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Радници блокирали саобраћај у центру
Ниша
Тањуг
Радници нишких предузећа који траже исплату заосталих зарада кратко су данас блокирали
саобраћај у центру Ниша тако што су заузели пешачки прелаз и ту остали до упозорења
полиције да се морају разићи. Стотинак окупљених радника се затим вратило пред Градску
кућу где су наставили протест.

Уз посредовање градоначелника Ниша Зорана Перишића и његових срадника радници су
разговарали са министром Игором Мировићем и формирана је радна група која треба да
утврди критеријуме, приоритете, даље кораке и усвајање или измену одговарајућих прописа
како би исплата заосталих зарада била могућа.
Радници траже, како су рекли новинарима, краће рокове за реализацију наведеног договора,
јер страхују да ће знатно теже доћи до исплате после избора и да ће морати дуже да чекају.
Међу окупљенима је било радника из пропалих нишких предузећа, оних у стечају и
реструктуирању. Они потражују заостале зараде за око 4.500 радника у укупном износу од 2,2
милијарде динара.
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Михајловић: Штрајк у Зајачи политички,
Боровчанин делио шаторе
С. Пајић - Агенције
Министарка енергетике и заштите животне средине Зорана Михајловић данас је у Зајачи
оценила да се “данас све чешће праве политички штрајкови”, поменувши државног секретара
за омладину и спорт Ненада Боровчанина (СПС) као особу која је штрајкачима обезбедила
шатор у којем даноноћно бораве.

- У питању је приватно предузеће (РТ “Зајача”) и нећу да улазим у то да ли неко организује или
не штрајк у приватном предузећу и да ли су то политичке користи. Нисам долазила у Зајачу
раније да не би изгледало да је то из политичких разлога, иако смо доста урадили за то место рекла је Михајловићева.
Она је устврдила се намерно праве одређени штрајкови и да је то “политички инструисано”.
- Део рудара је почео да ради, већи део, док се мањи део налази у шатору за који сам чула да га
је обезбедио државни секретар Министарства омладине и спорта, Ненад Боровчанин, кадар
СПС-а. Са друге стране слушамо како градоначелник Лознице обезбеђује аутобусе да би тај део
рудара

долазио

испред

Владе

Србије

и

штрајковао

-

рекла

је

Михајловићева.

Министарка је подстила да је СНС 18 месеци у власти и да њена странка није приватизовали то
предузеће, већ “они који сад праве додатне проблеме”.
- Суштина је да су ти људи искористили оно што смо им успели да обезбедимо а то је
здравствена нега, то смо једино као влада могли да урадимо - рекла је министарка Михајловић.
Она је подсетила да је њено министарство издвојило скоро 300 милиона динара за санацију
земљишта у Зајачи, чиме ће људима коначно бити омогућено да ту здраво живе. Према њеним
најавама, тај посао би требало да буде завршен до децембра 2014. године.

3

Говорећи о стању у некадашњој фабрици „Вискоза“, министарка је рекла да мора да се изврши
детаљна истрага везана за то предузеће.
- Како је могуће да се поред полиције сваки дан нешто износи из предузећа. Оно што може да
се спасе из „Вискозе“ треба спасти, ако нешто може да функционише нека функционише, ако
не, да знамо шта да радимо са остатком - поручила је Михајловићева и додала да ће процес
реструктурирања „Вискозе“ трајати до краја ове године.
Грађани питали за посао
Зорана

Михајловић

разговарала

је

данас

с

грађанима

Лознице,

а

највећи

број

њих питао министарку о могућностима за запослење и решење социјалних питања, саопштило
је Министарство.
Михајловић је, како је наведено, информисала грађане да је Министарство још прошле године
увело

социјалне

карте

у

енергетици,

захваљујући

којима

социјално

угрожена

домаћинства могу добити бесплатно одређене количине електричне енергије и природног гаса.

Боровчанин: Бесмислене тврдње да
злоупотребљавам рударе
Ненад Боровчанин изјавио је данас да су бесмислене
тврдње да он злоупотребљава штрајк рудара у Зајачи код
Лознице у политичке сврхе.
"Мене је на место државног секретара поставио Ивица
Дачић и бесмислено је и помислити да подржавам било
кога ко је против Владе на чијем је он челу", навео је
Боровчанин у писаној изјави након оптужби Зоране
Михајловић.
Боровчанин је у изјави додао да су га рудари Зајаче, у коју
често иде због здравља деце отроване оловом, звали када је
почела да пада киша и да им је помогао, "као социјалиста
чије је опредељење брига о свим људима".
"Послао сам им шаторе да не би киснули. Верујем да би
исто урадила и министарка Михајловић да су се њој
обратили. На крају због јавности треба рећи и да је њихова
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прича само једна од многих тужних прича у нашим
приватизацијама", додао је Боровчанин.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/446845/Dacic-Potreba-analiza-Zakona-koji-ogranicava-plate

Дачић: Потреба анализа Закона који
ограничава плате
Тањуг
Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да ће разговарати са надлежним министрима
како би се отклонио проблем запослених на одређено време у судовима и на факултетима а
којима истиче уговор о раду због примене закона који прописује забрану запошљавања до 2015.
године.

