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Синдикати: Јура отпустила болесну радницу, држава
незаинтересована за права радника
Савез самосталних синдиката Србије најавио је да ће бесплатно правно бранити радницу из
Ниша коју је руководство корејске фирме Јура отпустило док је била на боловању. Медији су
објавили да је Јура отпустила радницу Виолету Петровић, која болује од карцинома и која је
самохрана мајка.
"Изгледа да се не назире крај нељудском понашању у Јури, чији менаџмент најновијим
поступком према још једном запосленом у Србији показује сву безочност страног капитала, али
и немоћ или незаинтересованост наше државе да то спречи", наводи се у саопштењу СССС-а.
Виолета Петровић је била запослена у Јури од јуна прошле године, а уговори о раду
продужавани су јој на шест месеци. Да јој уговор неће бити продужен јуче јој је јављено
телефоном, уз поруку да узме радну књижицу.
"Због непостојања синдикалне организације у Јури, чије оснивање у неколико фабрика те
корејске компаније нам више година није дозвољено, овакви догађаји пролазе некажњено, а
притисак на раднике је много већи и они су спремнији да раде под било каквим условима.
Позивамо државу, министра за рад и Инспекцију рада да не жмуре на овакво робовласничко
понашање појединих страних, али и домаћих фирми", наводи се у саопштењу СССС-а.
И Удружени синдикати Србије Слога данас су тражили да премијер Србије Александар Вучић и
Министарство за рад заштите радницу компаније Јура.
Тај синдикат је подсетио да је премијер више пута у својим иступима и током недавне посете
Јури у Лесковцу изјавио да је све идеално у тој компанији и да свако има право на лечење,
боловање и рађање деце по закону, а да је Инспекција рада утврдила да у Јури нису уочене веће
неправилности.
У међувремену је због тога што, како је наведено, инспекције у „Вулиновој надлежности
прећуткују свакодневне неправилности у компанији Јура“, Демократска странка тражила
оставку министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина.
Поводом отказа који је уручен Виолети Петровић данас се огласилло и Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Министарство је у сопштењу констстовало да је
Виолета имала уговор који јој је јуче истекао а да закон од отказа уговора о раду на одређено
време штити само за време трудноће, породиљског одсуства и одсуства са рада због неге
детета.
Држава донира Јуру, Јура донира Министарство за рад
Према истраживању Инсајдера, држава Србија је долазак јужнокорејске компаније Јура
субвенционисала с укупно 25 милиона евра.
На име државне помоћи, Јура је у Нишу и Лесковцу такође добила на коришћење земљиште,
без надокнаде.
У емисији Инсајдер у Јури, директори ове компаније су навели да су производњу покренули
баш у Србији због субвенције државе и јефтине радне снаге.
Намјин Чои, директор корпорације Јура, и његов заменик Јонгву Нам одбацили су оптужбе да
у њиховим фабрикама има малтретирања радника, наводећи да од Инспекције рада никада
нису кажњени због непоштовања радничких права. Према њиховим речима, кажњени су само у
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погледу финансијских пропуста начињених због честог мењања финансијских правила
пословања.
Министар за рад Александар Вулин одбио је тада да говори за Инсајдер, а за РТС је у јулу рекао
да је Инспекција рада утврдила мање неправилности у компанији Јура, да су оне исправљене, а
да су због тога послодавци "чак и кажњени".
Није познато када, за које преступе и какве казне су изречене.
У емисији Инсајдер у Јури објављено је да је Јура Министарству за рад 2013. донирала два
аутомобнила.
Драги Видојевић, који је, као тадашњи државни секретар у Министарству за рад, потписао с
Јуром уговор о донацији аутомобила, рекао је за Инсајдер да је јужнокорејска компанија
поклонила аутомобиле из захвалности за помоч у превазилажењу проблема.
„Реч је о једној специфицној жељи и потреби да се изрази захвалност руководиоца те фирме
према органима наше државе, реч је о Министарству за рад, који су били у прилици да не само
тада, него неколико година уназад помажу и у мисији су посредовања да се нађе решење за
превазилажење проблема који је настао на релацији руководства и наших радника који су
запослени у тој фирми. Наш је метод рада био специфичан, имајући у виду да је реч о страном
капиталу, да треба да створимо амбијент у нашем друштву, да имамо позитиван став према
свима који размишљају да ли да улажу неки капитал“, рекао је Видојевић за Инсајдер.

