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Фирму није лако отворити, а ни затворити
Аутор:Д. Вујошевић

Да је у Србији тешко започети бизнис и да је за то потребна тона разних потврда и папира
добро је познато. Предузетници су често принуђени на то да иду од шалтера до шалтера да би
их све скупили. Али, ако бизнису не иде, и затварање је готово исто тако мукотрпан посао. Од
ове године почела је примена нових прописа да би се предузетницима онемогућило да затворе
радњу и држави оставе дугове. Предузетници сада могу престати да раде само ако код ођаве
посла приложе потврду да су сва доспела пореска дуговања измирили. Надлежни нису узалуд
донели такав пропис јер неизмирене обавезе предузетника износе 88,8 милијарди динара. Од
те суме око 55 милијарди се тешко може наплатити јер су они затворили радње.
Међутим, испоставило се да је скупљање потврда које треба презентовати у року од пет дана
прекомпликован посао за нашу администрацију и да је то тешко уштимати с ритмом рада
домаћих административаца.
– Предузетници као доказ о томе да су измирили пореске обавезе треба да поднесу две потврде
– каже председник Удружења рачуноводствених агенција Војводине УВРА Јован Беара. – Једна
се односни на обавезе које су имали према пореској администрацији, а друга се добија од
локалне пореске администрације. Обе треба да издају потврду да дуга нема. Размак између
издавања двеју потврда не сме бити већи од пет дана. Е, ту настаје проблем јер на локалу и у
републици никако да се уштимају. Тако да су предузетници принуђени на то да и по неколико
пута ваде уверења да би се уклопили у рок. Не треба заборавити да се за добијање сваког
уверење плаћа такса од неколико стотина динара па када то мора да се уради по неколико пута,
трошкови се беспотребно гомилају. Проблема имају у свим општинама. Једино решње је да се
републичка пореска администрација, односно њене јединице, договоре с колегама из општина
и градова те да потврде издају у року који је закон предвидео да би све прошло уз две потврде.
Беара подсећа на то да је готово идентичан пропис код нас био донет 2013. године, али се баш
због проблема у примени од тога одустало.
– Сасвим је извесно да су надлежни тај проблем с провером плаћених пореза могли решити и
на други начин – каже наш саговорник. – Предузетник за дуговања одговара и личном
имовином, као и оном коју поседују чланови истог домаћинства. Зато се цео поступак уз помоћ
извршитеља може урадити далеко лакше него овај с две потврде.
Подаци говоре да су привредници лане на разне потврде и таксе дали чак 135 милијарди
динара. Већ на почетку године створене су шансе да се та бројка повећа када се буду сабирали
подаци за 2016.
Брисање из регистра
Посебан проблем код брисања из регистра имају предузетници који су били у систему пореза
на додату вредност. Они 15 дана пре ођаве радње морају да се бришу из регистра. Уколико то не
ураде, чине прекршај па могу бити прекршајно кажњени. Њима ти рокови због уклапања
стварају и додатни проблем.
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Минималац 21.000 динара, а топли оброк 4.200
Аутор:Д. У.

Представници Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и УГС
„Независност” потписали су Посебан колективни уговор за делатност пољопривреде,
прехрамбене и дуванске индустрије и водопривреде Србије.
Они истичу да је доношење тог колективног уговора било важно јер у тој области ради близу
100.000 људи, и да очекују да Влада Србије ускоро одобри и његово проширено дејство.
Члан Председништва Уније послодаваца Драган Мијановић рекао је да је циљ био да се покуша
да се нађе консензус и направи колективни уговор који је остварив и може да функционише у
пракси.
– Улога Уније послодаваца је да штити интересе послодаваца, улога синдиката је да штити
интересе радника, а потрудили смо се да нађемо заједнички именитељ да и једни и други
интереси буду одговарајуће заштићени – рекао је Мијановић новинарима након потписивања
уговора.
Он је навео да синдикати и послодавци очекују од Владе да том уговору да проширено дејство.
Председник Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној и дуванској
индустрији и водопривреди Србије Драган Зарубица рекао је да су преговори у вези с
колективним уговором били веома тешки, али да се дошло до најквалитетнијег решења,
будући да је приметно да се и у Европи форсира социјални дијалог на нивоу делатности,
односно грана. По његовим речима, и држава ће имати користи, будући да ће послодавци
морати да поштују своје обавезе и неће бити нелојалне конкуренције. Зарубица је рекао да је
циљ да се постигне виши ниво заштите права него што је предвиђено Законом о раду, и навео
да су топли оброк и регрес „замрзли” за следеће три године колико важи колективни уговор.
Како је казао, минимална зарада биће како је и предвиђено – око 21.000 динара, а за топли
оброк минимум 20 одсто од просека минималне зараде – 4.200 динара.

