпг стаоа, траже пверу
здравствених коижица и исплату седам запсталих зарада.
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Редпвнп стиже тек свака пета плата
АУТПР: Е. В. Н.
Самп 20 пдстп предузећа у нашпј земљи не касни у исплатама зарада заппсленима. Дп 60 дана касне
месечна примаоа у 40 прпцената фирми
ПРАВП на зараду кпје је закпнпм загарантпванп свакпм заппсленпм, привилегија је тек у свакпј петпј
фирми у Србији. Самп у 20 пдстп предузећа, акп изпставимп фирме кпје зависе пд државне касе,
радници мпгу да рашунају на сигурну месешну исплату. Незаппслени имају све маое разлпга да завиде
пнима са радним коижицама, јер мнпги међу оима месецима свакпдневнп наппрнп раде, а плате
шекају - месецима.
Какп за „Нпвпсти“ каже Драгпљуб Рајић, директпр Уније ппслпдаваца Србије, кпја је спрпвела
истраживаое међу малим, средоим и великим фирмама, самп 21 пдстп предузећа исплаћује зараде
свакпг првпг у месецу.
- Кап главне разлпге за кащоеое при исплати плата привредници су навели да не мпгу да наплате
пптраживаоа у рпку краћем пд 100 дана - каже Рајић. - Жале се и да тещкп скупљају нпвац за зараде,
затп щтп истпвременп мпрају да уплате и ппрезе и дппринпсе, кап и да им је прпмет знатнп маои негп у
прпщлпј и претпрпщлпј гпдини.
Међу разлпзима за кащоеое у исплати зарада кпје су привредници навели су и нелпјална кпнкуренција
из „сиве зпне“, задуженпст кпд банака и других ппверилаца и недпвпљнп нпвца за куппвину сирпвина и
репрпматеријала. Ппслпдавци се жале и на тп щтп укупна издвајаоа према држави не пстављају
прпстпра да редпвнп исплаћују плате.
Сада су у Србији најппжељнији ппслпдавци кпји редпвнп измирују све свпје пбавезе према радницима.
Јпщ траженије су пне фирме у кпјима се стимулище рад и награђује труд.
ППДНЕТП 9.000 ЖАЛБИИнспектпрат за рад гпдищое дпбије пкп 9.000 пријава заппслених, а трећина се,
какп каже директпр Инспектпрата Драгпљуб Пеураша пднпси на неисплаћиваое зарада. - Чиоеница је
да ппјединипривредни субјекти месецима не исплаћују зараде заппсленима, а има и пних кпји дужи
временски перипд исплаћују самп минималне зараде - приша Пеураша. - Највище надзпра кпнтрпла
исплата плата прпщле гпдине је изврщенп у делатнпсти хемијске прпизвпдое, гуме и пластике,
угпститељства, тргпвине, прпизвпдое прехрамбених прпизвпда и грађевинарства.
- Впдили смп се идејпм да и награђиваое мпра бити правишнп и пбјективнп - каже за „Нпвпсти“ Даркп
Аћимпвић, генерални директпр ДИС-а. - Такп смп и пве гпдине ппставили критеријуме вреднпваоа свих
заппслених. Пснпвни критеријуми пд прпщле гпдине, присуствп на ппслу тпкпм целе гпдине, бплпваоа
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кпја нису дужа пд 21 раднпг дана и ппвреде радне дисциплине, пве гпдине су прпщирени вреднпваоем
кпнкретних параметара рада и резултата у раду, кап и пценпм неппсреднпг рукпвпдипца сектпра.
Кпмпанија „Сирмијум стил“ кпја се три гпдине у Сремскпј Митрпвици бави прпизвпдопм шелишних
гредица, једна је пд ретких фирми кпје редпвнп исплаћују зараде. У „Сирмијум стилу“ наппмиоу да
ппстпји и систем стимулације радника, кпја је у вези са резултатима прпизвпдое. За пствареое
месешнпг плана прпизвпдое радници имају стимулативну накнаду кпја је сразмерна увећанпј
прпизвпдои.
Зараде редпвнп дпбија и 1.700 заппслених у кпмпанији „Виктприја груп“, једнпј пд највећих
прерађиваша, извпзника и инвеститпра у регипну.
У ДИСУ И БОНУСИ
Прпщла гпдина је била тещка и пуна искущеоа, али кпмпанија ДИС је јпщ једнпм прпнащла снагу да 13.
платпм награди пне кпји су дппринели резултатима у 2013 - каже за „Нпвпсти“ Даркп Аћимпвић,
генерални директпр ДИС-а. - Заппслени кпји су свпјим пднпспм према ппслу, према свпјим кплегама,
према купцима, рпби и пснпвним средствима крщили радну дисциплину нису мпгли партиципирати у
резултатима. Ппсле шитаве анализе, 13. плату је дпбилп вище пд 80 пдстп заппслених у кпмпанији.
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Радници блпкирали железничку пругу
АУТПР: М. Дугалић
Пнемпгућен сапбраћај пд Краљева према Чашку и Ппжеги и пд Краљева ка југу Србије. – Прекп Краљева
не мпже сапбраћати ни теретни впз из Крагујевца кпји превпзи аутпмпбиле дп барске луке
Краљевп – Ппсле щест месеци щтрајка, седмпдневнпг прптеста улицама града, блпкаде сапбраћаја у
најпрпметнијим улицама, радници „Фабрике вагпна“, кпје су ппдржали и бивщи радници
„Магнпхрпма“, јуше су у Краљеву блпкирали железнишку пругу. Стпга је пнемпгућен пружни сапбраћај
према Чашку и Ппжеги и ка југу Србије, тј. Звешану. Збпг пве блпкаде прекп Краљева не мпже сапбраћати
ни теретни впз пд Крагујевца кпји из тампщое фабрике превпзи аутпмпбиле дп барске луке.
– Пд јуше је спрешен сапбраћај два пара впза пд Краљева дп Ппжеге и једнпг пд Краљева дп Звешана. За
блпкаду смп јавили и у Крагујевац, пднпснп „Фијат аутпмпбиле Србија“ па ће, верпватнп, празна
кпмппзиција, кпја данас треба да се врати мпрати прекп Бепграда. Пвуда прплазе свакпг дана пп две
кпмппзиције са 17 вагпна и пп 503 аутпмпбила. Тп је пкп седам хиљада евра пп једнпј кпмппзицији
прихпда за железницу, а пвакп су трпщкпви трансппрта већи – истише Милинкп Бпјанић, щеф за
сапбраћај краљевашкпг железнишкпг швпра.
Истина, иакп су јуше у преппдневним сатима радници на прузи били пдлушни да ту пстану дп испуоеоа
захтева мпжда пва блпкада, кпликп данас, буде прекинута. Јер, јуше су, на ппзив из Министарства
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привреде, представници незадпвпљних радника птищли у Бепград на прегпвпре са Игпрпм Мирпвићем,
министрпм у технишкпј влади.
А, какп смп већ писали, радници „Фабрике вагпна“ траже исплату, неки маое неки вище у зависнпсти
пд ппгпна дп ппгпна, у прпсеку 16 запсталих плата у висини загарантпванпг минималнпг изнпса. Траже и
ппвезиваое три гпдине раднпг стажа и пверу здравствених коижица.
Оих у прптесту ппдржавају и бивщи радници „Магнпхрпма“ кпји пдавнп прганизују прптестне щетое
градпм и скуппве испред зграде градске управе, а разлпг је щтп сматрају да су изиграни приликпм
реализације спцијалнпг прпграма у пвпм предузећу и исплате запсталих плата из 2006. гпдине. Тада су
пристали да им 20 пдстп загарантпванпг изнпса буде исплаћенп касније, щтп се није десилп па су 2010.
гпдине ппднели тужбе суду. Сада оих пкп 1.800 ппседује правпснажне пресуде, али збпг статуса
предузећа у реструктурираоу, не мпгу бити изврщене.
Пкупљене металце и бивще „ватрпсталце” на прузи ппсетип је јуше и Драган Јпванпвић, градпнашелник
Краљева, кпји је казап да лпкална власт није крива за оихпве невпље, пднпснп лпще приватизације
пвих фабрика, кпје су пре три гпдине раскинуте. Јпванпвић је изразип и страхпваое да ли ће Влада
Србије, у технишкпм мандату, мпћи да у пптпунпсти удпвпљи оихпвим захтевима. А, щтп се тише
рукпвпдства „Фабрике вагпна“, Зпран Бпгданпвић, пре два месеца изабран за директпра, ппд
притискпм незадпвпљних радника пдмах је ппднеп пставку.
– Не разумем те захтеве за мпју пдгпвпрнпст, тј. за прпблеме из знатнп ранијег перипда, али изгледа да
у Србији мпра самп пвакп – на силу. Не уважавају се критеријуми рада, дисциплине, пдгпвпрнпсти,
пбећанп се без присиле не испуоава. Такп се пви прпблеми рещавају самп пд слушаја дп слушаја – каже
за „Пплитику“ Бпгданпвић.
---------------------------------------------За сада две плате
Влада Србије ће радницима Фабрике вагпна у Краљеву исплатити две минималне зараде, најавип је
врщилац функције министра привреде Игпр Мирпвић.Влада ће тп ушинити у циљу привремене
финансијске кпнсплидације Фабрике вагпна, ау складу са распплпживимсредствима, рекап је Мирпвић
насастанку са представницима фабрике, лпкалне сампуправе и заступницима државнпг капитала у тпм
предузећу.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/442336/Radnici-Jumka-odblokirali-autoput-posle-razgovora-sa-Mirovicem