Продужава се рад на одређено време?
Аутор:Танјуг

Продужење рока уговора о раду на одређено време са 24 на 36 месеци, Савет страних
инвеститора (ССИ) препоручио Влади и стручној јавности.
То би користило би послодавцима, не и радницима, а нејасно је какве би користи
држава имала од тога, сложни су у оцени представници синдиката и послодаваца у Србији.
Председник Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић каже за Тањуг да не види
разлог зашто би се продужавао рок уговора о раду на одређено време са две на три године.
"Не видимо неку потребу да се то овде на тај начин регулисе, зато што вец постоје доста
флексибилни начини запошљавања. Нема неке значајне разлике, осим што су запослени
оштећени тиме што раде на одређено време, јер уговори се не могу продузити после истека
од две године", наводи Атанацковић.
Образложење да је то тако у великом броју западноевропских земаља, није довољно, јер наша
ситуација није таква да би могли у свему да копирамо Западну Европу, закључује он.
Потпредседник већа Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Душко Вуковић сматра да би
продужење рока уговора само смањило финансијска оптерећења послодаваца, а код радника,
поготово младих, продужило страх због несигурног радног места.
Премијер: Срећан што се у Србији ради и недељом
Неповољан положај запослених на одређено време у односу на стално запослене Вуковић у
изјави за Тањуг илуструје примером њиховог неједнаког третмана код исплате
отпремнина и немогућносхћу да подигну дугорочни кредит за решавање
егзистенцијалних питања.
Он напомиње и да и у садашњем Закону о раду постоји могућност да радници раде на одређено
време и дуже од 24 месеца.
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"Закон је дао погодност послодавцима који тек оснивају своја предузећа да у периоду од
датума оснивања, најдуже до годину дана, одређени број људи запосли на 36 месеци, а могу
да се запосле на одређено време до пет година и људи којима је до одласка у пензију остало
толико времена", каже Вуковић и додаје да на одређено време дуже од 24 месеца Закон о раду
дозвољава полодавцима да запошљавају и раднике ангажоване за завршетак неког пројекта
док он не буде готов.
Према његовим речима, Савет страних инвеститора у овом моменту у Србији запошљава пет
одсто укупног броја запослених, док истовремено остварује више од петине бруто домаћег
производа (БДП).
"У име радника се не слажем да одређене послодавачке организације толико битно утичу на
договоре између синдиката, послодаваца и владе, и да они имају пресудну реч како ће
изгледати одређени закон", категоричан је Вуковић.
Каже да не види ни какве би користи држава имала од продужавања рока уговора о
раду на три године.
"До тренутка доношења Закона о раду 2014, рад на одређено време био је 12 месеци, ми смо и
тада говорили да продужење на 24 месеца неће донети ништа боље ни држави ни друштву, а ни
запосленима. Упоредни показатељи из земаља које то имају показали да због тога није
повећана запосленост, стандард, конкурентност, већ да су послодавци имали само мање
финасијске обавезе", рекао је Вуковић.

"Слога" тражи заштиту отпуштене болесне раднице из "Јуре"
Извор: Бета
Удружени синдикати Србије "Слога" затражили су да премијер Србије Александар Вучић и
Министарство рада заштите радницу компаније "Јура" Виолету Петровић из Ниша која је
отпушена јер је болесна.
Медији су објавили да је "Јура" отпустила радницу Виолету Петровић која болује од карцинома
и која је самохрана мајка.
Самостални синдикат обећава бесплатну правну помоћ
Савез самосталних синдиката Србије најавио је да ће бесплатно правно бранити радницу из
Ниша коју је руководство корејске фирме "Јура" отпустило док је била на боловању.
"Изгледа да се не назире крај нељудском понашању у 'Јури', чији менаџмент најновијим
поступком према још једном запосленом у Србији показује сву безочност страног капитала, али
и немоћ или незаинтересованост наше државе да то спречи", наводи се у саопштењу СССС.
Она је била запослена у "Јури" од јуна прошле године, а уговори о раду продужавани су јој на
шест месеци. Да јој уговор неће бити продужен јуче јој је јављено телефоном, уз поруку да узме
радничку књижицу.
