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Министар Вулин се састао са директорима МОР-а у
Женеви
Танјуг
Генерални директор Међународне организације рада Гај Рајдер подржао је напоре Владе
Србије на постизању компромиса представника синдиката и послодаваца око Нацрта новог
Закона о раду
Генерални директор Међународне организације рада (МОР) Гај Рајдер подржао је данас напоре
Владе Србије на постизању компромиса представника синдиката и послодаваца око Нацрта
новог Закона о раду и истакао спремност МОР-а да Србији, после недавних катастрофалних
поплава, пружи неопходну помоћ у реализацији стратегије за опоравак.
У разговору са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александром
Вулином у Женеви, Рајдер је обећао и помоћ експерата у реализацији пројекта израде
социјалних карата.
Рајдер је истакао да ће МОР и даље у потпуности поштовати Резолуцију СБ УН 1244, на шта се
министар Вулин захвалио Рајдеру на принципијелним ставу МОР-а у вези са питањем КиМ.
Вулин је учествовао је данас у раду 103. заседања МОР-а у Женеви и у току радне посете
српски министар рада састао се и са новоизабраним регионалним директором за Европу и
централну Азију Међународне организације рада Хајнцом Келером.
Министар Вулин је саговорнике упознао са процесом консултација социјалних партнера који
раде на тексту Нацрта новог Закона о раду, наведено је у саопштењу Минисатрства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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МОР обећава помоћ Србији
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд, Женева -- Генерални директор МОР Гај Рајдер подржао је напоре Владе Србије
на постизању компромиса представника синдиката и послодаваца око Нацрта новог
Закона о раду.
Рајдер је истакао спремност Међународне организације рада (МОР) да Србији, после недавних
катастрофалних поплава, пружи неопходну помоћ у реализацији стратегије за опоравак.

У разговору са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александром
Вулином у Женеви, Рајдер је обећао и помоћ експерата у реализацији пројекта израде
социјалних карата.
Рајдер је истакао да ће МОР и даље у потпуности поштовати Резолуцију СБ УН 1244, на шта се
министар Вулин захвалио Рајдеру на принципијелним ставу МОР-а у вези са питањем КиМ.
Вулин је учествовао је данас у раду 103. заседања МОР-а у Женеви и у току радне посете
српски министар рада састао се и са новоизабраним регионалним директором за Европу и
централну Азију Међународне организације рада Хајнцом Келером.
Министар Вулин је саговорнике упознао са процесом консултација социјалних партнера који
раде на тексту Нацрта новог Закона о раду, наведено је у саопштењу Минисатрства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1620012/Protest+radnika+%22Precizne+mehanike%22.ht
ml