Радници Јумка пдблпкирали аутппут ппсле разгпвпра са Мирпвићем
ИЗВПР: ФпНет
Аутппут Бепград - Скппље кпји су данас у блпкади држали радници "Јумка", кпји щтрајкују већ месец
дана, вешерас је пдблпкиран.
Разгпвпри са министрпм привреде Игпрпм Мирпвићем, кпји је дппутпвап у Враое, заппслени су
наставили у фабрици, пренеп је РТС.
Пкп 1.500 радника кпмпаније "Јумкп", јутрпс пкп 8.30 блпкиралп је аутп-пут Е-75 Бепград-Скппље.
Путнишки
сапбраћај
је
бип
преусмерен
алтернативним
путем
кпд
Враоске баое, а теретни и аутпбуски сапбраћај је бип заустављен у пба правца, такп да је фпрмирана
кплпна дуга пет килпметара.
Радници, кпји су щтрајк ппшели 13. јануара, траже да им се исплати псам запсталих зарада, пвере
здравствене коижице, спрпведе спцијални прпграм, ппвеже радни стаж и смени рукпвпдствп
кпмпаније.
Премијер Ивица Дашић разгпвараће са радницима Јумка сутра у згради Владе Србије.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/442270/Radnicima-Zelvoza-sutra-jedan-minimalac-do-13-marta-drugi

Радницима Желвпза сутра један минималац, дп 13. марта други
ИЗВПР: Бета
Представници заппслених у Фабрици железнишких впзила "Желвпз" кпји прптестују пд 15. јануара,
данас су ппнпвп прегпварали у Министарству привреде Србије где су већ били 31. јануара.
Тада их је примип министар Игпр Мирпвић и пбећап им исплату две минималне плате дп 10. фебруара,
али је исплаћена самп једна.
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Пп данащоем дпгпвпру, какп су заппслени "Желвпза" рекли Агенцији Бета, сутра ће дпбити један
минималац, а најкасније 13. марта јпщ један.
"Важније пд минималца је щтп смп ппстигли дпгпвпр да 14. фебруара ппшнемп прегпвпре п
пптписиваоу мемпрандума за прихватаое раније предатих дпкумената за спцијални прпграм" рекап је
агенцији Бета председник Аспцијације слпбпдних и независних синдиката (АСНС) "Желвпза" Драган
Милијащевић.
Заппслени "Желвпза" ће, дпк трају прегпвпри, пднпснп дп испуоеоа захтева, и даље спавати у сали
Скупщтине Града, али неће блпкирати улице, рекап је Милијащевић Агенцији Бета.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/442256/Uslov-EU-Uslove-rada-mladih-trudnica-invalida-uskladiti-sa-propisima-EU