Синдикат "Слога" је подсетио да је премијер више пута у својим иступима као и током недавне
посете "Јури" у Лесковцу изјавио да је све идеално у тој компанији и да свако има право на
лечење, боловање и рађање деце по закону, а да је Инспекција рада утврдила да у "Јури" нису
уочене веће неправилности.
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"Које веће неправилности има од отказа болесној жени и самохраној мајци која је након
сазнања да је добила карцином и третмана хемотерапије отпуштена? Докле ћете више
толерисати понижавања и иступе 'Јуре' која је својим сталним испадима постала најомрженија
страна компанија у Србији, или ћете опет да нас оптужите да растерујемо стране инвеститоре",
питала је "Слога" премијера.
У саопштењу тог синдиката наведено је да су у "Јури" радници добијали отказ "само због
покушаја синдикалног организовања" и да је Инспекторат рада уместо да штити раднике
"добио на поклон аутомобил од те компаније".

Вучић: Најнижи дефицит у историји, боримо се за четири одсто раста
Аутор:С. Ћирић
ВАЉЕВО – Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2017. годину, са
најнижим предвиђеним дефицитом у историји државе Србије у износу од 1,7 одсто БДП-а,
рекао је данас премијер Александар Вучић у Ваљеву приликом обележавања десет година рада
Горења у том граду.
„Усвојили смо буџет и први пут смо предвидели да нам у целој држави буџетски дефицит
заједно са свим пројектним зајмовима буде свега 1,7 одсто. Ово ће вероватно бити прва година
од 1945. да имамо такву пројекцију, без обзира што ћемо и Русима да исплатимо 100 милиона
евра и што смо за пензије дали 100 милиона евра једнократне помоћи”, рекао је Вучиић.
Вучић: Дозволите да не одговорим на питање о изборима
Премијер Александар Вучић данас у Ваљеву није желео да говори на тему председничких
избора, јер, како је приметио, и овако чим нешто каже сутрадан у медијима изађе да је причао
о изборима а нико га није ни питао.„Зато дозволите да сада када ме питате ја одлучим да не
кажем ништа. И иначе већ имамо победника, и на председничким, а можда и на оним општим
изборима. Пустите то, ја бих да говорим о озбиљним темама и о томе како ћемо да живимо
боље”, рекао је Вучић одговарајући на питања новинара.
Новембар смо, додао је, завршили са суфицитом од 3,1 милијарде динара, што је око 25
милиона евра, укупно 37 милијарди од почетка године, значи више од 300 милиона евра
имамо суфицит, и то иако смо платили највеће могуће камате у историји од милијарду и по
евра.
Србија, констатовао је, има доста инвестиција, али, како је приметио, никад није довољно „јер
су нас оставили голе и гладне после пљачкашких приватизација”.
Али, додао је, планирамо да се у идућој години боримо за четири одсто раста, што у односу на
просек у Европи који је око један одсто, значи да ћемо четири пута брже да их пристижемо него
што смо се надали.
Вучић: Полако стижемо оне који су били много испред нас
Премијер Србије Александар Вучић је изјавио данас у Ваљеву да се у Србији пуно ради
захваљујући великом броју инвеститора и да ћемо зато као земља полако, али сигурно, стићи и
престићи оне који су били много испред нас.
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„Зато ћемо догодине да се боримо за стопу раста од четири одсто, а када сви остали у Европи
имају просечну стопу раста од један одсто, ми ћемо четири пута брже да их пристижемо. То је
оно што треба да радимо у годинама пред нама”, реклао је Вучић током посете Горењу.
Он је рекао да ће у Горењу бити отворено још 300 нових радних места, а да је нова инвестиција
вредна 12 милиона евра.
Влада Србије и Горење група су потписали данас меморандум којим су предвиђене нове
инвестиције и проширење капацитета фабрике.
Како је рекао, укупно у Србији у Горењу ради 2.540 људи, од цега 1.780 у Ваљеву, а остали у
Зајечару и Старој Пазови.
„Брзо ћемо потписати уговоре за нових 300 људи. Далио смо више пара Министарству привред
и Развојној агенцији Србије за 2017. годину, тако да ће бити још фабрика и више запослених”,
рекао је Вучић.
Он је поводом 10 година успешног пословања фабрике Горења у Ваљеву пожело им још много
погона у Србји, а радницима још вехц плате.
