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НОВОСТИ ИСТРАЖУЈУНа 1.336 фирми - један
инспектор
З. РАДОВИЋ - А. КРСМАНОВИЋ
Зашто је Инспекција рада принуђена да контролише тек свако десето предузеће у
Србији? Због недостатка кадрова, за проверу свих привредних субјеката потребно
је чак 11 година
ДА би проверио свих 1.336 фирми за које је надлежан, једном инспектору рада потребно је чак
11 година! Према подацима Инспектората за рад, у Србији је регистровано 333.998 привредних
субјеката, које контролише свега 250 инспектора. Зато и не чуди што се лицитира подацима да
у нашој земљи има између 700.000 и милион људи који, судећи по овим подацима, несметано
раде на „црно“.
Инспектори стигну да провере пословање тек сваког десетог послодавца током једне године.
Тако су лане, на основу извршених надзора, успели да наплате око 286 милиона динара, а
годину дана раније 17 милиона више.
- У области радних односа смо прошле године спровели 27.969 надзора, а скоро 6.000 људи је
затечено на раду на „црно“ - каже Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад. Најчешћи разлози због којих се запослени обраћају инспекцији су неправилности везане за
заснивање радног односа, рад без закључених уговора о раду, злоупотреба пробног рада и
ангажмана на одређено време. Да бисмо били успешнији потребно је и да подигнемо ниво
техничке опремљености, јер је старост аутомобила у нашем возном парку у просеку 14 година.
То свакако још више отежава могућност већег обухвата у надзору.
У Националној алијанси за локални економски развој сматрају да је, осим недостатка кадра,
велики проблем и непостојање ваљаног система контроле.
- Ниједна земља у свету нема довољан број инспектора да би покрила сва предузећа - каже
Иван Радак, из НАЛЕД-а. - То би значило да су нам потребне десетине хиљада инспектора и тај
број државни буџет не би могао да издржи. Проблем са малим бројем инспектора наспрам
укупног броја предузећа решава се добром анализом ризика. Процени се где би могле бити
критичне тачке, односно предузећа која су потенцијални прекршитељи закона и иде се право
ка њима уместо да се иде од врата до врата.
МЛАДЕ ИЗРАБЉУЈУЗа рад на „црно“ послодавци најчешће регрутују младе, неквалификоване
раднике и запослене без редовних зарада. Ризична група су и незапослени старији од 40
година и корисници социјалне помоћи и новчаних накнада.
Анализе НАЛЕД-а и УСАИД-а показују да управо та процена ризика недостаје да би контроле
инспекција биле ефикасније. Њихово последње истраживање показало је да 30 одсто
предузећа не посети ниједна инспекција за годину дана.
ИЛИ НИКАД ИЛИ СВАКОГ МЕСЕЦА
Проблем је и што неке инспекције у исте фирме долазе више пута - наводи Иван Радак. - На
пример, за Ветеринарску инспекцију неки испитаници су навели да их је посетила у просеку
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више од 13 пута за годину дана, а Комунална више од девет пута! Такви одговори сугеришу нам
да не постоји координација у раду инспекција. Пуно би помогло доношење јединственог закона
о инспекцијском надзору, који би најпре решио питање преклапања надлежности инспекција и
увођење јединственог информационог система за размену информација међу инспекцијама.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478403-Folklorcima-teze-nego-rudarima