Услпв ЕУ: Услпве рада младих, трудница, инвалида ускладити са прпписима
ЕУ
АУТПР: И.Краошевић
Закпн п раду и Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду пбласти су кпје треба ускладити са еврппским
закпнпдавствпм, утврђенп је тпкпм експланатпрнпг скрининга у Бриселу за ппглавље 19 “Спцијална
пплитика и заппщљаваое”, кпји се заврщава данас.
Деп пбавеза Владе Републике Србије јесте да дп краја гпдине дпнесе прпграм рефпрми пплитике
заппщљаваоа и спцијалне пплитике и да буде усаглащен са стратегијпм Еврппа 2020.
- Наща делегација је задпвпљна свим презентацијама кпје су експерти Еврппске кпмисије припремили и
већ смп устанпвили динамику кпјпм надаље треба радити, јер је билатерални скрининг заказан већ за
другу пплпвину јуна. Закљушенп је да у пвпј пбласти имамп сплидну усклађенпст с прпписима ЕУ, а
највећи деп прпписа кпји треба ускладити пднпси се на безбеднпст и здравље на раду и радне пднпсе,
пднпснп Закпн п раду - каже Бранкица Јанкпвић, државна секретарка у Министарству рада и
председница
Прегпварашке
групе
19.
Пбласти кпје треба ускладити и имплементирати у пве закпне јесу раднп време, услпви рада, защтита
младих на раду, ппсебне мере кпјима се ппдстише унапређиваое здравствене защтите трудница и
ппрпдиља, затим пплитика заппщљаваоа, спцијална инклузија и спцијална защтита, сегмент кпји се
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пднпси

на

пспбе

са

инвалидитетпм,

кап

и

пдредбе

кпје

се

тишу антидискриминације.

- Већ спремамп нпву стратегију за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм, а имамп и деп кпји се
пднпси на наципналну стратегију за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређиваое рпдне
равнпправнпсти. Дпкумента мпрају да буду спремна дп јуна, када је заказан билатерални скрининг наппмиое државна секретарка.
Састанак експланатпрнпг скрининга за ппглавље 19 “Спцијална пплитика и заппщљаваое” ппшеп је у
ппнедељак у Бриселу, а делегацију Србије шине представници Министарстава рада, здравља и
енергетике, Канцеларије за људска и маоинска права, Тима за спцијалну инклузију и смаоеое
сирпмащтва при Кабинету министра без ппртфеља задуженпг за еврппске интеграције, Канцеларије за
еврппске интеграције и Републишкпг завпда за спцијалну защтиту.
ЕУ представљају експерти из Дирекпрата за заппщљаваое и једнаке мпгућнпсти и Директпрата за
прпщиреое. У пквиру екпланатпрнпг скрининга експерти ЕУ шланпвима прегпварашкпг тима земље
кандидата представљају еврппска правила, а билатерални скрининг, заказан за јун пве гпдине, је етапа
у кпјпј земља кандидат представља свпје виђеое усклађенпсти.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/442093/Radnici-FOMa-ostali-bez-zdravstvene-zastite

Радници ФОМ-а пстали без здравствене заштите
ИЗВПР: ФпНет
Радници Фабрике пбпјених метала (ФПМ) у Прпкупљу и шланпви оихпвих ппрпдица пстали су без
здравствене защтита у државним устанпвама у Прпкупљу, јер лекари пдбијају да их прегледају збпг
непверених здравствених коижица.
Лекари у Дпму здравља у Прпкупљу, према решима радника, пдбили су да прегледају и оих и оихпве
ппрпдице са пбразлпжеоем да им пд 31. децембра прпщле гпдине нису пверене здравствене
коижице.
ФПМ у Прпкупљу није уплатила дппринпсе радницима пд Нпве гпдине. Збпг тпга је пкп 140 људи, 80
радника ФПМ и шланпви оихпвих ппрпдица, међу кпјима има и мале деце, псталп је без права на
здравствену защтиту.
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Крщеое права радника, пријављенп је надлежнпј инспекцији рада у Прпкупљу, кпја је изащла на терен
и директпра ФПМ Ранка Тпншића уппзприла да сва дугпваоа према радницима уплати у рпку пд две
недеље, щтп пн није урадип.
У фабрици се и на друге нашине крще права радника. Пкп 40 радника је на принуднпм пдмпру пд Нпве
гпдине, без закпнскпг пснпва и без рещеоа. ФПМ дугује радницима шетири плате, пренпси Јужна
Србија.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442241/Pokrenuta-proizvodnja-u-dve-fabrike-Trajal-korporacije

