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Кућни буџет сигуран једино од - пензије
Д. Маринковић
Примања најстаријих грађана у Србији једини су приходи у домаћинству, који су
засад редовни и сигурни. Месечни приходи достижу 33 одсто укупног кућног
буџета н Однос запослених и пензионера 1:1
ЊИХОВА примања су углавном више него скромна, али нас издржавају. Већина домаћинства у
Србији у сваком смислу зависи од њених најстаријих чланова. Чувају децу када год затреба,
плаћају рачуне и пуне фрижидере. Пензионери су данасфинансијски ослонац српске породице.
Сваки трећи динар у кућном буџету, барем како каже статистика, долази од пензија. Приходи
најстаријих грађана месечно достижу 33 одсто, док редовне плате чине 46 одсто.
Овакви подаци упозоравају да нам озбиљно прети опасност да се број радно способних
приближи броју пензионера. Однос запослених и пензионера је врло неповољан и сада износи
готово један према један. Требало би да буде три према један, како би радници уплатом
доприноса за пензионо осигурање обезбедили редовна примања најстаријих.
Због тога су, како каже за „Новости“ Данило Шуковић, економиста, пензије постале неиздржив
економски терет и стварају велики дефицит у буџету који постаје све неподношљивији. А,
уколико се не повећа запосленост и обезбеди привредни раст, иовако скромне пензије биће
неодрживе, због чега старој популацији Србије прети дуготрајно сиромаштво.
- Теза да су пензионери постали економски стуб породице је у исто време и реална, али и
поражавајућа - упозорава Шуковић. - Статистички подаци говоре да је, од укупног
становништва у Србији, само 30,1 одсто запослено, што значи да онај ко има посао, у просеку
издржава више од три особе. Неактивно становништво чини 54,8 одсто укупне популације, а
особе млађе од 15 година - 15,1 одсто. Овако неповољна структура становништва, са аспекта
његове активности, извесно економски ослонац не може имати у уделу запослених грађана, и
то чак ни под условом да наши запослени имају зараде на много вишем нивоу.
Управо зато, сматра Шуковић, примања пензионера су пресудна за преживљавање
становништва, чији стандард драстично опада последњих пет година. Без обзира на то што су
ти приходи изузетно ниски и износе само око 60 одсто просечних зарада, које су сада око 350
евра месечно, а просечне пензије су око 200 евра.
ИНФО* Просечна пензија у Србији износи 26.290 динара
* Од укупног броја становништва, 30,1 одсто је запослено
* ДОзнаке из иностранства износе више од три милијарде евра
* Већина трговаца одобрава пензионерима попуст од 10 одсто
Председница Центра за потрошаче ЦЕПС, Вера Вида, потврђује да су пензионери у Србији
велики ослонац српске породице, јер пензије у приходима просечног домаћинства учествују
месечно са једном трећином.
- Пензија је једини приход у домаћинству који је засад редован и сигуран - наглашава Вида. - За
разлику од плата, које не само да стоје већ и падају, пензије стоје. Такође, попусти које већина
продавница даје пензионерима, свакако су једна од ставки, односно повољност на коју може да
рачуна свако домаћинство које има пензионера у кући.
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И статистика потврђује да су пензије значајан део готово сваког кућног буђелара. Према
њиховим подацима, просечну породицу данас чине један запослени и један пензионер, који
издржавају трећег члана. Од два примања у кући само је један сигуран и редован.
- Срамота ме је да причам, али моја породица буквално зависи од наших родитеља пензионера - прича Милица М. из Београда. - Мајка мог супруга нам чува децу и дотира за
храну. Моји родитељи, који су се после одласка у пензију вратили у село, пуне нам фрижидер
месом, сиром, поврћем...