Потребне омладинске компаније
Извор:Дневник

У Србији више од 50 одсто незапослених чине особе старе до 35 година и тим поводом је у
Привредној комори Србије представљен предлог нове форме привредног субјекта –
омладинске компаније, која постоји у ЕУ и предвиђа олакшице за младе почетнике у бизнису.
Упркос томе што млади желе да покрену бизнис и имају добре идеје, не одлучују се за
предузетништво због недостатка искуства и новца. Циљ је да се уместо једнократних
субвенција укину оптерећења на почетку пословања и тако омогући младом човеку да оствари
своје предузетничке иницијативе и одржи профитабилан посао. Како је саопштено, најновији
подаци Републичког завода за статистику показују да је на Тржишту рада 90.000 младих од 20
до 24 године и 100.000 младих од 25 до 29 година.
Стопа незапослености у Србији у другом кварталу 2015. године износила је 17,9 одсто, а међу
младима од 15 до 30 година тај проценат је готово 50 одсто. Такође, земље ЕУ се суочавају с
великом незапосленошћу младих у последњих неколико година, која је, на пример, у Грчкој и
Шпанији била око 50 одсто и један од главних приоритета ЕУ је управо упошљавање младих.
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ПИО: Увећане основице за уплату доприноса за пензије
Извор: Бета, Н1

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштио је да за грађане који сами
плаћају допринос за пензије од уплате за фебруар 2016. важе нове основице осигурања које су
увећане за 4,16 одсто.
Нове основице осигурања су усклађене са кретањем зарада у претходном кварталу, а грађани
могу да се определе за једну од 13 основица, независно од стручне спреме коју имају.
По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто
просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 22.449 динара, а највиша пет
просечних плата, односно 320.695 динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак
по том основу основу кретати у распону од 5.836. до 83.380 динара.

Основна плата против просечне зараде
Аутор: Аница Телесковић

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички и министар финансија
Душан Вујовић још нису постигли договор о томе како ће изгледати нацрт закона о систему
плата у јавном сектору. То значи да је за државне службенике још непознаница да ли ће се као
основица за обрачунавање боловања узимати основна зарада, као што предлаже министар
Вујовић, или просечна плата, која укључује и додатке попут минулог рада, регреса, ноћног и
прековременог рада, што предлаже министарка Кори Удовички.
Гордана Матковић, бивша министарка за рад и социјалну политику, каже да би принципијелно
било најправедније решење да се као репер узму доприноси.
– Ако се здравствено осигурање плаћа на просечну зараду, онда је логично и да се просечна
зарада узима као основица за обрачун накнаде за боловање – објашњава Матковићева.
У члану 115 Закона о раду наведено је да запослени има право на накнаду зараде за време
одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то најмање у висини 65
одсто просечне зараде у претходних 12 месеци.
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Према речима Наде Новаковић, научне сараднице Института друштвених наука, овај пропис је
само један у низу којим се погоршавају услови рада.