КРИТЕРИЈУМИ ПИО ФОНДАФолклорцима
теже него рударима?
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Услови под којима се добијају инвалидске пензије нису прецизно дефинисани. Од
укупно 1,7 милиона пензионера као инвалиди пензионисано њих 334.040
ПРОФЕСИОНАЛНИ играч фолклора има веће бенифиције у обрачуну радног стажа него,
рецимо, рудар. Тако је у Србији и законом регулисано да је теже играти коло него провести
радни век испод земље. Пензијски систем је зрео за реформу и у њему није добро уређен ни
повлашћени стаж, а самим тим ни услови одласка у инвалидску пензију.
Од укупно 1,7 милиона пензионера у Србији, инвалидских је 334.040 и они чине 19,39 одсто
укупног броја. Њихов број је, како тврде у ПИО фонду, пре 15 година чинио више од трећине
укупног броја пензионера, а данас је сведен на мање од једне петине. Статистика показује и да
их је у апсолутном износу све мање.
Небојша Рајковић, генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката Србије,
објашњава да највећи број инвалидских пензија потиче из оних занимања која имају
бенифицирани радни стаж, односно из редова полиције и војске.
- Нико не води прецизну евиденцију из којих професија долазе пензионери инвалиди, нити се
зна број оних који су уз неадекватну медицинску документацију окончали радни век - каже
Рајковић. - Због тога је неопходна реформа ове области пензијског система.
У ПИО фонду наглашавају да се право на инвалидску пензију остварује на основу потпуног
губитка радне способности, а не на основу неспособности за обављање посла који осигураник
ради, па стога, они немају евиденцију занимања, јер, како тврде, није битна за доношење
коначне одлуке о праву на инвалидску пензију.
- Сваки осигураник који поднесе захтев за остваривање права на инвалидску пензију доставља
одређену медицинску документацију, а лекар вештак на прегледу оцењује његово здравствено
стање - каже Јелица Тимотијевић из ПИО фонда. - На основу тога доноси налаз, оцену и
мишљење и ако осигураник оствари право, а постоји могућност побољшања здравственог
стања, заказује се контролни преглед у року до годину дана, када се обавља поновно
вештачење. Контролу увек ради други лекар, а не онај који је радио прво вештачење. Сваки
налаз, оцена и мишљење лекара вештака прође контролу налаза, тако да је искључена
могућност грешке. Осигураник чије здравствено стање не подразумева потпуни губитак радне
способности не може да оствари право на инвалидску пензију.
ЗАНИМАЊА
Подаци Асоцијације слободних и независних синдиката говоре да је највише инвалида који
заврше радни век међу рударима, ливцима, грађевинарима, фарбарима, димничарима. Велики
3

број је лекара и рендген техничара, затим запослених у прехрамбеној индустрији, нарочито на
пословима мешења...
Када је реч о болестима, Срби у инвалидску пензију најчешће одлазе због кардиоваскуларних
обољења. Следе их тумори и неуропсихијатријске болести. Званичних истраживања нема, али
се сматра да велики утицај на запослене има стрес. Он је један од кључних критеријума када се
одлучује колико је тешко обављати неки посао.

http://www.pressonline.rs/info/biznis/300504/krstic-nema-mesta-vecem-minimalcu.html

Крстић: Нема места већем минималцу
Представници синдиката тражили су на седници Социјално-економског савета да
се минимална цена рада повећа са 115 на 130 динара.
Представници послодаваца су сматрали да за тако нешто нема места а министар финансија
Лазар Крстић је упозорио да за то повећање нема средстава у буџету, изјавио је председник
Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић.
"Ми из УПС смо рекли да нема места повећавању, с обзиром на то да се ништа озбиљно није
променило у привреди у односу на 2011. годину, када је установљена претходна минимална
цена рада", рекао је Атанацковић вечерас Тањугу.
Према његовим речима, састанку је присуствовао и министар финансија Лазар Крстић који је
рекао да је републички буџет за 2014. годину пројектован на садашњем нивоу плата и да би
свако повећање пробијало план државне касе.
"Од тога (повећања минималне цене рада) неће бити ништа", оценио је Атанацковић.
И претходна минимална цена рада, како каже, била је по општој процени претерано велика,
јер је била повећана за 13 одсто, као што се и данас тражи, а при томе је раст бруто домаћег
производа био много мањи.
"Када је прошли пут повећана минимална зарада, синдикати су тада тражили повећање са 105
на 112 динара, и пошто је тада била предизборна кампања, као данас, на састанак Социјалноекономског савета је дошао државни секретар у Министарству финансија Душан Никезић, који
је замењивао министра финансија Мирка Цветковића и рекао да ће цена бити 115 динара и
тако је остало", подсећа Атанацковић.
Због размимоилажења у ставовима представника синдиката и послодаваца на седници
Социјално-економског савета одлучено је да Влада Србије, у складу са законом, донесе одлуку о
висини минималне зараде за пероид јануар - јун 2014. године, саопштено је данас из владе.
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Социјално-економски савет, којем је председавао премијер Ивица Дачић, оценио је такође
да радна група што пре треба да оконча рад на изради Нацрта закона о раду, наведено је у
саопштењу.
Извор: Тањуг

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443175/Za-godinu-dana-broj-zaposlenih-opao-za-12-odsto