Ппкренута прпизвпдоа у две фабрике “ Трајал” кпрппрације
У две фабрике “ Трајал” кпрппрације, ппсле раскида купппрпдајнпг угпвпра између тпг предузећа и
бугарске кпмпаније ” Брикел” данас је ппнпвп ппкренута прпизвпдоа унутращоих гума и пнеуматика
за трактпрска и прикљушна впзила.
Какп је рекап директпр Фабрике гума за двптпшкаще и унутращое гуме у Ћићевцу Јпван Милић, пд 188
радника у једнпм прпизвпднпм ппгпну тренутнп је ангажпванп оих 70, а тражи се нашин да се уппсле и
пстали радници.
Планпм је предвиђенп да се у фебруару прпизведе пкп 40 тпна или 60.000 унутращоих гума разлишитих
димензија.
Истпвременп, према решима директпра Фабрике за теретне и индустријске пнеуматике Светпмира
Радпванпвића, у тпј фабрици је ангажпванп 330 радника кпји ће пвпг месеца прпизвести 280 тпна
пнеуматка за трактпрска и пркљушна впзила.
“ Надам се да ћемп успети да ревитализујемп фабрику и ппставимп је у щтп бпљи пплпжај да мпже да
прпизведе квалитетне прпизвпде пп тржищним ценама. Пунп рада нас пшекује, стаое кпје је затешенп је
изузетнп лпще, али је све мпгуће ппвратити” , изјавип је нпвинарима директпр Трајала Милпщ
Ненезић.
Пн је дпдап да за фабрике у кпјима је ппкренута прпизвпдоа ппстпји сигуран пласман.
Ненезић је навеп и да су фабрике, псим Фабрике защтитних средстава пре приватизације радиле 24 сата
дневнп седам дана у недељи и да је укупна прпдаја 2006.гпдине (гпдина приватизације) изнпсила 45
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милипна евра гпдищое, а прпщле гпдине 20 милипна евра, уз наппмену да је у међувремену прпдата
Фабрика аутп гума.
Истакап је и да ће прпщлпгпдищои резултат бити превазиђен. Према решима заступнице капитала Спое
Веселинпвић, ппднет је захтев за увпђеое Трајала у прпграм реструктурираоа изразивщи пшекиваое да
ће таква пдлука бити дпнета дп 10. марта.
Дпдала је и да је у претхпднпм перипду делимишнп прпмеоена прганизаципна структура, кап и да су
прпмеоени
пргани
управљаоа.
Градпнашелник Крущевца Братислав Гащић рекап је нпвинарима приликпм пбиласка фабрике теретне и
индустријске пнеуматике да у наредних 15 дана пшекује разгпвпр са директпрпм РТБ Бпр, кпме је
некада Трајал бип снабдеваш експлпзива у смислу даље сарадое.
„ Уз ппмпћ заступника капитала и нпвпг директпра успели смп да ппкренемп прпизвпдоу са намерпм
да пна буде у кпнтинуитету, да се ради у три смене и пшекујемп резултате“ , рекап је Гащић истакавщи
да Трајалу“ треба да буде пружена сва неппхпдна ппдрщка јер је вепма битан за даљи развпј
Крущевца.
У Трајалу ради 1.609 радника, а у пквиру кпрппрације ппслују шетири фабрике – Фабрика експлпзива,
Фабрика теретних гума, Фабрика защтитиних средстава и Фабрика за теретне гуме и пнеуматике.

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/442306/Vranjski-tekstilci-odblokirali-autoput-danas-razgovori-sa-premijerom

Враоски текстилци пдблпкирали аутппут, данас разгпвпри са премијерпм
АУТПРИ: В.Пещић/Р. Ирић
Ппсле синпћоег разгпвпра у Враоу са министрпм привреде Игпрпм Мирпвићем, радници Памушнпг
кпмбината „Јумкп“ пкп 19,20 шаспва пдблпкирали су међунарпдни аутппут Бепград-Скпље.
Министар привреде Игпр Мирпвић синпћ је, тек нещтп ппсле 23 сата, напустип управну зграду Хплдинг
кпмпаније „Yумцп“ и птпутпвап за Бепград. Пп заврщетку двпшаспвнпг разгпвпра, виднп нераспплпжен
и умпран, изјавип је да је да у Бепград путује с делимишнп пбављеним ппслпм.
"Не мпгу вам гпвприти п детаљима пвпг разгпвпра. Делимишнп смп се усагласили пкп неких најважнијих
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питаоа, а разгпвпри ће, какп је дпгпвпренп, бити настављени у Бепграду" - краткп је синпћ рекап
министар Мирпвић.
Пн је, ппсле деблпкаде магистралнпг пута Е-75 Бепград-Скппље у селу Ранутпвац кпд Враоа, разгпварап
са представницима два синдиката, Штрајкашкпг пдбпра и меначментпм Кпмпаније „Yумцп“.
Снежана Велишкпвић, председница Аспцијације слпбпдних и независних синдиката (АСНС) рекла је
ппсле састанка да радници „Yумца“ настављају са щтрајкпм дп испуоеоа захтева и пптврдила да ће
разгпвпр бити данас настављен у Бепграду, у кабинету председника Владе Ивице Дашића.
"Ппред мене у разгпвпру ће ушествпвати председник Сампсталнпг синдиката „Yумца“ Сладјан Митић и
градпнашелник Враоа Зпран Антић са сарадницима. Тражили смп да се разгпвпр впди без присуства
генералнпг директпра Зпрана Стпщића и оегпвих сарадника", рекла је Снежана Велишкпвић.
Вище пд 1.000 щтрајкаша је 12.пктпбра у 9,30 шаспва блпкиралп деп Кпридпра 10 кпд села Ранутпвац и
пкплне сапбраћајнице,збпг шегас су се из правца Бепграда и Враоа ствприле кплпне аутпбуса,щлепера и
камипна дуге прекп десет килпметара.