Вучић је рекао да се сваке године повећава извоз Србије у Словенију и да томе доста доприноси
Горење и други који су направили фабрике у Србји.
Он је рекао да треба доста да научимо од Словенаца јер су они били вреднији и научили српски
језик и запитао колико нас у Србији зна словеначки, што показује колико су били вреднији и
мислили на буидућност.
Вучић је рекао да је Горење издржало у претходном периоду удар руске рубље и опстало на том
тржишту, као и тржиштима у Азији, пошто имају квалитетне производе.
Он је изразио наду да ће Горење у Ваљеву достићи милион фирждера и честитао им на сјајним
резултатима.
Вучић каже да је 2013. за 400 радних места се пријавило чак 7.000 људи, што показује колико
је било тешо у Ваљеву.
Премијер је казао да му се једна жена пожалила да се ту пуно ради истичући да је добро што се
пуно ради
„Када поставите ствари на стабилне финансијске ноге онда је ниво инвестиција већи, али
никада нам није довољно инвестиција. Срби воле да кукају, али и ви Словенци волите да кукате
и све више кукате, и Аустрјацни воле да кукају, сви кукају и неће да раде недељом, док код нас
Срба може да се ради и суботом и недељом и срећан када могу то да каже”, нагласио је Вучић
додајући да ћемо зато престићи многе у Европи.
Вучић: ЕПС нема везе с лоповским приватизацијама
ЕПС није пример пљачкашке или лоповске приватизације, рекао је данас премијер Александар
Вучић одговарајући на питања новинара у Вршцу где је обележено десе година успешног рада
Горења у том граду.
Средили смо јавне финансије и сада идемо само на боље, не говоримо више о кризи, али исто
тако не можемо дозволити да нас враћају у самоуправљање, рекао је Вучић.
„Не можемо да живимо у том времену, то нас је убило и уништило, зато Србија сада јесте
угледна, јер економија нам расте. А то да нас враћате у социјализам и самоуправљање и
пљачкашке приватизације, то је као да је некоме стало да нас врати у шездесете”, поручио је.
Упитан да ли су и малверзације у случају ЕПС-а последица пљачкашких приватизација, рекао
је да се то не може тако рећи јер ЕПС није ни приватизован.
„Лоповске приватизације су обављане после 2000, а ЕПС није приватизован и нема везе са тим
нити ће да буде”.
(Танјуг)
Прва деценија „Горења“ у Ваљеву
Ваљево – Србија и Словенија имају одличне односе, трговинска размена расте, посебно је
добро то што је српски извоз све већи, чему доприносе „Горење” и други словеначки
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произвођачи који су овде направили своје српске компаније, изјавио је у Ваљеву премијер
Србије Александар Вучић.
Он је у граду на Колубари присуствовао свечаности поводом десетогодишњице постојања и
рада „Горења Ваљево”, прве иностране гринфилд инвестиције словеначког гиганта у
производњи апарата за домаћинство.
На овом скупу потписан је Меморандум о сарадњи Владе Србије и „Групе Горење” којим је
предвиђена нова инвестиција те компаније у Ваљеву вредна 12 милиона евра, уз запошљавање
нових 300 радника. Током протекле деценије „Горење” је у Ваљеву у своје две фабрике
произвело више од пет милиона расхладних уређаја, тренутно ту запошљава скоро 1.500
радника и има годишњу продукцију око 800.000 фрижидера и замрзивача од којих се преко 80
одсто извози.
– За нас је веома важно да „Горење” има добар, стабилан посао, да су издржали удар пада руске
валуте у претходне две године, да су опстали на руском и далеким азијским тржиштима, да
имају врхунске производе – истакао је премијер Вучић, додавши да словеначка компанија у
Србији запошљава укупно 2.540 радника, од којих је 1.470 у Ваљеву, а остали у фабрикама у
Зајечару и Старој Пазови. Он је рекао да је био срећан кад је током обиласка погона чуо да је у
ваљевском „Горењу” ове године било 15-20 радних субота.
– То значи да фирми иде добро, да има тржиште и може да зарађује и да се све плаћа. Ми себе
по том питању морамо да променимо, не да се љутимо због тога што треба да радимо више, већ
да се радујемо што више радимо, јер ћемо више да направимо, Ваљево ће бити богатије –
поручио је Вучић.