За годину дана број запослених опао за 1,2
одсто
Тањуг
Укупан број запослених у Србији процењен је на 1,7 милиона (1.703.107) крајем децембра 2013,
што је за 1,2 одсто или за 21.239 лица мање у поређењу са истим месецом претходне године.
Највећи пад запослености, према часопису Привредне коморе Србије "Коњунктурни трендови",
забележен је у прерадјивачкој индустрији, трговини, градјевинарству, предузетничкој
делатности, стручним, научним, техничким и иновативним делатностима и финансијском
сектору.
У децембру је број запослених био мањи за 526 лица него у октобру.
Истовремено, укупан број незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање
последњег дана 2013. године износио је 769.546 лица, што је за 1,1 одсто више у односу на исти
месец претходне године, а за 0,9 одсто више у односу на октобар.
Стопа незапослености у Србији износила је у децембру 28,9 одсто.
Дугорочна незапосленост доминира у структури лица која траже запослење, учествујући са 66,5
одсто у укупном броју незапослених.
У поређењу са новембром, дугорочна незапосленост је у децембру порасла за 0,4 одсто а у
односу на крај 2012. године за 4,2 одсто.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443006/Kod-drzave-i-zajam-uz-platu

ПОВЛАСТИЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Код државе и зајам уз плату
Сузана Лакић
Позајмице радницима најчешће одобравају државне фирме и институције.
Код

приватника

је

ова

врста

погодности

за

запослене

скоро

немогућа.

Овакву врста помоћи радницима директори углавном деле по основу колективних уговора.
Примери:
ЕПС: 2013. позајмице по раднику од 50.000 динара предвиђене и позајмице за 2014.
ПИО фонд: 2012. позајмице од 30.000 и 50.000 динара по запосленом
Документа која проширују права радника пишу руководства и синдикати, а постоје скоро само
у јавним предузећима и државним институцијама. У појединим случајевима, када су у питању
права запослених у великим системима, одлуку о позајмицама доноси и Влада Србије.
Позајмице у новцу и роби,
послодавац гарантује кредит радника код банке.
Влада је, тако, ове недеље дала зелено светло да се, ипак, поштује слово колективног уговора
који важи за ЕПС, где ће позајмице добити око 35.000 радника. Пресудила је рекордна
производња струје у 2013, а вероватно и чињеница да је, за разлику од прошле године, ЕПС као
систем остварио добит од 20 милијарди динара.
Износ позајмице још није познат. Прошле године, радници ЕПС-а су добили позајмице од
50.000 динара у два дела. Њихова просечна зарада у децембру прошле године била је 79.000
динара.
Позајмице је делио и ПИО фонд, који је 2012. запосленима одобрио зајам од 145,6 милиона
динара за зимницу, огрев и уџбенике. Радници су добијали по 30.000, односно 50.000 динара,
уз услов да потпишу изјаву да ће има рата бити одбијена из зараде.
Цвико Крунић, власник „Медијуса“ из Нове Пазове, направио је бесповратни фонд од шест
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милиона динара. На 14.000, колико приложи радник, може добити позајмица од 70.000
динара,
- Задовољан сам пословањем. Просечна плата је 40.000 динара. Људима је потребно више и
израчунао сам да би бескаматне позајмице помогле да боље живе - каже Крунић за „Блиц“.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443046/Djuricin-Srbiji-trebaju-hitne-reforme-da-bi-izbegla-bankrot

КОПАОНИК БИЗНИС ФОРУМ

Ђуричин: Србији требају хитне реформе да
би избегла банкрот
Тањуг
Држава мора да предузме радикалне реформе система, јер се само озбиљним заокретом у
привреди, нове владе неће сусретати са стањем "клиничке смрти", односно опасности од
банкротства, сматра селектор "Копаоник бизнис форума 2014" (КБФ), Драган Ђуричин.
"Неопходно је да програм реформи буде усвојен у парламенту с обзиром да ће његово
спровођење трајати сигурно дуже него што је циклус једне владе", рекао је Ђуричин у интервјуу
Тањугу.
О томе, као и о другим економским аспектима, како је најавио, разговараће се на 21. "Копаоник
бизнис форуму" од 4. до 6. марта, чија је тема "Како трансформисати Србију у Европи која се
трансформише".
Констатујући да се Европа мења, он је упозорио на то да Србија још има ниске перформансе и
није у стању да бржим ритмом достиже Европу.
"То су две брзине које треба синхронизовати, то је идеја нашег скупа", истиче Ђуричин.
Према његовим речима, од 2008. године имамо кризу у оквиру кризе у Србији, с обзиром да се
од 1991. године налазимо у транзиционој рецесији.
"Србија је после увођења економских санкција 1993. године доживела стање "клиничке смрти"
7