Међу „зарпбљеним“ путницима билп је дпста деце и пбплелих пспба из других држава. Штрајкаши су
самп прппущтали кпла хитне ппмпћи и нпвинаре.
Ситуација на блпкиранпм аутппуту ппгпрщала се ппппдне,јер је путницима и впзашима ппнесталп хране
и впде.
Деблпкади аутппута највище су се синпћ пбрадпвали путници и впзаши, међу оима Хајнц Клпсе из
Франкфурта, Драган Кпрзанпвић из Кладпва, Никпла Дебарлијев из Скппља и други впзаши щлепера,
кпји су рекли да су недужни дпживели терпр текстилаца и некпликп шаспва зарпбљени прпвели на путу.
Ппдсетримп да прекп 1.500 радника пве кпмпаније щтрајкују већ месец дана шекајући да Влада Србије,
кап већински власник "Yумка“, испуни оихпвих пет пнпвних захтева: исплату псам запсталих зарада,
пверу здравствених коижица, реализацију спцијалнпг прпграма, ппвезиваое раднпг стажа и смену
генералнпг директпра Зпрана Стпщића и оегпвих сарадника.
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/442198/Pojacava-se-blokada-pruge-u-Kraljevu

Ппјачава се блпкада пруге у Краљеву
АУТПР: Н. Бпжпвић
Краљевп – Радници Фабрике вагпна пдбили су ппнуду градпнашелника Краљева да им се уплати једна
минимална зарада пдмах, али да пдблпкирају пругу.
- За један минималац да се прпдамп? Никада. Пстајемп пвде! – саппщтиле су у глас вагпнчије када им је
из Штрајкашкпг пдбпра саппщтен пвакав предлпг.
- Имам сина кпји је студент. Има прпсек пцена 9.50, а ппред оега имам јпщ двпје деце кпји су пдлишни
ђаци. Немам ни динара. Сваки пд пвих радника пвде је дужан јпщ 50.000 динара, прекп дугпва кпјих
има према банци. Пни нам нуде један или два минималца. Мпре, не идемп пдавде дпк не дају паре! –
каже
љутитп
радник
Стеван
Рајкпвић.
Ненад Терзић, председник Штрајкашкпг пдбпра у Фабрици вагпна каже да им је градпнашелник Краљева
Драган Јпванпвић ппнудип исплату једнпг минималца, уз услпв да пдблпкирају пругу.
- Блпкада пстаје дп испуоеоа свих нащих захтева. Ми вище немамп ни времена ни стрпљеоа да шекамп
да прпђу јпщ једни избпри и да се усвпји нпви Закпн п предузећима у реструктурираоу. Пстајемп на
блпкади пруге дп краја - рекап је Терзић.
Радницима Фабрике вагпна из Краљева и бивщим Магнпхрпмцима кпји већ шетврти дан држе у блпкади
пругу у Краљеву, придружили су се и радници Гибоаре и Пластметала. Све три фирме, псим
Магнпхрпма су у щтрајку вище пд щест месеци и сви имају исте захтеве. Траже да им се исплати 18
запсталих
плата,
пвере
здравствене
коижице
и
ппвеже
радни
стаж.
Радници се нпћу у групама пд пп педесетак људи смеоују на блпкади пруге кпд Старпг грпбља у
Краљеву кпја впди ка Кпспвскпј Митрпвици и Чашку. Радници су већ дпнели клупе и стплице кпје су
ппставили на прузи, а направили су и неку врсту мпнтажнпг пбјекта кпји ће их защтити пд кище.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=12&nav_id=811175

Оружари: Зар нама сплидарни ппрез?

ИЗВПР: ДАНАС
Крагујевац -- Синдикати некпликп предузећа наменске индустрије пштрп критикују пдлуку Владе
Србије да заппслени у оима плаћају сплидарни ппрез на плате веће пд 60.000 РСД.ото: Бета
У пружарским синдикалним прганизацијама кажу да щест фабрика дпмаће пдбрамбене индустрије
заппщљавају укупнп пкп 6.000 радника, кпји би, заједнп са свпјим ппрпдицама, требалп да плаћају цену
двпдеценијскпг партијскпг заппщљаваоа у јавнпм сектпру, у кпјем тренутнп ради близу 800.000 људи.
За разлику пд нарастајуће армије заппслених у јавнпм сектпру, из впјних фабрика је у ппследоих
десетак гпдина, пп разнп - разним пснпвама, птпущтенп на хиљаде радника.
"Сврставаое предузећа наменске индустрије у категприју предузећа шији радници плаћају сплидарни
ппрез дпказ је да власт нема псећај за специфишнпсти предузећа пдбрамбене индустрије Србије (ПИС)",
истишу синдикалци уз наппмену да извпз из те гране у знашајнпј мери смаоује сппљнптргпвински
дефицит
земље.
Какп навпде, та предузећа су прпщле гпдине извезла напружаое, муницију и ппрему за вище 150
милипна дплара, пд шега су самп Први партизан, Застава пружје и Прва искра, пласманпм напружаоа и
муниције, кап и трансферпм технплпгија пствариле девизни прихпд већи пд 100 милипна дплара. Птуда
би билп лпгишнп пшекивати да такве резултате прате ппдстицаји, а не санкципнисаое пд стране државе,
кпја дпмаћим прпизвпђашима не пружа неппхпдну ппдрщку и финансијску ппмпћ при реализацији
скупих
развпјних
прпјеката,
шуде
се
синдикалци.
Увпђеое сплидарнпг ппреза заппсленима у фабрикама пдбрамбене индустрије сведпши, сматрају
синдикалци, и п тпме да су представници власти, кпји себе представљају кап бпрце за спцијалну правду
и интересе „пбишних људи“, изгубили свакп интереспваое и разумеваое за живптне недаће радника,
кпји вище не мпгу да прихвате и нпсе терет екпнпмске и спцијалне кризе, тим пре щтп се настављају
урущаваое
српске
привреде
и
птпущтаоа
радника.
Српски пружари уппзправају да пвакав пднпс државе према предузећима наменске прпизвпдое све
пзбиљније угрпжава ппслпваое оихпвих фабрика и ппшиое да дпвпди у питаое и ппстанак дпмаће
14

пдбрамбене индустрије. Затп и питају да ли су прпизвпдоа пружја и ппреме и даље пптребни пвпј
земљи.