„Горење” никад није напуштало српско тржиште, а у последњих десет година још више се
приближило српском потрошачу, успостављањем производње у Ваљеву добило је статус
домаћег произвођача, подсетио је Фрањо Бобинац, председник „Групе Горење”.
– Десет година у Србији не само да продајемо, него и купујемо, успоставили смо широку
добављачку мрежу. У Ваљеву смо били добродошао инвеститор и радо виђен гост, десет година
смо овде расли, 2013. отворили још једну фабрику, ове године купили простор фирме „Нови
Елинд” у стечају како бисмо могли и даље да се ширимо. Ваљево је за „Горење” центар
програма замрзивача и фрижидера – навео је Бобинац, уз подсећање да је словеначки гигант у
протеклој деценији у Србији инвестирао укупно 136 милиона евра.
Свечаности у Ваљеву присуствовао је и Владимир Гаспарич, амбасадор Републике Словеније у
Србији, који је подсетио да је Србија за Словенију изузетно значајан политички и економски
партнер, да у овој години по обиму економске сарадње постаје шеста у рангу. Словеначке
инвестиције у Србију вредне су 1,2 милијарде евра, а „Горење” је пети српски извозник,
нагласио је амбасадор Гаспарич.
Данас је „Горење” један од стубова привреде овог града и градска влада жели добру сарадњу са
том компанијом, изјавио је градоначелник Ваљева Слободан Гвозденовић.
– Да „Горење” заради, а 1.470 радника да има сигуран и плаћен посао. Ова градска влада свој
мандат види као озбиљну шансу да наш систем производи више робе, а мање јефтиних
политичких парола, више будућности, а мање прошлости... – поручио је Гвозденовић.
На свечаности поводом десетогодишњице „Горења” у Ваљеву уручене су награде за 11 најбољих
радника који су се истакли у процесу такозване „лин производње” чијим увођењем 2012. године
у ваљевском колективу је побољшан квалитет производа, смањене су залихе, повећана
ефикасност, смањени губици и остварене уштеде од 280.000 евра годишње.
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ТУЖНА СТРАНА ЗАКОНА: Огласило се министарство, Виолета остала
без посла у Јури, али по закону
Извор:Танјуг,Б92

БЕОГРАД - У случају раднице Јуре Виолете Петровић, која је остала без посла у тој компанији
за време боловања због лечења од карцинома, закон није прекршен, проистиче из саопштења
Министарства за рад.
Виолети Петровић је, наиме, уговор о раду на одређено време истекао 30. 11. 2016, наводи се у
саопштењу Министарства, поводом реаговања у медијима на овај случај.
Једину заштиту од отказа уговора о раду на одређено време, у складу са Законом о раду (члан
187), имају запослени за време трудноће, породиљског одсуства, ради неге и посебне неге
детета, каже се у саопштењу Министарства за рад.
Саопштење је уследило након што су Инспектори Одељења инспекције рада у Нишу данас
започели надзор у фабрици.
Провером документације утврђено је, наводи се, да је Виолета Петровић запослена у "Yури" од
19. 06. 2015. године, а да је последњи уговор о раду на одређено време потписан на период од 1.
06. 2016. године, а најдуже до 30.11. 2016. године.
Према изјави послодавца, сачињена је службена забелешка пошто се запослена по
телефонском позиву послодавца 30. 11. 2016. године није јавила у просторије "Yуре", па је
решење послато поштом. У Јури, како наводе медији, није могао да се добије коментар поводом
овог случаја.
Виолета је изјавила да је позив из Јуре добила 30. новембра ујутру, иначе, после треће
хемиотерапије. "Рекли су ми да је мени тог дана истекао уговор од 18 месеци и да ми неће бити
продужен. Ја сам их питала да ли они знају да сам ја на боловању, да имам карцином дојке и да
нисам способна за рад сада, а они су казали - жао нам је што сте ви болесни, али неће вам бити
продужен уговор, дођите да потпишете и узмете документа", рекла је Виолета.
Поводом њеног случаја реаговао је низ политичких странака, тражећи, углавном, одговорност
ресорног министарства и владе, због благонаклоног односа према страним инвеститорима, а
Савез самосталних синдиката Србије је понудио бесплатну правну помоћ Виолети Петровић.