Протест радника "Прецизне механике"
Група радника "Прецизне механике", чији је већински власник ИТМ група, протестовала је
испред Владе Србије, где их нико није примио на разговор, рекао је "Тањугу" главни
повереник синдиката Независност Прецизне механике Милорад Мацут.
Мацут је рекао да им је, ипак, обећан састанак са представницима Министарства рада, који ће
бити највероватније одржан у току ове недеље.
Истакао је да ће уколико не дође до тог састанка ускоро бити организован нови протест.
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Радници траже да се у потпуности покрене производња у тој фабрици и исплати пет заосталих
зарада, а Удружење малих акционара да се преиспита приватизација Прецизне механике.
Мацут је на почетку протеста изјавио да радници траже од владе да сачува ту специфичну
фирму која има призводе који се извозе.
Навео је да је 14. марта ове године ИТМ група, чији је власник Топлица Спасојевић, "без
икаквог разлога обуставила производњу" у "Прецизној механици" упркос томе што, како каже
Мацут, имају поруџбине.
Према његовим речима, у "Прецизној" је тренутно запослено 294 радника и има 2.800 малих
акционара.
Мацут је истакао да је Прецизна механика модерна фабрика и да у Европи постоје још само
две такве фабрике, у Белгији и Немачкој.
Како је рекао, Прецизна механика производи врхунске производе машинске индустрије и
створила је себи место на светском тржишту.
ИТМ индустрокомерц није испунио ниједну обавезу из купопродајног уговора, а поготово нису
реализована предвиђена улагања од 3,8 милиона евра у производњу - за нове машине и
технологију, обуку радника, навео је Мацут.
Нагласио је да радници не желе да се предају, јер је "Прецизна механика" сувише вредна
фирма за ову земљу да би је неко пустио низ воду.
"Сви рекламирају 'Фијат' и то је добро што је дошао у Србију и што је запослен велики број
људи, али 'Фијат' је понос италијанског народа и инжењерства, а 'Прецизна механика' може да
буде понос српског народа и инжењерства", истакао је Мацут.
Представник удружења малих акционара Никола Глигоровски је на почетку састанка рекао да
ће тражити од владе да се преиспита приватизација те фабрике, као и токови новца од 2008.
године и додао да ће они тражити и да се утврде тачне залихе готове и недовршене
производње.
Учесници протеста су предали влади захтеве и тражили пријем код председника владе
Александар Вучића или министра привреде Душана Вујовића или министра за рад Александра
Вулина.
"Прецизну механику" је 2007. године купила ИТМ група односно ИТМ "Индуструкомерц" за 470
милиона динара и та група поседује 78 процената власничког удела.
Радници кажу да је производња у "Прецизној механици" обустављена са намером да се
фабрика отера у стечај и да се на око пет хекатара земљишта на локацији у улици Војислава
Илића изгради стамбено пословни комплекс.
Прецизна механика је у последње време највише производила опрему за пољопривредна и
транспортна возила.
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Добили отказ мејлом, у недељу
Горица Авалић
У недељу увече око 60 запослених у филијали швајцарске ИТ компаније “Дреј” добили су
мејлом обавештење да у понедељак не долазе на посао.
Отказ без икаквог упозорења! Фирма покреће процес ликвидације. Кад су ипак дошли у фирму
из које су у петак после подне мирно отишли на викенд, обезбеђење их није пустило ни да
дођу до улазних врата.
- Наравно, и у понедељак и у уторак ујутру сви смо ипак дошли испред просторија јер нисмо
могли да верујемо да нас на овај начин обавештавају да смо добили отказ. Тамо је била и
наша директорка Данијела Димитрић у полууплаканом стању. Рекла нам је да је тек пре два
дана сазнала да ће фирма бити ликвидирана. Питали смо је зашто нас није упозорила, али је
само одмахнула главом - причају запослени у “Дреју”.
"Пријатељ"
Раднике је дочекао Константин Вук Савићевић, који се представио као пријатељ фирме и
ником није дозволио улазак
Руководство компаније у недељу је обавестило запослене о покретању ликвидације, а у
понедељак су покушали да покрену овај поступак у Агенцији за привредне регистре (АПР). АПР
је њихову пријаву одбацио јер у њој није био одређен ликвидациони управник. У међувремену,
компанија је предложила да то буде стечајни управник Раде Шевић, који ће одмах по ступању
на дужност уручити отказе за 60 запослених у “Дреју”.
Оно што највише чуди је то што са плановима за гашење фирме нису били упознати ни
менаџери, па ни директорка компаније, а незадовољне и збуњене раднике је испред фирме
сачекао Константин Вук Савићевић, директор и оснивач компаније “Орах” која послује на истој
адреси као и “Дреј”.
Он је иначе син Милорада Савићевића, некадашњег директора „Генекса“. У разговору за
“Блиц“ Савићевић се представио као спољни сарадник компаније и пријатељ фирме.
- Не знамо у ком се својству он тамо нашао, али нам управо он два дана није дозволио да
уђемо у фирму. Понашају се према нама као да смо смеће. У уговорима нам стоји да је
отказни рок 60 дана. Никада нисмо чули да се запослени о овако тешким стварима
обавештавају мејлом током викенда - објашњавају запослени.
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Оно што запослене највише чуди је то што није било никакве најаве или наговештаја да би
овако нешто могло да их задеси.
- Фирма је добро пословала. Пре две недеље имали смо тим-билдинг на Ади. Недавно нам је
била и швајцарска делегација у посети, одржали су нам неке радионице, деловали су
задовољно. Неки од нас су пре мање од месец дана потписали уговоре на неодређено, плате
никада нису касниле, имали смо сву опрему коју пожелимо, зато нам је свима ово велики шок
- објашњавају.
Инспекцији рада у последња два дана стигло је 19 пријава запослених, па инспектори већ раде
на овом случају.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/472392/Olaksice-za-novo-zaposljavanje-od-1-jula