И ВЛАДА ПРИЗНАЛА НЕЛОГИЧНОСТ ДОНЕТОГ ПРОПИСА

Порез само на основну плату
Сузана Лакић
Од јуна солидарни порез неће се плаћати на накнаде за породиље или ноћни рад лекара.
Свесни рупа у новом пропису, из СНС најављују промене и кажу да је идеја да држава опорезује
само основну зараду. Тако би раднику који је зарађивао 60.000, плус 20.000 додатака, остало у
џепу 4.000 динара. У Влади истовремено намеравају да избегну и допунски порез на заостале
зараде или накнаде и да се нови модел обрачуна представи са првом групом економских мера
планираних пре лета. Услов је, кажу у СНС, да ова странка остане на власти.
Због одлуке о солидарном порезу која је ступила на снагу у јануару, накнаде за сменски или
ноћни рад биле су мање за 20 до 25 одсто. Лекару специјалисти од пет дежурстава практично су
три и по одлазила у буџетску касу. Аномалије владине мере осетиле су и породиље и труднице
којима накнада стиже са закашњењем, а опасност да плаћају екстра порез имају и радници у
фирмама у реструктурирању.
Услов је да им Влада у исто време пусти неколико заосталих плата, без обзира на то што су у
питању минималци.
Професори Правног факултета покренули су иницијативу за оцену уставности закона који
регулише плаћање солидарног пореза. Проблем је, кажу, то што код нас већ постоји Закон о
порезу на доходак, који у члану два каже да се искључиво тим законом уређује опорезивање
свих доходака грађана.

3

Финци купују ФАП ако држава намири
дугове
В.Лојаница
Компанија „Сису“ из Финске, као што је „Блиц“ и најавио, постаће стопроцентни власник
Фабрике аутомобила Прибој, уз услов да Влада Србије намири заостале дугове предузећа и
реши вишак запослених.
- Предложићемо Влади да отпочне преговоре са фирмом „Сису“. Сматрамо да је то најбоље
решење за ФАП и просперитет Прибоја који више неће живети од субвенција - рекао је јуче у
Прибоју Јорг Јенсен, Немац, шеф државног тима који се последња четири месеца бавио
судбином прибојске фабрике.
Финци су 24. фебруара упутили Влади иницијалну понуду за преузимање ФАП-а, најавивши да
би се у Прибоју производили специјализовани камиони за зимске услове „сису полар“. Њихова
намера је да ФАП опреме најмодернијом технологијом која се базира на моторима “Мерцедес Бенц”.
Финци су доставили и услове. Најпре да држава преузме и реши дугове компаније. ФАП,
рачунајући зависна предузећа, има око 950 запослених. За „Сису“ оптимална бројка је 600
радника. Финци такође траже да се „Стан“, „Ливница Пријепоље“ и хотел „Лим“ издвоје из
ФАП-а.
ОДЛУКА ВЛАДЕ: МИНИМАЛНА ЦЕНА САТА РАДА И ДАЉЕ 115 ДИНАРА

Већи минималац имају чак и Босанци
Б. Анђелић
Гарантовани износ зараде на месечном нивоу износи око 20.000 динара. Иако су синдикати
тражили да се сатница повећа на 130 динара, држава је одлучила да задржи досадашњи износ.
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То што најнижа загарантована
зарада у Србији није повећана већ две године и што је једна од најнижих у региону, није
утицало на Владу Србије да донесе одлуку о њеном повећању. Влада је јуче одлучила да се
износ не мења.
Минималац је у Србији последњи пут коригован у априлу 2012. Тада је цена рада по сату са 102
динара повећана на садашних 115, а српски радник је са минималном платом од 175 евра и
тада, али и сада, један од најмање плаћених у окружењу. Минимална зарада већа је чак и у
БиХ, коју потресају социјални немири. Овом одлуком Влада у техничком мандату заправо је
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пресекла полемику чланова социјално-економског савета који нису могли да се договоре око
износа.
Представници синдиката су тражили да најмања цена рада по сату буде виша за 15 динара, што
би на месечном нивоу значило увећање од око 2.200 динара. То послодавци никако нису хтели
да прихвате. Колико грађана живи од минималца, нико са сигурношћу не зна. Евиденцију не
води ни Министарство рада ни Министарство финансија. Процене су да је у питању до 500.000
људи.