"Горење" запошљава још 300 радника
Аутор:Д. М.
Премијер Александар Вучић посетио Ваљево на десетогодишњицу доласка словеначке фирме у
Србију. У проширење фабрике биће уложено 12 милиона евра. У општини годишње остане
500.000 евра
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ВЛАДА Србије ће подржати компанију "Горење" да у Ваљеву запосли још 300 радника - најавио
је у четвртак приликом посете овој фирми премијер Александар Вучић. Он је изразио
задовољство што та компанија већ десет година успешно послује у Србији.
- Данас је важан дан. Потписали смо уговор за 300 нових радних места и 12 милиона евра
инвестиција - рекао је премијер. - Да "Горење" успешно послује показује и податак да само
Ваљеву годишње остане 500.000 евра на име разних давања. У 2013. години на конкурс за
пријем 400 радника у "Горењу" пријавило се око 7.000 људи.
Министар привреде Горан Кнежевић и председник "Горења" Фрањо Бобинац потписали су
меморандум о сарадњи Владе Србије и те компаније који предвиђа 12 милиона евра нових
инвестиција, проширење фабрике и ново запошљавање. Бобинац је подсетио на 60 година рада
те фабрике, истакавши да је скоро пола производње те компаније изван Велења, а највише у
Србији и Чешкој.
"Горење" у Ваљеву има две фабрике расхладних уређаја у којима је запослено више од 1.400
радника, а прва је почела да ради 2006. године. Те фабрике су, заједно са фабрикама "Горења"
у Старој Пазови и Зајечару, међу десет највећих извозника у Србији.
- Фабрика у Ваљеву до сада је произвела више од пет милиона апарата - додаје Бобинац. "Горење" је у Србију инвестирало последњих десет година 136 милиона евра, запошљава 2.500
људи.

МУКЕ НИШЛИЈКЕ КОЈА СЕ ЛЕЧИ ОД РАКА: Истекао уговор, отказ по
закону
Аутор:Д. АЛИХОЏИЋ
Случај тешко оболеле раднице корејске "Јуре" из Ниша Виолете Петровић потресао Србију. У
страним фабрикама се ради на одређено, ко се разболи - уговор му не обнове
ОДЛАЗАК на боловање је међу највећим страховима радника не само корејске "Јуре", већ и код
осталих страних инвеститора, јер то значи да су сами себи потписали отказ уговора о раду, који
је, у 90 одсто случајева, на одређено време. Виолета Петровић (41) из Ниша каже да је била
свесна шта је чека, али се ипак уздала у хуманост својих послодаваца, као и у чињеницу да је
била добар радник. Уговор о раду јој, међутим, није продужен и она је од 1. новембра
незапослена, самохрана мајка са карциномом дојке чије лечење није завршила.
- Из моје групе сазнала сам да уговор није продужен још двема колегиницама, од којих је једна
такође била оперисана, па је морала на боловање. Откако сам на "Фејсбуку" објавила да су ме
отпустили, зову ме колеге и дају ми подршку. Сви су у страху, јер када се то десило мени, као
једном од најбољих радника, шта могу да очекују остали - каже Виолета, која је, чак, од
послодаваца крајем октобра тражила помоћ за куповину лекова из "касе солидарности"
У "Јури" није дозвољен синдикат, али постоји Савет радника који сваког месеца из "касе
солидарности" помогне некоме.
- Издвајамо по 300 динара од плате па кад се то помножи са три хиљаде радника, буде
пристојна сума. Очекивала сам да ће ми помоћи да купим цитостатике којих нема у болници,
али нисам добила никакав одговор - каже Виолета. - Само желим да се испоштује моје право на
рад, али и на боловање. Никакве друге привилегије. Од ове плате храним сина и себе, али
никог нећу да молим и да се понижавам. Ако су то учинили по закону, нека им буде, али није
било људски и зато нећу да ћутим.
У Инспекцији рада су нам казали да им се Виолета до сада није обратила и да су одмах пошто је
овај случај изашао у јавност послали инспекторе у "Јуру". .
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Инспектори Одељења инспекције рада у Нишу који су у четвртак обавили ванредни надзор у
фабрици "Јура цорпоратионс" поводом отказа уговора о раду Виолете Петровићутврдили су да
је "послодавац донео решење о отказу уговора о раду због истека рока на одређено време са
даном престанка радног односа 30.11.2016. године."