Олакшице за ново запошљавање од 1. јула
Танјуг
Помоћник министра финансија у Влади Србије Ирина Стевановић Гавровић најавила је данас у
Привредној комори Београда почетак примене олакшица за ново запошљавање радника од 1.
јула ове године.
На седници Одбора удружења трговине Привредне коморе Београда она је казала да је циљ
измена и допуна Закона о порезу на доходак градјана у коме се налазе ове олакшице смањење
сиве економије на тржишту рада и веће запошљавање радника.
Стевановић Гавровић, која је задужена за фискални систем у ресору финансија, навела је да
се олакшице крећу измедју 65 и 75 одсто у зависности од броја новозапослених радника и да
функционишу по принципу повраћаја уплаћених пореза и доприноса у року од 15 дана од
уплате.
Олакшице неће важити за повезана лица и компаније, а контрола Пореске управе биће веома
пооштрена, као и санкционисење прекршилаца, саопштила је данас Служба за односе
Привредне коморе Београд.
Права радника ће у потпуности бити испоштована у погледу пензионог осигурања, јер ће се
књижити укупан износ пореза и доприноса без обзира што се део те суме враћа послодавцу.
Чланови Одбора за трговину оценили су да би олакшице могле да допринесу смањењу рада на
црно, указујући да је то само један сегмент сузбијања сиве економије и да је потребна
координисана акција на свим секторима, наводи се у саопштењу.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/472276/Vulin-na-zasedanju-Medjunarodne-konferencije-rada

Вулин на заседању Међународне конференције
рада
Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин учествоваће на
пленарном 103. заседању Међународне конференције рада која се одржава данас у Женеви.
Како је саопштило министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Вулин ће
се састати и са генералним директором Међународне организације рада (МОР) Гајом Рајдером
и директором МОР за Европу и централну Азију Хајнцом Келером.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zakon_o_radu_osiromasice_zaposlene.4.html?news_id=283161