Пола милиона грађана нема пара да плаћа
комуналије
Горица Авалић
Грађани који рачунају да ће неплаћене обавезе застарити греше. Њима следи опомена, прекид
испорука услуге, па утужење, али и плаћање дуга, све са каматом.
Најмање толеранције према неплатишама имају мобилни, фиксни, интернет и кабловски
оператери, који већ после једног неплаћеног рачуна уводе прве казне за неодговорне платише,
у виду смањене брзине интернета, или укидања могућности позивања других корисника.
Грађани су донедавно најређе плаћали рачуне за струју и грејање, али са недавном променом
политике наплате електродистрибуција, ова пракса полако почиње да изумире.
- За дуг од 5.000 динара добио сам опомену, а када ми је са следећим рачуном дуг прешао
10.000 динара, стигло ми је упозорење пред искључење. Знам људе којима су стварно брзо
након тог упозорења и искључили струју, тако да нисам хтео да ризикујем, па сам платио
толико да ми дуг падне испод 5.000 динара - каже Београђанин Мирко Јефтовић.
Када „екипе с маказама“ крену у сечу струје и гаса, дужницима прети још један трошак.
Поновно прикључење на електромрежу кошта и неколико хиљада динара, док ће слична услуга
кориснике гаса коштати и 19.000 динара.
Водоводи веома ретко прекидају испоруку воде, а мале су шансе да ће надлежни престати да
односе и смеће, али ће и једни и други у року од годину дана, када могућност наплате дуговања
застарева, подићи тужбе против дужника, а тада ће поред дуга, морати да плате и судске
трошкове, као и нагомилане камате, које на дужи период уопште нису безначајне. - Наше
предузеће користи максимум од 12 месеци, а затим покрећемо принудну наплату када немамо
никакву другу опцију - кажу за „Блиц“ у Инфостану.
У наплатним службама свих комуналних предузећа, телекомуникационих кућа и кабловских
оператера кажу да су најредовније платише, упркос томе што имају у просеку најниже приходе
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- пензионери.
Многима се десило да су због грешке у књижењу платили исти рачун два пута, и то само зато
што нису чували рачуне као доказ о уплати. Уплатнице је потребно чувати бар годину дана.

Рудари Зајаче месец дана у штрајку
Бета
Радници предузећа Рудници и топионица "Зајача", код Лознице, најавили су данас да ће
наставити протесте и блокаду пута пошто им ни после месец дана штрајка нису испуњени
захтеви за исплату зарада и оверу здравствених књижица.
Представник штрајкача Драган Пантић рекао је агенцији Бета да ће даноноћне блокаде
регионалног пута у центру села из правца Лознице, бити настављене све до испуњења захтева.
- Пролаз је затворен за сва возила која имају везе са производњом у топионици, а сви други
слободно могу да пролазе - рекао је Пантић.
Због неизмирених осам плата и доприноса за здравствено осигурање, радници "Зајаче"
започели су штрајк 28. јануара. Потом су 6. фебруара наставили протест испред управне зграде
у Лозници, 14. фебрура су протестовали испред зграде Владе Србије у Београду, да би дан након
тога почели блокаду пута у центру села Зајача.
У међувремену су имали неколико разговора с власником предузећа Мирославом
Богићевићем, али су добили само једну плату.
- Не одустајемо и настављамо даље до испуњења наших захтева а то су исплата најмање још две
заостале плате и овера здравствених књижица - нагласио је Пантић.