http://akter.co.rs/26-ekonomija/74309-sutra-prvi-sastanak-o-zakonu-o-radu.html

Први састанак п Закпну п раду
ИЗВПР: БЕТА
Бепград -- Радна група представника синдиката, ппслпдаваца и Владе Србије, кпја ради на изменама
Закпна п раду, пдржаће сутра први састанак.ото: (сxц.ху)
Састанак би требалп да се пдржи у прпстпријама Савеза сампсталних синдиката Србије.
На припремнпм састанку радне групе за израду нпве верзије Закпна п раду, кпји је пдржан 3. фебруара,
дпгпварани су технишки детаљи и динамика рада.
Нпва радна група требалп би да дп 1. маја припреми нацрт нпве верзије закпна кпји ће уредити
тржищте рада и капитала, а да дп 30. маја буде спрпведена јавна расправа, какп би дп 30. јуна закпн
бип усвпјен.
Претхпдна радна група је, без ушещћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена и дппуна
Закпна п раду кпји је бип у јавнпј расправи пд 18. децембра дп 10. јануара.
Предлпженим изменама Закпна п раду нису били задпвпљни скпрп сви синдикати у Србији, па је 20.
јануара на састанку премијера Србије Ивице Дашића и првпг прптпредседника Александара Вушића с
представницима репрезентативих синдиката и Уније ппслпдаваца пдлушенп да се ппнпвп разматрају
измене раднпг закпнпдавства.
Синдикати су 23. јануара прганизпвали у предузећима и устанпвама у Србији једнпсатни щтрајк кап
уппзпреое да се убудуће ниједан закпн кпји се пднпси на услпве рада и права радника не мпже меоати
без дпгпвпра с оима.
Какп је агенцији Бета казап директпр Уније ппслпдаваца Драгпљуб Рајић, у петак, 14. фебруара, требалп
би да се пдржи и седница Спцијалнп-екпнпмскпг савета.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=12&nav_id=811552

Траже пцену "сплидарнпг ппреза"
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Бепград -- Синдикати пбразпваоа, заппслених у здравству и спцијалнпј заштити и виспкпм
пбразпваоу траже пд Уставнпг суда пцену уставнпсти закпна п "сплидарнпм ппрезу".Фото: Тањуг
Синдикати су затражили и да Министарствп финансија измени Правилник п примени ппреза на плате
веће пд 60.000 динара.
Месец дана накпн ппшетка наплате "сплидарнпг ппреза", Синдикат здравства упутип је иницијативу за
пцену уставнпсти закпна Уставнпм суду, а захтев ће такпђе пвих дана упутити и Синдикат пбразпваоа
Србије.
"Закпн кпји прпписује пппрезиваое заппслених у јавнпм сектпру са платпм већпм пд 60.000 динара не
прави велике ущтеде а дискриминище заппслене", пценип је председник Синдиката здравства Зпран
Савић и навеп да заппслени у приватнпм сектпру навпднп примају маое плате, а јавна је тајна да
већина приватних ппслпдаваца у Србији пријављује минималац а пстатак плате радницима даје "на
руке".
Пн је рекап, да укпликп је држава желела да заиста примени "сплидарни ппрез", пнда је тп требалп да
се примени на све заппслене, и у јавнпм и у приватнпм сектпру, али у маоем прпценту пд пнпг кпји је
сада
прпписан.
Правилникпм п примени "сплидарнпг ппреза" прпписанп је да се не пппрезују месешне плате, већ збир
нетп
зараде
и
других
примаоа
исплаћених
у
месецу,
истакап
је
Савић.
Такав правилник п умаоеоу нетп прихпда представља "легализацију пљашке" шак и заппслених са
најнижим примаоима, јер је дпвпљнп да држава уплати некпликп минималаца или накнада за
бплпваое кпја касне и пптпунп легалнп наплати пвај ппрез, рекап је Савић.
"Да ли се увпђеоем сплидарнпг ппреза трудницама и ппрпдиљама бпримп прптив беле куге?
Накарадним прпписима биће дпдатнп кажоавани сви заппслени кпји нередпвнп примају зараду,
укпликп
запстале
зареде
приме
у
истпм
месецу",
навеп
је
пн.
Држава ће на платама прпфеспра факултета ущтедети пкп 720 милипна динара, а при тпм пущта вище
пд 300.000 људи кпји делују у сивпј екпнпмији да не плаћају ни ппрезе ни дппринпсе, щтп пп
најскрпмнијпј рашуници изнпси 200 милијарди динара губитка прихпда за државну касу, рекап је
председник
Синдиката
пбразпваоа
Србије
Бранислав
Павлпвић.
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"Све тп смп вище пута указивали министру финансија Лазару Крстићу, кап и респрнпм министру
Тпмиславу Јпванпвићу, али пни мудрп ћуте", навеп је Павлпвић и ппдсетип да је "сплидарни ппрез"
краткптрајнп уведен у Црнпј Гпри и Хрватскпј, али су у тим земљама били пппрезпвани сви заппслени са
примаоима изнад прпсешне зараде али у расппну пд 0,5 пдстп дп пет прпцената.
Представник Сидниката виспкпг пбразпваоа Дејан Мицкпвић ппдвукап је да су и прпфеспри
универзитета вепма незадпвпљни збпг наплате тпг ппреза, навпдећи да је пдлука п сплидарнпм ппрезу
птищла
у
супрптвнпм
смеру
пд
пшекиванпг.
Према оегпвим решима применпм закпна кпјим се пппрезују зараде веће пд 60.000 не самп да су
смаоене плате прпфесприма, већ је у пптпунпсти нарущен и пднпс кпефицијента зарада у
виспкпщкплским
устанпвама.
Синдикати, какп је наппменутп, не искљушују мпгућнпст разних пблика прптеста, укпликп се пвај
прпблем ускпрп не рещи.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikati-komunalaca-traze-brzu-reorganizaciju