Штрајк је манипулација мањине
Аутор:С. Б.
Милица Лукешевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије: Коловође су експоненти
бивше власти, доведени без систематизације
ОВО је заправо вештачки штрајк који се своди на давање лажних, чињеницама
непоткрепљених изјава пред камерама, а што се радних обавеза тиче, ту штрајк не долази до
изражаја. Овако Милица Лукешевић, в. д. директора Акредитационог тела Србије, одговара на
захтеве запослених који десет дана штрајкују тражећи њену оставку или смену. Нарушени су
односи између инспиратора и коловођа штрајкача и мене као в. д. директора, јер су у питању
експоненти бивше власти, доведени у АТС без испуњавања услова систематизације, који сада
покушавају да уруше институцију - каже Милица Лукешевић. - За протеклих годину и по дана
АТС је напустило четворо запослених и то двоје са руководећих места. Двоје руководилаца је
такође поставило претходно руководство. На њихова места су распоређни људи са дужим
радним искуством од њих, са потребним квалификацијама, а компетентност лица у првој
линији руководства је ценила и Европска организација за акредитацију и није имала никаквих
примедби.
Пред почетак штрајка 11 шефова у АТС је поднело оставке. Милица Лукешевић каже да је то
такође манипулација групе експонената бивше власти.
- Стално запослени у државној установи као што је АТС нису на функцијама, већ су уговорима о
раду распоређени на одређене послове и радне задатке - додаје в. д. директора. - Када је
подносиоцима оставки на функције предочено да тим чином они заправо на сопстевни захтев
раскидају уговор о раду и дају отказ, онда су се предомислили и најавили да не дају отказ. Тако
су потврдили да је реч о манипулацији. Од 11 потписника само су четири на руководећим
местима. Остали су на местима где се обављају извршилачки послови. Корисници услуга не
трпе никакве последице штрајка. Наглашавам да је реч о малој групи запослених. И они
учествују у мањем делу процеса акредитације.
МИЛИЦА Лукешевић тврди и да су лажни наводи да постоји опасност да ће АТС бити
суспендовано због њене нестручности, јер је, како каже, једногласно потврђено њено
именовање од стране Европске организације за акредитацију на састанку у Бриселу.
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Бране буџет од лоших купаца
Аутори:Д. И. К. - С. Б.
Агенција за приватизацију се гаси последњег дана јануара, али ће све спорове у којима је она
учествовала преузети нова - Агенција за вођење спорова у процесу приватизације
РЕПОВИ приватизације неће нестати с престанком рада Агенције за приватизацију. Ова
институција се гаси последњег дана јануара, али ће све спорове у којима је она учествовала
преузети нова - Агенција за вођење спорова у процесу приватизације (АВСПП). Једно је
сигурно, посла ће имати, јер треба заштити интерес државе чак у 1.111 судских процеса које су
покренули незадовољни купци, али и Република Србија.
Да није реч о малим парама, показује податак да је Агенција за приватизацију прошле године
морала да плати скоро седам милиона евра. Толика је била вредност изгубљених 15 спорова
које су против Агенције добили бивши купци. Најчешће су тражили обештећење због
наплаћених банкарских гаранција и повраћај уплаћене купопродајне цене после раскинутих
уговора.
- Агенција за вођење спорова у поступку приватизације формирана је у складу са Законом о
изменама и допунама Закона о приватизацији - објашњавају у Министарству привреде. Агенција ће се бавити пословима заступања у поступцима пред судовима, арбитражама,
органима управе и другим надлежним органима, у којима је учествовала Агенција за
приватизацију, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године. Влада Србије ће именовати
Управни одбор и директора на период до пет година.
Новооснована агенција ће од Агенције за приватизацију преузети предмете, опрему и архиву,
као и запослене распоређене на пословима заступања.
- То значи да Министарство привреде не преузима запослене, већ их преузима Агенција за
вођење спорова у поступку приватизације - истичу у Министарству.
- Реч је о запосленима који су, у претходном периоду, у Агенцији за приватизацију обављали
послове заступања пред судовима и другим државним органима.
БЛОКАДЕ РАЧУНА
РАЧУНИ Агенције за приватизацију лане су у више наврата били блокирани управо због
правоснажних пресуда на основу којих су бивши купци почели да се намирују. Тако су се
намиривали и некадашњи власници "Меркура" из Бачке Паланке, али и контроверзни
бизнисмен Миле Јерковић. Убедљиви рекордер по вредности "удара" на рачун Агенције био
украјински "Азов импекс" са судском пресудом о повраћају 1,35 милиона евра на име банкарске
гаранције за раскид уговора за "Фабрику вагона" из Краљева.