Дачић је новинарима на Полицијској академаији рекао да намера Владе није била да додатно
искомпликује живот запосленима у тим институцијама, већ да се, како је нагласио, "ограничи
неограничени ресурс могућег запошљавања".
Према Дачићевим речима, сваки пропис ће се анализирати, а на питање зашто је
закомпликовано, премијер је поновио да то није била ничија намера и да треба "стати на
лопту" и све анализирати.
На питање шта је са новцем од солидарног пореза и како је било многуће да се, на пример, и
исплате трудницама опорезују, Дачић је рекао да су сви прописи донети у моменту када је било
неопходно остврити уштеде, а да се негативни ефекти морају анализирати и отклонити.
"Била је то добра намера, намера да се уштеди и нова влада ће на бољи начин то уредити",
рекао је Дачић и додао да тај новац нигде није отишао већ је искоришћен за попуњавање
дефицита у буџету.
Премијер је такодје подсетио да он није присталица солидарног пореза и таквих мера штедње,
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али да свакако мора да их брани и указао да током предизиборне камкпање која је у току
представници свих странака говоре против тог пореза.
Дачиц је додао да су и Демократска странка и УРС и они који воде НДС раније подржавали
солидарни порез, а да су сада због прикупљања изборних поена против њега.
"Сада су сви против, а после избора ће бити за такав порез", рекао је Дачић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protest_u_centru_nisa_.4.html?news_id=277272

Протест у центру Ниша
АУТОР: З. М.
Ниш - Више од стотину радника „пропалих“ нишких предузећа који траже исплату заосталих
зарада јуче су накратко блокирали саобраћај у центру града, захтевајући што скорије решење
тог проблема.
Они су заузели пешачки прелаз до упозорења полиције да се морају разићи, а касније отишли
пред Градску кућу, где су наставили протест. Они тврде да је Игор Мировић, в.д. министра
привреде, формирао радну групу која „треба да утврди критеријуме, приоритете, усвајање или
измену прописа како би исплата заосталих зарада била могућа“. Већ су имали састанак са
Мировићем, уз посредовање градоначелника Ниша Зорана Перишића, али су казали да
страхују да ће се решење проблема „развући“, поготову због предстојећих избора.
За око 4.500 радника неколико фирми које су у реструктурирању или су отишле у стечај
држава дугује заостале плате у укупном износу од 2,2 милијарде динара.
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„Сименс” у Суботици удвостручио број
запослених
Компанија „Сименс” је у фабрици за ветрогенераторе у Суботици од фебруара
прошле године до данас дуплирала број запослених на 992 радника, чиме се
наставља позитиван тренд увећања обима пословања и броја запослених.
Како се наводи у саопштењу компаније, у фебруару 2013. године фабрика је упошљавала 453
радника.
Генерални директор компаније „Сименс” д. о. о. Београд Тихомир Рајлић казао је да је
потражња на светском тржишту резултирала увећањем броја поруyбина генератора који се
производе у фабрици у Суботици, што је довело и до нових запошљавања.
– „Сименс” је, захваљујући квалитету производа, поштовању рокова и стандарда, као и сталним
иновацијама у производњи, један од десет највећих извозника из Србије – додао је Рајлић. –
Наш тим у Суботици и Београду сада чини 1.066 запослених, а настојаћемо да и у овој години
утичемо на позитивну привредну климу Србије и у складу с тим отпочнемо и нови циклус
запошљавања.
Компанија је и у ову годину ушла с амбициозним пословним плановима, а један од значајних
пројеката, који је започет у октобру претходне године, јесте проширење сарадње с домаћим
добављачима. Предузеће је покренуло и Сајам за будуће пословне партнере – „Постани
’Сименс’ добављач”. Циљ сајма је локална производња 90 готових компоненти за фабрику у
Суботици, што ће допринети још већој ефикасности и бржој испоруци, а истовремено подстаћи
развој малог и средњег предузетништва у Србији.
На Сајам добављача тада се пријавило више од 250 заинтересованих предузећа, а „Сименсов”
тим стручњака тренутно, у квалификационој фази, обилази мала и средња предузећа широм
Србије која су се пријавила. У наредним месецима биће познат коначан број добављача који
испуњавају неопходне критеријуме и с којима ће „Сименс” кренути у пробне серије, а затим и у
серијску производњу.
Е. Дн.
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