Синдикати кпмуналаца траже бржу репрганизацију
АУТПР: З. Делић
Синдикати у јавнп кпмуналним предузећима “Градскп зеленилп”, “Чистпћа” и Спенс најавили су
прптесте укпликп се на састанку у петак с градпначелникпм Милпшем Вучевићем не нађе заједнички
језик да је у предузећима чији је пснивач Град неппхпдана
щтп бржа репрганизација не би ли се сашувала пснпвна делатнпст предузећа и какп би зараде
заппсленима ппстале редпвне. Сада у пвим фирмама заппслени шекају на децембарски лишни дпхпдак
из 2013. гпдине, а деп плате за 12. месец пд лане није примљен ни у ЈКП “Лисје”. Пре неки дан
децембарски лишни дпхпдак су дпбили у “Путу” дпк је прекјуше минималац у кещу за јануар пве гпдине
исплаћен у ЈКП “Стан” у кпјем је заппсленима изпстап пктпбарски и нпвембарски лишни дпхпдак из 2013
гпдине.
Председник Градскпг пдбпра синдиката заппслених у стамбенп кпмуналнпј делатнпсти Зпран
Радсављевић каже да су прегпвпри пут да се предузећа спасу укпликп тп заиста жели пва градска власт.
- Синдикатима није циљ да фирме кпје су у јавнпм интересу не раде, али се мпра наћи права мера казап је Радпсављевић и навеп пример из “Градскпг зеленила” где је пре некпликп месеци птппшеп
спцијални дијалпг између синдиката, менаyмента и псниваша.
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- Тп се ппказалп кап дпбрп, али радне групе кап щтп је пна фпрмирана у “Зеленилу” мпрају се пснпвати
и у другим кпмуналним предузећима ради ппстизаоа сппразума п репрганизацији, какп би мпгле да
ппслују ппзитивнп и редпвнп исплаћују зараде. Кпмунална предузећа су препуна неуппслене
администрације и тај вищак треба рещавати према Закпну п раду и кплективним угпвприма, кпје има
свакп градскп кпмуналнп предузеће - уппзприп је Радпсављевић и дпдап да се “Зеленилп” ппследоег
дана децембра 2013. гпдине пслпбпдилп пкп 50 радника уппслених ппсредствпм студентских задруга.
Из кабинета градпнашелника Милпща Вушевића јуше је ппрушенп да је Граду Нпвпм Саду у интересу да
кпмунална предузећа дпбрп раде јер представљају јавни интерес. Решенп је да су на сутращои састанак
ппзвани сви представници синдиката кпји су тражили да у дијалпгу са градпнашелникпм птвпре питаоа
рада кпмуналних предузећа. Град не бежи, истакнутп је, да разгпвара п свему щтп синдикати сматрају
да је битнп.
- Ниједнпј власти не иде у прилпг тещкпће у кпјима се мпже наћи град акп дпђе дп тпга да самп једнп
кпмуналнп предузеће стане. Затп је Град за дијалпг јер се такп мпже унапредити рад кпмуналних
служби и ппстићи да радници буду задпвпљни - истакнутп је из кабинета градпнашелника Милпща
Вушевића.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dvadeset_zahteva_za_dacica_i_vucica.4.html?news_id=276187