- Једину заштиту од отказа уговора о раду на одређено време, у складу са Законом о раду (члан
187), имају запослени за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета - наводи се у одговору прес службе
Министарства рада.
У компанији "Јура" нису хтели да коментаришу случај, а особа која се јавила на фиксни
телефон препоручила нам је да пошаљемо поштом писмо уколико желимо да добијемо неки
одговор. Сазнајемо да се менаџмент правдао да није знао да је Виолета болесна, јер би јој онда
продужили уговор.
- Није тачно да нису знали, јер сам редовно достављала дознаке о боловању - каже Виолета.
СИНДИКАТИ
САВЕЗ самосталних синдиката Србије бесплатно ће правно бранити самохрану мајку, коју су у
"Јури" отпустили док је била на боловању лечећи се од рака. Они позивају Виолету Петровић да
им се јави, како би јој помогли да се избори за своја права, као и за права свих који раде у
компанијама које поступају нехумано.
Удружени синдикат Србије "Слога" упитао је премијера Вучића и Министарство рада да објасне
грађанима где је сада држава и шта намеравају да ураде поводом отпуштања болесне раднице и
самохране мајке.
ДРЖАВА "У ПРЕПЛАТИ"
ЗА виолетино радно место, држава Србија је корејском инвеститору дала 7.000 евра, што је по
тренутном курсу 861.000 динара. Док је на боловању дужем од 30 дана, држава јој даје плату, а
послодавац мора да плаћа доприносе. Виолетина плата је била 30.000 динара, а са
доприносима, за 18 месеци колико је радила, исплаћено јој је 810.000 динара. Виолета ову
компанију није коштала ни динара - још је држава "у преплати".

Без јефтиног новца нема привредног скока
Аутор:Љ. М.
За привредни развој, раст производње и извоза, осим ваљаног и предвидивог регулаторног
оквира, неопходан је снажан и стабилан финансијски сектор као важан елемент пословне
климе који ће својим производима и услугама подстицати развој и јачање конкурентности
реалног сектора. Управо због тога што стабилан финансијски сектор подстиче конкурентност
привреде, у Привредној комори Србије формирани су одбори за банкарство и за осигурање. За
председницу Одбора за банкарство избарана је Драгиња Шурић, председница Управног одбора
банке Интеза, а на челу Одбора за осигурање је Мирко Петровић, председник ИО „Дунав
осигурање”.
– Привредна комора Србије, као асоцијација која окупља и заступа целу привреду, компаније
из реалног или финансијског сектора, најбоље је место за синергију активности и дијалог
компанија из свих пословних сегмената – објаснио је председник ПКС-а Марко Чадеж. – То
укључује иденфитиковање потреба привреде за новим банкарским производима и услугама
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осигурања, промоцију финансијских услуга намењених пословној заједници, као и удружени
наступ на заједничком послу повећања извоза и освајања нових тржишта.
Истакао је да су и НБС и Министарство финансија, прихватањем предлога ПКС-а за оснивање
заједничких радних група које анализирају иницијативе и примедбе привредника и решавају
проблеми с којима се они свакодневно суочавају у пословању, потврдили отвореност за
сарадњу и дијалог с привредом.
– Конституисање и функционисање Одбора за банкарство и Одбора за осигурање, који
окупљају водеће банке и осигуравајуће куће, посебно је важно због великог утицаја
финанијског сектора на економска кретања и развој привреде. У новој организацији
јединственог коморског система, који почиње да функционише од Нове године, кључну улогу у
заступању чланства имаће управо удружења, матични одбори и групације као место окупљања,
изношења ставова и иницијатива чланства – истајкао је Чадеж.
Новоизабрана председница Одбора ПКС-а за банкарство Драгиња Ђурић објаснила је да
банкарски сектор у Србији тренутно није у тако доброј позицији према привреди као што је то
сектор осигурања, али је обећала да ће кроз ПКС учинити све да буду пуна подршка даљем
развоју привреде.
По речима Ђорђа Јевтића, директора Управе НБС-а за надзор над финансијским
институцијама, ова година била је реалативно добра јер је банкарски сектор задржао
ликвидност, а сектор осигурања забележио стопу раста већу од банкарског сектора.