НПСС: Николић не треба да потпише Закон о полицији
Извор: Бета

Председник Независног полицијског синдиката Србије Момчило Видојевић позвао је
председника Србије Томислава Николића да не потпише нови Закон о полицији, оценивши да
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је реч о "никад лошијем и никад опаснијем акту" који је изашао из Народне скупштине, а чији
је циљ политизација МУП-а.
Момчило Видојевић је на конференцији за новинаре у Београду рекао да нови Закон о
полицији неће омогућити каријерно напредовање у полицији, као и да ће ставити МУП под
пуну контролу политичара.
"Од доласка Небојше Стефановића на функцију министра унутрашњих послова, појавиле су се
у јавности бројне афере везане за МУП. Те афере и неистине на рачун запослених у МУП-у
веома су опасне по безбедност Србије и њених грађана јер их износи сам министар", рекао је
Видојевић и додао да се над делом запослених у том ресору спроводи "геноцид".
Према његовим речима, тврдња министра Стефановића да ће 1.000 криминалаца бити
избачено из МУП-а, није истинита.
"Није било декриминализације када су дељена решења о престанку радног односа, а међу
отпуштенима су и они који су учествовали у борбеним дејствима и самохрани родитељи.
Министар је обмануо јавност када је рекао да је отпуштање полицајаца морало да се деси како
не би дошло до повећања ПДВ-а", навео је председник НПСС-а.
Видојевић је додао да су поједини полицајци против којих је било поднето више кривичних
пријава, скинути са списка за отказе пошто су се учланили у један од два репрезентативна
синдиката МУП-а.
Говорећи о броју запослених у том министарству, Видојевић је истакао да према подацима
НПСС-а, МУП тренутно запошљава 27.000 униформисаних полицајаца и оперативаца, а да у ту
цифру нису укључени административни радници.
Упитан да ли је тачно да је против њега поднета кривична пријава због насиља над бившом
супругом, Видојевић је рекао да је реч о монтираним оптужбама, као и да је начињен низ
пропуста и кривичних дела приликом подизања те пријаве.
Заменик председника НПСС-а Милош Јеленковић оценио је да је новим Законом полиција у
Србији први пут стављена под директну контролу политике.
"Што је правосуђе доживело 2008. године, то ће сада доживети полиција. Према одредбама
новог закона, политичар сада може да смени директора полиције ако он не оствари резултате
из делокруга својих надлежности иако не постоји нормативни акт који прописује какве би
резултате требало да постигне", рекао је Јеленковић и додао да је смањење броја радника МУПа "хаотично".
Посланици Скупштине Србије усвојили су у уторак нови Закон о полицији који предвиђа
пооштрене услове за запошљавање у полицији, али и за останак у тој служби.
Према наводима предлагача, нови прописи усклађени су са ЕУ стандардима, а напредак у
полицији моћи ће да се постигне кроз заслуге и знања.