Протест радника Керамике Младеновац
Тањуг
Радници Керамике Младеновац организовали су данас протестни скуп како би изразили
незадовољство због продаје рудника глине Кошарно, одакле се та фирма снабдева основном
сировином за производњу.
Радници Керамике кажу да не раде већ осам месеци, да су фирми због дуга искључени гас,
струја, телефон и вода, као и да се сада у кругу фабрике налазе само два радника обезбеђења.
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Они су 20. јануара, због проблема око приватизације фабрике и неисплаћених зарада од јуна
2012
године,
накратко
блокирали
магистрални
пут
Младеновац-Београд.
Лежиште Кошарно налази се у селу Стојник, удаљеном 15 км од Младеновца.
Површинска експлоатација у Кошарну интензивно се одвија од 1982. године, а геолошким
испитивањима утврђено је да резерве обезбедују дугогодишњу експлоатацију.
Кандидат за градског одборника Српске напредне странке Горан Спасојевић је рекао
новинарима да је, према незваничним подацима, компанија Оил БГ продала имовину
Керамике Младеновац такође бугарској фирми Прогресив БГ Груп, на име меница и задужења.
- Радници су успели да се организују и формирају правни тим, који ће се бавити утврђивањем
чињеница и на основу решења и сазнања које будемо добили одлучићемо како ћемо заштити
њихове интересе - навео је Спасојевић.
Он је казао да, уколико би се та продаја спровела, Керамика би изгубила сврху свог постојања,
јер не може да функционише без сировина.
- Сви треба да радимо на томе да се сачувају радна места која нису трошак и проблем државе,
већ могу да приходују, да држава има од тога користи и да свих 550 радника може да издржава
своје породице - истакао је Спасојевић.
Он је позвао државне органе да преиспитају те поступке који су се десили на штету Керамике
Младеновац и радника, да би се спречила, како је рекао, криминална радња, а радницима
омогућио повратак у фабрике.
Спасојевић каже да се ради о незваничним сазнањима, јер радници и представници синдиката
малих акционара нису добили никакве информације, продаја је обављена преко приватног
извршитеља, а купац је странац и највероватније Бугарин.
Он је рекао да се чека да се донесе званично решење, а потом ће се обратити државним
институцијама са јасним ставовима, како да се спречило спровођење продаје рудника
Кошарно.
Спасојевић је казао да се чека решење приватног извршитеља, који је дужан по закону да
објави шта се догодило на лицитацији, где нико није могао да буде присутан, а на основу тих
решења радници ће упутити одређене примедбе судовима који ће реаговати на основу тога.
Радник Керамике Младеновац Милош Ивановић изјавио је да запослени више од осам месеци
не знају какав је статус те фабрике, јер немају никакав документ о томе да ли су на плаћеном
или неплаћеном одсуству, нити да ли су на бироу.
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Према његовим речима, менаџмент фирме им дугује 22 плате, а радни стаж им није уплаћен од
2011. године. Он је подсетио да су радници Керамике одустали од блокаде магистралног пута
Младеновац-Београд, након што су их примили у надлежним министарствима, од којих очекују
да предузму кораке за ресење њихових проблема.
Ивановић каже да, уколико надлежне институције у неком разумном року не предузму ништа
конкретно, радници Керамике ће радикализовати протесте и вратити се блокади пута.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања затражило је 26.
фебруара од Привредног суда у Београду и Републичког јавног правобранилаштва да се
обустави јавно надметање за продају непокретности компаније компаније Керамика из
Младеновца.
То министарство је утврдило да би се продајом те имовине угрозио интерес Србије јер су
"природна богатства добра од општег интереса у државној имовини" и упозорило да, уколико
би се спровела продаја, природно богатство би било продато као обична земља, чиме би се
купцима обезбедила велика добит.

Остаје минимална зарада од 115 динара по
радном сату
Бета
Влада Србије одлучила је данас да минимална зарада, без пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање, од јануара до јуна ове године остане непромењена - 115 динара по радном
часу.
На последњој седници Социјално-економског савета није постигнут консензус о висини
минималне зараде јер су репрезентативни синдикати тражили да се увећа на 130 динара по
сату.
Последње повећање "минималца" било је 1. априла 2012. године - са 102 на 115 динара.
Влада је данас утврдила Програм управљања водама у Србији у 2014. години, као и Уредбу о
распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од
националног интереса у 2014. години.
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Минимална зарада 115 динара по радном
часу
БЕОГРАД –Влада Републике Србије одлучила је данас да минимална зарада, без пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-јун 2014. године износи 115
динара по радном часу.
Исти износ је важио и према одлуци донетој за период март-децембар 2013. године, и
примењивао се у прва два месеца ове године, док се не буде утврдио нови износ минималне
зараде по часу нето.
Како се наводи у саопштењу, Влада је ову одлуку донела јер Социјално-економски савет није
постигао консензус о висини минималне зараде.
Танјуг