у економском смислу, бруто домаћи производ је пао 60 процената и имали смо мегаинфлацију", подсетио је саговорник Тањуга.
Српска привреда се, додаје даље, никада није опоравила од тог шока, па "практично свака нова
влада када дође у фотељу има ситуацију да се осећа као да је прошла кроз искуство "клиничке
смрти"".
"Посебан аспект нашег форума је улога политичара у реформама", каже Ђуричин, и оцењује да
политичари не могу да се изборе за своје место у историји уколико не буду реформатори.
Спровођење реформи на трагу реиндустријализације земље, према његовим речима, захтева
дужи временски период ефектуирања реформи од временског циклуса у коме влада
функционише.
Ђуричин је напоменуо да је Србија од увођења вишепартијског система имала 10 избора, од
чега седам ванредних.
"Према томе, оно што је прво важно у систему, јесте промена менталитета, да политичари
првенствено буду стратези и државници. Да рачунају са дугорочним интересима и воде рачуна
о повраћају на инвестиције пре свега, а не о повраћају бирача", мишљења је он.
Ако једна влада да свој допринос у тим реформама, па друга влада настави са својим
доприносом, ми ћемо бити на путу опоравка и одрживог развоја, сматра Ђуричин.
Све то захтева промену концепцијског оквира вођења економске политике, оцењује он и додаје
да је неолиберални оквир превазиђен чак и у земљама које су се чврсто држале тог концепта.
С друге стране, како указује, брзорастуће привреде имају сасвим други концепцијски оквир
вођења
економске
политике,
који
се
показао
веома
успешним.
"То је концепцијски оквир са већим нагласком на такозване индустријске политике и са
макроекономским оквиром који функционише логиком економских стабилизатора у
макроекономској сфери, пре свега у финансијској сфери, у банкарству и у пореској сфери",
предочава Ђуричин.
То су теме којима ће се стручњаци бавити на "Копаоник бизнис форуму 2014", с тим што ће
посебни аспекти бити везани за приоритетне индустријске политике за енергетику,
пољопривреду и прехрамбену индустрију, информационе и комуникационе технологије,
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инфраструктуру, које Србију могу да ставе на путању одрживог економског развоја, поручио је
Ђуричин.
Учешће на "Копаоник бизнис форуму" потврдило је више од 600 економиста, финансијских
стручњака, представника државних органа и институција, привредника, у самом програму
биће 103 учесника, а на панелима и пленарним сесијама 98.
Закључци са тог скупа сумираће се на крају у документу који носи назив "Копаоник консензус".
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/443071/Mestani-i-radnici-blokirali-put-u-Zajaci

Мештани и радници блокирали пут у Зајачи
С. Пајић
ЛОЗНИЦА – Мештани Зајаче спонтаним окупљањем у центру села подржали су јуче (у суботу
15.фебруара) незадовољне раднике РТ „Зајача“, који су од 28. јануара у штрајку због
неизмирених плата и доприноса, а блокадом пута из правца Лознице онемогућили су да до
погона топинице уђе или иy њега изађе било које возило „Фармакома МБ“, у чијем власништву
су рудници и топионица
- Ми смо у петак били у Београду, где смо разговарали са представницима Владе Србије. Након
разговора који смо имали са сарадницима првог потпредседника Александра Вучића, речено
нам је да је власник концерна Мирослав Богићевић спреман да нас прими у Шапцу, у средишту
фирме, на разговор.
При повратку из Београда, наша три аутобуса зауставила је полиција на савском мосту, на
уласку у Шабац, где нам је речено да без заустављања наставимо вожњу све до Прњавора. Ту
нас је преузела лозничка полиција и под ротацијом, као да смо криминалци, допратила до
Зајаче – каже Драган Пантић, представник штрајкача.
Он је потврдио да су незадовољни радници одлучили да наставе протестна окупљања пред
дирекцијом предузећа у Лозници већ од уторка (18.фебруара), а да је група радника, подржана
мештанима, блокирала контејнерима пут у близини зајачке топионице.
Према речима Слободана Живановића, председника Савета месне заједнице, житељи Зајаче су
на (јучерашњем – субота) збору грађана одлучили да подрже раднике тако што ће наставити
блокаду пута и наредних дана. – Пролаз је затворен за сва возила која имају везе са
производњом у топионици, а сви други слободно могу да пролазе.
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Жао нам је што на овај начин морамо да решавамо проблеме наших људи који месецима нису
примили зараде. Блокираћемо пут све док се њихови захтеви не испуне – каже Живановић.
Јуче (15.фебр) око 13 сати у Зајачу је стигла генерална директорка РТ „Зајача“ али је и њен
путнички аутомобил заустављен па је до круга фабрике наставила пешке.
Рудари и топионичари захтевају да им се исплате још две, од седам заосталих плата, овере
здравствене књижице и повеже радни стаж, како би наставили производњу. Са овим захтевима
су од 6. фебруара изашли пред управну зграду фирме, уз поштовање минимума рада у
фабрици, али сем једне исплаћене зараде других помака у решавању проблема није било.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/442961/Zelvoz-u-Smederevu-Radnici-se-vratili-praznih-ruku