Посебан колективни уговор за делатност пољопривреде
Извор:Танјуг

Представници Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и УГС
Независност потписали су данас Посебни колективни уговор за делатност пољопривреде,
прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије.
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Они истичу да је доношење тог колективног уговора било важно јер у тој области ради близу
100.000 људи, и да очекују да Влада Србије ускоро одобри и проширено дејство тог уговора.
Члан Председништва Уније послодаваца Драган Мијановић рекао је да је циљ био да се покуша
да се нађе консензус и направи колективни уговор, који је остварив и може да функционише у
пракси.
- Улога уније послодаваца је да штити интересе послодаваца, улога синдиката је да штити
интересе радника, а потрудили смо се да нађемо заједнички именитељ да и једни и други
интереси буду адекватно заштићени - рекао је Мијановић новинарима након потписивања
уговора.
Он је навео да синдикати и послодавци очекују од Владе да овом уговору да проширено дејство.
Председник Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској
индустрији и водопривреди Србије Драган Зарубица рекао је да су преговори у вези
колективног уговора били веома тешки, али да се дошло до најквалитетнијег решења, будући
да је приметно да се и у Европи форсира социјални дијалог на нивоу делатности, односно
грана.
Према његовим речима, и држава ће имати користи будући да ће послодавци морати да
поштују своје обавезе и неће бити нелојалне конкуренције.
Зарубица је рекао да је циљ да се постигне виши ниво заштите права него што је предвидјено
Законом о раду и навео да су топли оброк и регрес "замрзли" за следеће три године колико
важи колективни уговор.
Како је казао, минимална зарада биће како је и предвидјено - око 21.000 динара, а за топли
оброк минимум 20 одсто од просека минималне зараде - 4.200 динара. Зарубица истиче да у
овој грани ради око 90.000 људи.
Говорећи о ситуацији у прехрамбеној индустрији, он је навео да је што се тиче малих и средњих
предузећа, њима је све теже јер су велики намети и дажбине, али да се некако боре, а да ће
већим компанијама ипак лакше да послују.
У принципу прехрамбена индустрија добро послује, рекао је Зарубица.
Председник Гранског синдиката прехране, пољоприверде и водопривреде Независност Дејан
Титовић рекао је да, иако се дошло до компромисног ресења, синдикати и послодавци нису
сасвим задовољни посебним колективним уговором.
Ипак, досли смо до компромосног решења, ово је минимум у колективном уговору, све остале
надлежности пребацујемо на саме компаније и фирме, рекао је Титовић.
- За социјални дијалог треба и трећа страна и надамо се да ће влада дати проширено дејство
овом уговору - рекао је Титовић.

За послодавце синдикат није добродошао

Аутор: И. Николетић
Представљена књига "Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот"
Београд - Прекаризација, односно "онесигуравање рада и живота", глобална је појава која иде
уз време флексибилизације свега, па и рада, а веома је присутна и у Србији. Током
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истраживања сусрели смо се са тим да на питање "да ли сте запослени" велики број испитаника
није могао да да јасан одговор, или пак није знао како да тачно одговори, почевши од оних који
су периодично запослени, до оних који су у разним типовима радног односа.
У испитиваним професијама изненађујуће је висок обим прекарности. Тако је три петине
новинара у забрињавајуће прекарном положају, од 10 њих, било да су запослени или не, само је
у четири случаја тај степен занемарљив - рекао је Срећко Михаиловић, руководилац
истраживачког тима ЦРС, на јучерашњем представљању књига "Од новинара до надничара.
Прекарни рад и живот".
Прекарност означава различите облике несигурности и неизвесности у области рада,
флексибилности рада и надокнада за рад (плата, надница) и запослености, где су различите
врсте радног уговора, рад без уговора, одсуство рада за новац или другу надокнаду. Несигуран
рад рађа и несигурну зараду, што се директно одражава на егзистенцију радника и њихових
породица.
Михаиловић је додао да је чак 52 одсто испитаника спремно да прихвати несигурне и тешке
услове рада, посао за било коју плату, пристане на било које радно време, или било који тип
радног уговора, а разлози за такво изјашњавање налазе се у страху да се не изгуби какав-такав
посао. С друге стране, изненађујуће је висок степен задовољства новинара и физичких радника
који су запослени, додао је Михаиловић.
Према оценама аутора, на такав положај радника у Србији, између осталих фактора, утиче и
непостојање социјалног дијалога.
- Приватници у Србији не дозвољавају рад синдиката. То прихватају и стране компаније које у
својим матицама имају јаке синдикате и у добрим односима су са њима. Јер, кад се дође у
Србију, онда се може. Не знам зашто наши синдикати не омогуће процедурално, статутарно и
трајно чланство - рекао је Михаиловић.
Књига "Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот" садржи резултате емпиријског
истраживања обављеног 2015. на узорку од 1.110 запослених и незапослених новинара и 619
запослених и незапослених физичких радника. Чланови истраживачког тима Центра за развој
синдикализма (ЦРС) и аутори студије прекаријата су социолог и руководилац тима Срећко
Михаиловић, социолози др Мирослав Ружица, Борис Јашовић, Градимир Зајић и Душан
Торбица, новинарка Тања Јакоби, економиста Маја Јандрић, социјални психолог Мирјана
Васовић и политиколози Зоран Стојиљковић и Војислав Михаиловић. Књигу су, као четврту у
едицији "Синдик", објавили Центар за развој синдикализма, Фондација за отворено друштво,
Србија и Дан Граф.
Стање у медијима
* Новинари се слажу да нема слободе медија. Тако мисли више од три петине испитаника (62
одсто), док само њих 13 одсто да у Србији постоји слобода медија.
* Више од три четвртине новинара (77 одсто) сматра да држава контролише медије, само пет
одсто то негира
* Да је аутоцензура раширенија од цензуре сматра 76 одсто новинара или њих три четвртине, а
разлог је страх да не остану без посла
* Када би могло да бира, две петине новинара би напустило новинарство. Исто толико би се
определило за медиј у коме могу да раде слободно.