Синдикати све спремнији на уступке
Прихваћено да отпремнине важе само за стаж код последњег послодавца, али да њихов износ
буде трећина просечне плате
Синдикати су спремни на одређене уступке око измена Закона о раду, поготово када су у
питању отпремнине – да буду исплаћене само за време проведено код последњег послодаваца,
али не пристају да то буде једна трећина основне зараде за све године радног стажа. Траже да
то буде трећина просечне зарада радника који је радио на том месту. Међутим, њихови ставови
и даље остају непомирљиви око друге важне теме – рада на одређено.
Уочи јучерашњег састанка синдиката, послодаваца и Министарства рада поводом измена
Закона о раду синдикати су истина рекли да су спремни на уступак да рад на одређено време
буде две године. Али траже да у свим фирмама које имају континуитет у раду, рад на одређено
време буде ограничен на 20 одсто од укупног броја запослених. Небојша Милетић, представник
Уније послодаваца у радној групи за измену закона, каже да је то неприхватљиво за
послодавце.
– Наш став је три године и то безусловно – изричит је Милетић.
Он каже да на јучерашњем састанку ништа није конкретно договорено. Осим ове две кључне
ставке око којих се „саплиће” Закон о раду било је речи и о обрачунавању минималне зараде и
казнених одредаба за отказ радницима.
– Следеће недеље настављамо да разговарамо. Све три стране показују жељу за договором.
Верујем да ћемо успети да пронађемо решење, јер докле год трају преговори постоји шанса за
успех – штур је био Милетић не желећи да износи детаље са састанка.
Синдикати се јуче нису оглашавали, али су уочи састанка јавности предочили своје ставове.
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Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката, сагласан је да се зарада
утврђује на сасвим нов начин и да се то ради једном годишње, а не два пута као до сада, и да
њена вредност буде најмање 70 одсто од минималне потрошачке корпе. –Уколико падне испод
70 одсто, да се аутоматски коригује у току године, да не би било великог пада – рекао је
потпредседник Савеза самосталних синдиката.
Синдикати сматрају да би минимална цена рада требало да износи најмање 130 динара по сату,
односно 22.300 динара месечно, што је око 2.000 динара више него сада.
Како је казао Михајловић, не би смело да се дозволи да та минимална зарада постане пракса
већ да важи само у случајевима кад неко предузеће има проблем у пословању.
Синдикати, како каже, не желе да разговарају у вези са проширеним дејством колективног
уговора, јер се противе његовом укидању.
– Ако се укине проширено дејство колективног уговора изгубићемо социјални дијалог и то је
нешто што не можемо да прихватимо – казао је Михајловић.
Подсетимо Закон о раду био је једно од најосетљивијих социјалних питања уочи расписивања
избора. Најавивши наставак дијалога са синдикатима, челници владе су истакли спремност да
се преиспитају и предлози закона о стечају и приватизацији који су раније послати Скупштини.
Синдикати су тврдили да верзија закона о раду коју је срочило Министарство рада уз подршку
тадашњег министра привреде Саше Радуловића фаворизује послодавце и раднике ставља у
неравноправан положај. Убрзо потом уследила је оставка министра привреде, јер су из
процедуре повучени закони које је предлагао.
М. Авакумовић

Минималац две године 115 динара
Влада Републике Србије одлучила је данас да минимална зарада, без пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–јун 2014. године
износи 115 динара по радном часу.
Исти износ је важио и по одлуци донетој за период март–децембар 2013. године, и
примењивао се у прва два месеца ове године, док се не буде утврдио нови износ минималне
зараде по часу нето. Како се наводи у саопштењу, Влада је ту одлуку донела јер Социјалноекономски савет није постигао консензус о висини минималне зараде.
Иначе, пуне две године висина минималца није мењана и најнижи износ који радник у Србији
може примити је 115 динара по сату, што је месечно нешто изнад 20.000 динара.
С обзиром на свакодневно „скакање“ цена, синдикалци су тражили да се законски минимум
помери на 130 динара. Међутим, Влада је одлучила другачије.
На последњој седници Социјално-економског савета представници послодаваца и Владе
истакли су да за повећање нема новца у буџету, међутим, представници радника нису
задовољни таквим објашњењем.
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Независни синдикат јавних служби је подсетио на то да у Словенији минималац износи 500
евра, али је тамо и просечна зарада готово 1.000 евра, док је у Хрватској минимална заарада у
висини 39 одсто просечне плате остварене у претходној години и износи 375 евра.
Минималац је у Црној Гори предмет договора Владе и синдиката и на нивоу је од око 30 одсто
просечне зараде у држави, док је у Македонији недавно уведен први пут и износи око 131 евро.
По наводима тог синдиката, дошло се до тога да чак и они с платама изнад просека тешко
достижу садашњу потрошачку корпу, док они који имају зараду у висини републичког просека
за потрошачку корпу треба да издвоје готово једну и по просечну зараду.
С. Г.
Дневник