Отворено писмо Савеза самосталних синдиката Крагујевца РТС-у

Закон о раду осиромашиће запослене
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Нови спот НАЛЕД-а и Радио-телевизије Србије којим се промовише нови Закон о
раду сраман је чин РТС-а, наводи Савез самосталних синдиката Крагујевца у отвореном писму
упућеном вршиоцу дужности директора РТС-а Николи Миркову.
Синдикати у писму тврде да се у споту на груб начин обезвређује и руга знању, образовању и
раду, те да се оспорава уставно право на синдикално организовање, боловање, годишњи
одмор, отпремнину итд, а све то „против интереса и о трошку народа Србије, оног истог
сиромашног народа који је РТС донедавно славио када је бранио Србију од поплава...“
- Сваком добронамерном јасно је да ће нови Закон о раду, који се доноси по налозима изван
земље, да произведе још веће сиромаштво у Србији и у потпуности обесправи домаће
радништво, што је његов основни циљ. Тако, још више обесправљени и осиромашени бићемо
још погоднији за „стране директне инвестиције“, што је био привредни мото свих влада после
2000, а што заправо значи да ћемо у срцу Европе имати људе који ће радити за најмању плату
на свету - наводи се у писму и позива РТС да одмах прекине емитовање спорног спота.
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Пореске олакшице од 1. јула
Помоћница министра финансија у Влади Србије Ирина Стевановић Гавровић најавила је
почетак примене олакшица за ново запошљавање радника од 1. јула ове године. Она је на
седници Одбора Удружења трговине у Привредној комори
Београда казала да је циљ измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана у којем су те
олакшице – смањење сиве економије на тржишту рада и веће запошљавање радника.
Ирина Стевановић Гавровић, која је у ресору финансија задужена за фискални систем, навела
је да се олакшице крећу између 65 и 75 одсто, у зависности од броја новозапослених радника,
и да функционишу по принципу повраћаја уплаћених пореза и доприноса у року од 15 дана од
уплате. Олакшице неће важити за повезана лица и компаније, а контрола Пореске управе биће
веома пооштрена, као и санкционисење прекршилаца.
Права радника у погледу пензионог осигурања ће у потпуности бити испоштована јер ће се
књижити укупан износ пореза и доприноса без обзира на то што се део те суме враћа
послодавцу.
Иначе, рачуница показује да би на просечну плату од 400 евра уштеда коју ће послодавци
имати у просеку могла износити 364 евра месечно по раднику. С обзиром на то да су такви
порески подстицаји планирани за наредне две године, држава би у том периоду на тај начин
послодавцима могла смањити трошкове око 8.700 евра по новозапосленом раднику.
Подсетимо, Фискални савет је недавно оценио да „није реалистично” очекивати да ће
предложене пореске олакшице за ново запошљавање „саме по себи довести до осетнијег
преласка радника из сиве зоне у легалне токове, нити до осетнијег повећања стопе
запослености“. Отуда, навели су, није реалистично очекивати ни повећање јавних прихода по
том основу, чак се може очекивати делимични губитак јавних прихода јер ће поједине
успешне фирме које су иначе планирале да запосле нове раднике у наредне две године сада
остварити додатне пореске бенефиције.
Чланови Одбора за трговину у ПКБ-у јуче су оценили да би олакшице могле допринети
смањењу рада на црно, указујући на то да је то само један сегмент сузбијања сиве економије и
да је потребна координисана акција у свим секторима, наводи се у саопштењу.
В. Чв.
Стижу и субвенције?
По незваничним информацијама које су допрле до медија, Влада би ускоро могла објавити и
нову уредбу о субвенционисању компанија које отварају нова радна места. Како се спекулише,
у односу на субвенције које је држава давала у време када је министар привреде био Млађан
Динкић, сада ће услови бити донекле пооштрени па послодавци који добијају новац од државе
више неће моћи да радницима исплаћују минималац, што је често био случај. Такође,
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субвенционисани послодавци ће морати да запошљавају више радника него раније, преносе
медији.

АЛО
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/davolja-posla-ovo-je-spot-ciju-zabranu-traze-sindikati-video/57884

НАЉУТИЛИ ИХ РЕКЛАМОМ
ЂАВОЉА ПОСЛА: Ово је спот чију забрану траже синдикати! (ВИДЕО)
Аутор: Бета
Због тога што се, како наводе, Закон о раду и синдикати "представљају као ђавоља
препрека за будуће запошљавање", Савез самосталних синдиката Града Крагујевца и
Удружени синдикати Србије "Слога" затражили су од РТС-а да се прекине емитовање
спота Националне алијансе за локални економски развој.
Савез самосталних синдиката Града Крагујевца затражио је од Радио-телевизије Србије (РТС)
да прекине емитовање новог спота Националне алијансе за локални економски развој (Налед)
о радном законодавству.
Како истиче тај синдикат, спот Наледа под називом “Ђавоља посла” “на груб начин
обезвређује и руга се знању, образовању, раду и оспорава уставно право на синдикално
организовање, боловање, годишњи одмор, отпремнину”.
Кагујевачки Савез самсталних синдиката је у отвореном писму вршиоцу дужности директора
Јавног сервиса Николи Миркову затражио и “извињење народу Србије”.
Захтев Колегијуму РТС-у да одмах повуче спот кампање “Питајте Када – Ђавоља посла”, у коме
се Закон о раду и синдикати “представљају као некаква ђавоља препрека за будуће
запошљавање” и да се јавно извини свим радницима Србије упутили су и Удружени синдикати
Србије “Слога”.
- Овакав спот, направљен у било којој демократски уређеној држави изазвао би скандал и
велики револт у јавности, међутим, у околностима све присутније цензуре и самоцензуре и
страха од отпуштања и губитка радног места таква реакција изостаје – истиче “Слога”.
На сајту Наледа (налед-сербиа.орг) наводи се да спот “Ђавоља посла”, који је пети по реду у
заједничкој антибирократској кампањи “Питајте када” коју та организацијиа спроводи са
Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), “у фокус ставља лоше стране радног
законодавства из угла незапослених”.
- Досадашњи преговори о новом закону о раду усмерени су на решавање права запослених и
послодаваца док је више од 750.000 регистрованих незапослених лица неоправдано
запостављено, иако је управо због њих највише потребна измена закона – наводи се на сајту
Наледа.
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24 САТА
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/pogledajte-da-li-je-ovaj-spot-ruganje-znanju-radu-iobrazovanju/139419.phtml