Радници Јумка блпкирали кпд Враоа аутп-пут Ниш - Скппље

Двадесет захтева за Дачића и Вучића
АУТПР: ВПЈКАН РИСТИЋ
Враое - Вище пд 1.500 радника Јумка кпји се пд 12. јануара налазе у генералнпм щтрајку, јуше пре ппдне
је упркпс пплицијскпм пбезбеђеоу блпкиралп деп аутп-пута Нищ - Скппље кпд Враоа, збпг шега се
сапбраћај на Кпридпру 10 у тпм делу пдвија запбилазним правцима. Радници су истакли 20 захтева кпје
су прпследили и премијеру Ивици Дашићу и првпм пптпредседнику Владе Александру Вушићу.
Међу оима је исплата седам запсталих зарада, ппвезиваое раднпг стажа, пвера здравствених
коижица кап и смена рукпвпдства кпмпаније кпје је ппставила Влада Србије, инаше већински власник
тпг предузећа у реструктурираоу.
Прптест је прпдужен и накпн щтп се щтрајкашима на аутп-путу пбратип градпнашелник Враоа Зпран
Антић у ппппдневним сатима. Пн их је ппзвап да прекину блпкаду Кпридпра 10, најављујући да ће
делегацију Јумка примити некп пд шелника Владе Србије, щтп су пкупљени радници прппратили
звиждуцима, најављујући да ће у блпкади пстати дпк им се не пбрати некп из власти у Бепграду на лицу
места. Неизвеснп је и да ли ће делегација Јумка присуствпвати за данас у 13 сати заказанпм састанку
кпд премијера Ивице Дашића, јер щтрајкаши „немају стрпљеоа за пбећаоа без наде“. Јуше пп ппдне је
реагпвап и Игпр Мирпвић, кпји врщи и функцију министра привреде. Пн је најавип да ће се тпкпм
вешери састати са радницима кпји држе сапбраћајницу у блпкади, али за сада није извеснп да ли ће тп
уклпнити барикаде.
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- Ми смп најавили радикализацију прптеста јер јпщ увек, упркпс пбећаоима, није дпщлп дп састанка
представника синдиката и щтрајкашкпг пдбпра са људима из министарстава рада и привреде - рекла је
за Данас Снежана Велишкпвић, председница Аспцијације слпбпдних и независних синдиката у Јумку.
Штрајкаши најављују и мпгући пдлазак за Бепград и прптест пред Владпм Србије.
- Вище не мпжемп да трпимп ппнижавајући пднпс државе кпја је већински власник нащег капитала. Ми
хпћемп да радимп, али и да за тај рад дпбијемп свпје зараде, кап и правп на лешеое, щтп су
елементарна људска права. Срампта је кпликп нас игнприщу - јединствен је став щтрајкаша.
Ранка Савић, председница АСНС-а, рекла је јуше агенцијама да је у принципу прптив блпкада, али да у
пвпм слушају ппдржава раднике јер некп мпра да се заинтересује и да ппшне да завпди ред пд
предузећа дп предузећа. „Дпгпрелп је дп нпктију“, рекла је Савићева и дпдала да је прпсек примаоа у
Јумку 15.000 динара, щтп је мимп закпна и маое пд прпписане минималне зараде.
- Не треба да се шудимп щтп су радници на аутп-путу и защтп су пшајни. Никп није спрешип прппадаое и
није дпвеп дпбар, пдгпвпран, радан и струшан меначмент, јер је Јумкп имап щансе да ппстане и да буде
једна пд впдећих текстилних фабрика у регипну - рекла је Савићева.
Пна је ппдсетила да је АСНС гпдинама уппзправап на прпблеме у Јумку, злпупптребе и малверзације и
пптребу смеоиваоа меначмента на шелу с директпрпм Зпранпм Стпщићем, али ти апели нису урпдили
плпдпм. АСНС је збпг тпга ппшеткпм децембра 2013, ппдсетила је, упутип Тужилащтву за прганизпвани
криминал и премијеру Ивици Дашићу захтев да се испитају злпупптребе у тпм предузећу кпје
заппщљава 1.760 радника. Пна је истакла да је Тужилащтвп за прганизпвани криминал 25. децембра
пдгпвприлп да је налпг за истрагу прпследилп Вищем тужилащтву у Враоу, а премијер да је
дпкументација прпслеђена Министарству унутращоих ппслпва.
У време блпкаде Кпридпра 10, кпја је била у тпку и дп касних ппппдневних сати, ствпрена је кплпна
щлепера, а путнишки сапбраћај пдвијап се птежанп запбилазним лпкалним путним правцима, дпк деп
щтрајкаша није блпкирап и запбилазницу кпд Враоске Баое, па је сапбраћај бип у пптпунпј блпкади
вище сати. Блпкади Кпридпра 10 претхпдиле су се вищедневне прптестне щетое улицама Враоа и
пкупљаоа испред зграде градске скупщтине. Градпнашелник Враоа ппкущап је у вище наврата да
радницима пбећа да ће „оихпви прпблеми бити разматрани у Влади Србије“, билп је и некпликп
састанака, али без кпнкретних резултата, щтп је и дпвелп дп радикализације прптеста.
Пвп је први пут у индустријскпј истприји Враоа дугпј вище пд седамдесет гпдина, да радници једнпг
предузећа блпкадпм Кпридпра 10 затраже пствариваое свпјих права.
Кпректан пднпс щтрајкаша према пплицији
- Није билп ниједнпг инцидента тпкпм прптеста радника Јумка. Ппкущавамп да путнишки сапбраћај
преусмеримп кпд Враоа прекп лпкалних путева какп би се избегле већ сада велике гужве у кпјима је
највећи брпј щлепера. Кплпна је у пба правца кпд Враоа пкп три килпметра - рекап је јуше каснп пп
ппдне за нащ лист нашелник ПУ Враое Слађан Велинпвић.
Упркпс кищи и хладнпћи не пдустајемп
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- Прпблем Јумка траје девет гпдина, и упркпс кищи ми не пдустајемп пд нащег прптеста, макар сви пвде
ппумирали иакп немамп пверене здравствене коижице - изјавила је каснп синпћ за Данас Снежана
Велишкпвић, а накпн вести да ће се радницима кпји су блпкирали аутп-пут пбратити в.д. министра
привреде у Влади Србије Игпр Мирпвић.
Пд ппшетка блпкаде пута радницима Јумка ппмпћ у храни и впди пружали су станпвници села Суви Дп,
Рестпран Миланпвић кап и лпкалне прпдавнице, где су щтрајкаши дпбијали ппмпћ у храни и впди.
Највећи брпј радника Јумка у пвпм прптесту шине жене старије пд педесет гпдина.
Бесплатне здравствене услуге за раднике
Градска управа у Враоу снпсиће све трпщкпве лешеоа, пружаоа здравствених услуга и издаваоа лекпва
за 1.700 радника Јумка кпјима вище пд гпдину дана нису пверене здравствене коижице, пптврђенп је
Данасу накпн ванредне седнице Градскпг већа у пвпм граду.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/radna-grupe-o-izmenama-zakona-o-radu_461552.html

Радна групе п изменама Закпна п раду
Радна група представника синдиката, ппслпдаваца и Владе Србије, кпја ради на изменама Закпна п
раду, пдржаће данас први састанак, пптврђенп је агенцији Бета у Савезу сампсталних синдиката
Србије и Унији ппслпдаваца.
Састанак би требалп да се пдржи у прпстпријама Савеза сампсталних синдиката Србије.
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На припремнпм састанку радне групе за израду нпве верзије Закпна п раду, кпји је пдржан 3. фебруара,
дпгпварани су технишки детаљи и динамика рада.
Нпва радна група требалп би да дп 1. маја припреми нацрт нпве верзије закпна кпји ће уредити
тржищте рада и капитала, а да дп 30. маја буде спрпведена јавна расправа, какп би дп 30. јуна закпн
бип усвпјен.
Претхпдна радна група је, без ушещћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена и дппуна
Закпна п раду кпји је бип у јавнпј расправи пд 18. децембра дп 10. јануара.
Предлпженим изменама Закпна п раду нису били задпвпљни скпрп сви синдикати у Србији, па је 20.
јануара на састанку премијера Србије Ивице Дашића и првпг пптпредседника Александара Вушића с
представницима репрезентативих синдиката и Уније ппслпдаваца пдлушенп да се ппнпвп разматрају
измене раднпг закпнпдавства.
Синдикати су 23. јануара прганизпвали у предузећима и устанпвама у Србији једнпсатни щтрајк кап
уппзпреое да се убудуће ниједан закпн кпји се пднпси на услпве рада и права радника не мпже меоати
без дпгпвпра с оима.
Какп је агенцији Бета казап директпр Уније ппслпдаваца Драгпљуб Рајић, у петак, 14. фебруара, требалп
би да се пдржи и седница Спцијалнп-екпнпмскпг савета.
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