Спорни откази, отпремнине, рад на
одређено време...
– На овонедељном састанку Радне групе за измене Закона о раду синдикати и
послодавци ипак нису усагласили ставове у вези с одредбама које се односе на рад
на одређено време и начин исплате отпремнина – изјавио је потпредседник
Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић.
Он је Танјугу рекао да очекује да ће на наредном састанку бити конкретизовани ставови у вези
са спорним одредбама. Како је казао, послодавци сматрају да би рад на одређено требало да
траје три године, а синдикати су пристали на решење да то буде две.
– У вези с условима за давање отказа раднику, неке ставове смо усагласили, али већину не –
рекао је Михајловић. – На састанку следеће недеље разговараће се о минималним зарадама, и
поново ћемо покушати да размотримо и конкретизујемо решења о којима постоји неслагање.
Он је казао да сматра да ће о неким одредбама сагласност врло тешко бити постигнута. Одредбе
чија се измена разматра односе се на рад на одређено време, начин исплате отпремнина,
обрачунавање минималне зараде и на казнене одредбе за отказ радницима. Он је прецизирао
да су синдикати предложили да рад на одређено време траје две године, али да се нађе
механизам да у свим фирмама које имају континуитет у раду, такав рад буде ограничен на 20
одсто од укупног броја запослених.
– Што се тиче отпремнина, синдикати се слажу с тим да она треба да буде исплаћивана за
године стажа проведене код последњег послодавца, али да то не буде трећина од основне
зараде за све године радног стажа, већ трећина од његове просечне зараде – навео је он.
Казнене одредбе за давање отказа радницима могу се дефинисати Пословником о раду, додао
је Михајловић, а кад је у питању минимална зарада, синдикати су дали предлог да то буде
бруто зарада, односно уплаћени порези и доприноси, и да то износи најмање 70 одсто од
минималне потрошачке корпе, као и да се утврђује једном годишње.
Како је додао, не би смело да се дозволи да та минимална зарада постане пракса већ да важи
само у случајевима кад неко предузеће има проблем у пословању. Синдикати, додао је, не желе
да разговарају о проширеном дејству колективног уговора јер се противе његовом укидању.
Е. Дн.
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Сегол: Добро што је повучен
– Повлачење Закона о раду у Србији било је неизбежно јер овдашњи синдикати сматрају да би
се предложена решења преломила искључиво преко леђа радника, а о изменама тако важног
закона не може се одлучивати без уважавања мишљења свих социјалних партнера – изјавила је
генерална секретарка Европске конфедерације синдиката (ЕКС) Бернадет Сегол за Тањуг
током посете Србији. – О Закону о раду се не може одлучивати у једној канцеларији и приступ
од врха ка дну није начин на који можемо створити одрживост реформи јер важно је да се
преговара с кључним и релевантим људима.
Она је навела да је социјални дијалог један од најважнијих сегмената да би реформе које се
планирају биле одрживе и да би се обезбедио привредни и друштвени напредак и да за важна
питања попут Закона о раду, одлуке не би требало да се доносе без консултација са
синдикатима.

Из Стандард Костолца траже 33 плате
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Запослени у Стандард Костолац започели су протестне шетње у том
граду са захтевом да им се исплате 33 заостале зараде и регулишу права из радног
законодавства.
Главни повереник синдиката "Стандард Независност", Перица Рајковић рекао је да запослени
немају повезан радни стаж, нити здравствене књижице.
Та фирма је издвојена из система Електропривреде Србије 2004. године, а тренутно је
запослено око 160 радника, навео је Рајковић.
Свакодневне протестне шетње су јуче започеле две синдикалне организације - ЕПС Стандард и
Стандард Независност, а протести се неће одржавати викендом. Рајковић је казао да је то
предузеће у надлежности Агенције за приватизацију, али да се ту ништа не дешава.
"Стандард Костолац" је 90 одсто у власништву државе, а 10 одсто је друштвени капитал.
Протестне шетње ће се одржавати свакодневно у Костолцу, а уколико нико од надлежних не
буде реаговао у року од седам дана штрајк ће бити радикализован у оквирима законом
дозвољених синдикалних активности, као што је одлазак пред зграду владе и министарства,
штрајк глађу и друго, поручују синдикати.
Привредно друштво за трговину и угоститељство Стандард из Костолца је предузеће које се
бави исхраном радника ЕПС - а Електропривреде, али и комерцијалним делом послова.
У саставу Стандарда се убрајају хотел-ресторан Костолац, као и ресторани Дунавски драгуљ,
Виминацијум и Путник.
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