Погледајте: Да ли је овај спот ругање знању,
раду и образовању?
Аутор: Мондо
Национална алијанса за локални економски развој (Налед) о радном законодавству је
новим спотом под називом "Ђавоља посла" изазвала велику буру у јавности па је Савез
самосталних синдиката Града Крагујевца затражио је од Радио-телевизије Србије (РТС) да
прекине емитовање ове рекламе.
Кагујевачки Савез самсталних синдиката је у отвореном писму вршиоцу дужности директора
Јавног сервиса Николи Миркову затражио и "извињење народу Србије".
На сајту Наледа (налед-сербиа.орг) наводи се да спот "Ђавоља посла", који је пети по реду у
заједницкој антибирократској кампањи "Питајте када" коју та организацијиа спроводи са
Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), "у фокус ставља лосе стране радног
законодавства из угла незапослених".
"Досадасњи преговори о новом закону о раду усмерени су на решавање права запослених и
послодаваца док је висе од 750.000 регистрованих незапослених лица неоправдано
запостављено, иако је управо због њих највисе потребна измена закона", наводи се на сајту
Наледа.
Уосталом, погледајте спот па процените сами...
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-traze-od-rts-zabranu-spota-djavolja-posla_494007.html

Синдикати траже од РТС забрану спота "Ђавоља
посла"
КРАГУЈЕВАЦ
Савез самосталних синдиката Града Крагујевца затражио је од Радио-телевизије Србије
(РТС) да прекине емитовање новог спота Националне алијансе за локални економски
развој (Налед) о радном законодавству.
Како истиче тај синдикат, спот Наледа под називом "Ђавоља посла" "на груб начин обезвређује
и руга се знању, образовању, раду и оспорава уставно право на синдикално организовање,
боловање, годишњи одмор, отпремнину".
Крагујевачки Савез самосталних синдиката је у отвореном писму вршиоцу дужности директора
Јавног сервиса Николи Миркову затражио и "извињење народу Србије".
Оцењује се да је агресивно емитовање спота сраман чин који показује да је РТС "конципиран
тако да му је потребан само минимални подстицај да се врати на пут служења једној врхушки,
а против интереса народа".
"Од Наледа и сличних организација нисмо ништа боље ни очекивали", истиче се у отвореном
писму синдиката.
Захтев Колегијуму РТС-у да одмах повуче спот кампање "Питајте Када - Ђавоља посла", у коме
се Закон о раду и синдикати "представљају као некаква ђавоља препрека за будуће
запошљавање" и да се јавно извини свим радницима Србије упутили су и Удружени синдикати
Србије "Слога".
"Овакав спот, направљен у било којој демократски уређеној држави изазвао би скандал и
велики револт у јавности, међутим, у околностима све присутније цензуре и самоцензуре и
страха од отпуштања и губитка радног места таква реакција изостаје", истиче "Слога".
На сајту Наледа наводи се да спот "Ђавоља посла", који је пети по реду у заједничкој
антибирократској кампањи "Питајте када" коју та организацијиа спроводи са Америчком
агенцијом за међународни развој (УСАИД), "у фокус ставља лоше стране радног законодавства
из угла незапослених".
"Досадашњи преговори о новом закону о раду усмерени су на решавање права запослених и
послодаваца док је висе од 750.000 регистрованих незапослених лица неоправдано
запостављено, иако је управо због њих највисе потребна измена закона", наводи се на сајту
Наледа.
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