9

Најчешће жалбе због повреда радног права
Аутор: Е. Д.

Грађани правну помоћ траже и због проблема у комуникацији са државном
администрацијом, локалном управом, јавним предузећима...
Лесковац - Грађани Србије најчешће су током прошле године тражили правну помоћ због
проблема у области радног права као и због проблема у комуникацији са органима државне
управе и локалне самоуправе, показују подаци удружења "Народни парламент" из Лесковца
које грађанима Србије пружа бесплатну правну помоћ већ три године.
- Најчешће се грађани жале на проблеме са исплатом зараде, остваривањем права на годишњи
одмор као и због рада на црно - каже Боривоје Ђорђевић, правник овог удружења које је, током
2015. године, 2.000 пута, грађанима са територије целе Србије, пружило бесплатни правни
савет или помоћ око израде представки, дописа и других докумената. У удружењу кажу да у
случајевима кад се 10 и више грађана јави због истог проблема или жали на политику којом
јавно или приватно предузеће угрожава њихова права, покрећу иницијативе и поступке за
заштиту колективних интереса. - Прошле године покренули смо 45 иницијатива за измену
лоших пракси и политика државних органа од којих је чак половина успешно решена. Током
године смо покренули неколико поступака за заштиту колективних интереса потрошача
против телефонских оператера и државних предузећа, на основу којих су, према одлуци
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, они морали да промене лоше праксе
које смо уочили. Такође, утицали смо на то да се заштите примаоци минималних пензија.
Влада Републике Србије усвојила је наш предлог да се административна забрана на
минималној пензији ограничи на половину њеног износа, што до сада није био случај - наводи
Ђорђевић и додаје да ће удружење наставити да пружа бесплатну правну подршку у оквиру
пројекта "Исправимо криву Дрину".

Порез на зараде и радницима из банкротиране фабрике
Аутор: З.Р.