"Желвоз" у Смедереву: Радници се вратили
празних руку
Бета
Делегација синдикалиста и радника Фабрике железничких возила "Желвоз" који су 15. јануара
запосели градску скупштину тражећи своја права, данас су се састали с помоћницом министра
економије и регионалног развоја Мишелом Николић, али како истичу, нису напредовали у
преговорима.
"Све је остало отворено. Вртимо се у круг. Питање социјалног програма остало је недоречено.
Можда ћемо нешто више знати следећег петка (21. фебруара). На следећем састанку
закључићемо да ли Министарство купује време", изјавио је председник Асоцијације
самосталних и независних синдиката (АСНС) фабрике Драган Милијашевић.
У три досадашња састанка представници радника успели су да издејствују три минимална
лична дохотка, од којих очекују да трећи буде исплаћен 13. марта.
"Важније од минималца је што смо постигли договор да 14. фебруара почнемо преговоре о
потписивању меморандума за прихватање раније предатих докумената за социјални програм",
рекао је Драган Милијашевић.
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Делегација је данас тражила да се преговара о подстицању производње као што је било
договорено на прошлом састанку, 12. фебруара, али до тога није дошло, као ни до потписивања
меморандума о социјалном програму.
Милијашевић је рекао да ће радници Желвоза до испуњења захтева, и даље боравити у
скупштинској сали.
"Видећемо шта ће бити у петак (21. фебруара). До тада ћемо се уздржати од блокирања
железничког и друмског саобраћаја", обећао је Милијашевић.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98067

Крстић: Нема места већем минималцу
Извор : Тањуг
Представници синдиката тражили су на седници Социјално-економског савета да
се минимална цена рада повећа са 115 на 130 динара.
Представници послодаваца су сматрали да за такво нешто нема места, а министар финансија
Лазар Крстић је упозорио да за то повећање нема средстава у буџету, изјавио је председник
Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић.
"Ми из УПС смо рекли да нема места повећавању, с обзиром на то да се ништа озбиљно није
променило у привреди у односу на 2011. годину, када је установљена претходна минимална
цена рада", рекао је Атанацковић Тањугу.
Према његовим речима, састанку је присуствовао и министар финансија Лазар Крстић који је
рекао да је републички буџет за 2014. годину пројектован на садашњем нивоу плата и да би
свако повећање пробијало план државне касе.
"Од тога (повећања минималне цене рада) неће бити ништа", оценио је Атанацковић.
И претходна минимална цена рада, како каже, била је по општој процени претерано велика,
јер је била повећана за 13 одсто, као што се и данас тражи, а при томе је раст бруто домаћег
производа био много мањи.
"Када је прошли пут повећана минимална зарада, синдикати су тада тражили повећање са 105
на 112 динара, и пошто је тада била предизборна кампања, као данас, на састанак Социјалноекономског савета је дошао државни секретар у Министарству финансија Душан Никезић, који
је замењивао министра финансија Мирка Цветковића и рекао да ће цена бити 115 динара и
тако је остало", подсећа Атанацковић.
Због размимоилажења у ставовима представника синдиката и послодаваца на седници
Социјално-економског савета одлучено је да Влада Србије, у складу са законом, донесе одлуку о
висини минималне зараде за пероид јануар - јун 2014. године, саопштено је данас из владе.
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Социјално-економски савет, којем је председавао премијер Ивица Дачић, оценио је такође да
радна група што пре треба да оконча рад на изради Нацрта закона о раду, наведено је у
саопштењу.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/grad-i-sindikati-partnerski-resavaju-probleme-0