Крагујевац - Бившим радницима фабрике Метал системи у Крагујевцу, у којој је у августу
прошле године проглашен банкрот, последњих дана стижу захтеви Пореске управе Србије да
плате порез на зараде изнад 25.000 динара, из друге половине 2014.
Пореска управа се позива на одлуку Владе о солидарном порезу на плате запослених у јавном
сектору, у који су, попут оружара, сврстани и сви остали производни радници српских фабрика
које су у државном власништву. Држава је већински власник Метал система постала након
поништења приватизације тог предузећа, у мају 2011. године.
Некадашњи радници Метал система, сазнаје наш лист, били су прилично изненађени
захтевима да држави плате порез на зараде, највише због тога што од августа 2014. до
проглашења стечајног поступка у предузећу, почетком јуна 2015, на фабричкој благајни нису
примили "ни цвоњка".
Иначе, према сазнањима Данаса, у Метал системима је за данас заказана седница одбора
поверилаца предузећа, на којој, како је предвиђено, треба поново да буде процењена вредност
фабрике, у оквиру које су, до стечаја, пословале две производне целине: Фабрика крупних
ланаца некадашње Индустрије "Филип Кљајић" и Застава процесна опрема. Вредност Метал
система је, до сада, процењивана два пута, најпре на 20, а потом, након стечаја, на близу 12
милиона евра. За куповину фабрике у целини заинтересована је шведска компанија ФКД, док
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немачко-аустријски конзорцијум за производњу грађевинских машина Вакер Нојсен жели да
купи погоне Фабрике ланаца.
Бахата држава
Радници су згранути и због бахатости државе која покушава да од њих наплати порез иако већ
годину дана немају никакве официјелне принадлежности... "Прво ти затворе фабрику, затим
те, без исплате заосталих зарада, избаце на улицу и оставе без икакве перспективе, и на крају
ти траже да им, на све то, још платиш и порез", кажу радници Метал система за наш лист.

СССС: Сад раднике због плата газде и убијају
Извор:Танјуг

Савез самосталних синдиката Србије поручио је данас да изражава огорчење и најоштрије
осуђује брутално убиство раднице Драгане Матијевић, коју је убио њен бивши газда, кога је
тужила и добила на суду.
"Уместо да је, након пресуде због незаконитог отказа, врати на посао и исплати заостале плате,
власник зајечарске пекаре у којој је радила пуцао је у њу из пиштоља, и узвикнуо: 'Е сад ћу ја да
те вратим на посао'", наведено је у саопштењу СССС.
"Животом је платила зато што је бившег газду тужила због отказа који јој је дао после осам
година проведених у његовој пекари. Добила га је на суду, а пресуда је налагала да јој исплати
100.000 динара и врати је на посао", пише овај синдикат.
"Зар је Србија, у којој је све више сиромашних и напаћених, дошла дотле да радници плаћају
животом када покушају да остваре своја законска права? Да ли је дошло такво време да и
послодавци убијају непослушне раднике, јер траже своја права, посао, плату, социјално и све
оно што им гарантује Устав Србије", запитали су.
СССС упозорава на опасност да после овог злочина запослени почну са страхом да одлазе на
посао, плашећи се да им помахнитали послодавац не учини исто ако му траже да им исплати
заостале зараде или евентуално повећа плату.
"Индикативно је и врло опасно што нико од послодаваца и њихових удружења није дигао глас
и упозорио на опасни тренд који се шири Србијом", навео је овај синдикат и позвао све
државне органе да учине све у заштите радника и спрече оваква злодела.
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Синдикати: Не верујемо више у обећања политичара, све и да нам нуде
злато
Извор:Танјуг

Ми нон-стоп кречимо, а кућа се руши. Нико није сачувао кућу кречењем, рекао
је Чанак истичући да избори ништа од важних ствари неће решити
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је данас
да тај синдикат на предстојећим изборима неће подржати ниједну политичку опцију.
Чанак је истакао да су многе политичке партије и до сада обећавале много, али да ништа од
тога нису испуниле.
"Немамо разлога да им верујемо. Чак и да нам донесу злато и драго камење не би веровали
да је то драго камење - проверавали би", рекао је Чанак.
Он је казао да су Србији потребне многе важне ствари, а њих не решавају ниједни избори. "Ми
нон-стоп кречимо, а кућа се руши. Нико није сачувао кућу кречењем", истакао је Чанак.
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