Град и синдикати партнерски решавају проблеме
Градоначелник Милош Вучевић са члановима Градског већа за финансије, управу
и прописе и за комуналне делатности, те директори из јавно-комуналних
предузећа и представници Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Новог Сада и Савеза самосталних синдиката града су у петак одржали
састанак, саопштено је из Градске куће.
Повод да се састану синдикат и градски челници је лоше стање у “Чистоћи” “Лисју”, “Путу”,
“Градском зеленилу”, ЈП СПЦ “Војводина”, као и захтев синдиката да се почне реорганизација
ових градских фирми.
Градоначелник Вучевић је истакао да градска власт и запослени треба да буду на истом задатку
и да буду партнери у решавању проблема. С тим се сложио и синдикат комуналаца, јер
директан разговор о сваком предузећу појединачно је одличан начин да се партнерски однос
негује.
У саопштењу је наведено да ће се већ наредне седмице одржати нови састанак, како би се
видело шта је урађено, како би се решили актуелних препрека, које ометају рад јавних
предузећа.
З. Д.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=14&nav_id=812144

"Не дамо наменску странцима"
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Синдикати три фабрике наменске индустрије противе се продаји 49
одсто капитала странцима по моделу који је најавило Министарство одбране.
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"Управа за одбрамбене технологија најавила је могућност да страни улагачи постану власници
до 49 одсто капитала предузећа одбрамбене индустрије, кроз улагања у технолошке и
производне процесе", саопштили су Синдикати "Застава оружје" из Крагујевца, "Први
Партизан" из Ужица и "Прва искра" из Барича.
Синдикати, како је наведено, упозоравају на могућне кобне последице таквог приступа продаје,
с обзиром на негативна искуства последњих година у приватизацији стратешки важних
предузећа српске привреде.

"Већина предузећа из групације одбрамбене индустрије има осигуран пласман својих
производа због велике тражње наоружања и војне опреме на медјународном тржишту.
Осцилације у реализацији зависе од војно-политичке ситуације, а пошто се стање у
међународним односима мења, мења се и интезитет тражње", наведено је у саопштењу.
"Такав начин продаје капитала предузећа одбрамбене индустрије Србије најављен је кроз
нацрт новог Закона о производњи који убудуће треба да дефинише положај одбрамбене
индустрије", наведено је у саопштењу у коме се додаје да нацрт закона није стављен на увид
руководствима предузећа наменске индустрије, као ни синдикатима фабрика, како би изнели
примедбе и сугестије на предложене законске одредбе.
Три синдиката наводе и да претпостављају да ће се нацрт закона наћи у скупштинској
процедури после формирања нове владе Србије.
У заједничком саопштењу се подсећа да су предузећа одрамбене индустрије највећим делом
нето извозници, и као таква у великој мери ангажују домаћа предузећа из различитих области
обојене металургије, електронске, машинске, гумарске, дрвне, хемијске и других индустрија.
Такође, највећи су потрошачи стратегијски важних сировина, а у свом развоју и производњи
имају велику потребу и користе широк спектар лабараторијских услуга за различита
испитивања, као и опитне полигоне.

АЛО
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/i-muskarci-plesali-u-borbi-protiv-nasilja-nad-zenama-foto/46386

"МИЛИЈАРДА УСТАЈЕ ЗА ПРАВДУ"
И мушкарци плесали у борби против насиља над женама!
Аутор: Б.Ненковић
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Савез самосталних синдиката из Крагујевца придружио се данас глобалној
кампањи у борби против насиља над женама „ Милијарда устаје за правду“.
Женска секција овог синдиката организовала је тачно у подне плес на централном градском
тргу „ Код Крста“, борећи се против злостављања и физичког насиља.
„Милијарда за правду“ је глобални позив упућен женама које су преживеле насиље и онима
који их воле да се мирно окупе, прекину ћутање и захтевају правду кроз уметност и плес.
Прошле године у Србији је убијене су 43 жене и све су изгубиле живот у свом дому од стране
партнера или члана породице. То је 11 убистава више него у 2 012. години.
Плесу у Крагујевцу, који се одржава у преко 200 земаља света, придружили су се и мушкарци,
подржавајући тако кампању против насиља. Крагујевчани су могли да се придруже овој
кампањи исписујући пароле. Улични плес данас је организован у још десет градова у Србији.
Осим Крагујевца глобалној кампањи придружили су се и Кикинда, Крушевац,Краљево,
Лесковац, Власотинце, Земун поље Нови Бечеј, Ниш и Бујановац.
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