„Фијат” води, а челик га јури
Аутор:Е. Дн.
Укупна вредност извоза 15 највећих домаћих извозника износила је од јануара до октобра ове
године 3,2 милијарде евра, а компанија „Фијат–Крајслер аутомобили Србија” (ФЦА) и даље
„држи” прво место на листи највећих експортера, објавило је Министарство финансија.
ФЦА је остварио извоз вредан 929,8 милиона евра.
На другом месту је компанија „Хестил” с извозом тешким 280,2 милиона евра, која је у трећем
кварталу повећала извоз 50 одсто у односу исти период прошле године.
Солидну трећу позицију на листи највећих извозника, као и до сада, држи компанија „Тигар”,
чији је извоз 267,5 милиона евра.
На четвртом месту је дуванска индустрија „Филип Морис” с вредношћу извоза од 188,5
милиона, а пета је „Нафтна индустрија Србије”, која је на страним тржиштима пласирала
производе вредне 187,7 милиона евра.
Следи „ХИП Петрохемија” (163 милиона евра), испред „МК групе” с извозом од 158 милиона
евра.
Осму позицију „држи” компанија „Горење” с оствареним извозом од 155,1 милиона евра, девета
је „Викторија група” (141,5 милиона евра), испред десетопласираног највећег извозника,
компаније „ТетраПак продакшн”, а извозом вредним 139,2 милиона евра.
„Јура корпорејшн” је на 11. месту са 131,4 милион, следи „Хемофарм” са 128,2 милиона, затим
Друштво за трговину „Роберт Бош“ са 123,9 милиона, док је 14. на листи „Леони Њиринг
Сyстемс” из Прокупља са 123,7 милиона евра.
Листу највећих 15. српских извозника закључује „Југоимпорт СДПР”, који је од јануара до краја
октобра остварио извоз вредан 114,8 милиона евра.
Индустрија јача 5,2 одсто
Индустријска производња у Србији порасла је од јануара до октобра ове године 5,2 одсто у
односу на исти период 2015.
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У октобру је остварен раст од 3,2 одсто у поређењу с истим лањским месецом, саопштио је
Републички завод за статистику.
У односу на просек 2015. године, индустријска производња је у октобру била 12,1 одсто већа.
Повећању индустријске производње у октобру на годишњем нивоу највише су допринели
производња електричне енергије, прехрамбених производа, штампање и умножавање аудио и
видео записа, производња хемикалија и хемијских производа и експлоатација руда метала.

У Буџету више пара за пољопривреду него ове године
Извор:Танјуг
Буџет Mинистарства пољопривреде за 2017. износиће 43,778 милиjарди динара, што jе у односу
на овогодишњи повећање од 8,11 одсто, односно за 3,284 милиjарде динара, саопштено jе данас
на конференциjи за новинаре у Влади Србиjе.
Mинистар пољопривреде Бранислав Недимовић рекао jе да jе за субвенциjе у пољопривреди
опредељено 3, 284 милиjарди, а наjвеће повећање буџета за наредну годину jе у делу подршке
инвестициjама у износу од 2, 2 милиjарде, што jе четири пута више него ове године, када jе
било предвиђено око 520 милиона.
Буџет Управе за аграрна плаћања повећан jе за 2, 522 милиjради динара, навео jе министар.
За старт апове су планирана три извора финансирања - из националног буџета биће обезбеђено
100 милиона динара и из фонда за развоj више од 120 милиона динара, а трећи кроз проjекат
министарства и EБРД.
Буџетом jе предвиђен износ од 5.000 динара по грлу за краве за производњу телади и оне до
сада нису биле у систему подстицаjа.
За квалитетне приплодне крмаче и нерастове увећани су подстицаjи по грлу са 7.000 на 10.000,
док премиjе за млеко остаjу седам динара по литру.
Tакође jе предвиђена и већа подршка пчеларству, кроз подстицаjе по кошници са досадашњих
600 на 720 динара, речено jе на конференциjи.
Предвиђени су повраћаjи у износу до 50 одсто за набавку нових специjализованих трактора за
воћарско-виноградарску производњу, као и 50 одсто за хладњаче и исто толико и за обjекте за
прераду, додао jе Недимовић.
Предвиђени су и посебни подстицаjи за набавку опреме и нових прикључних машина за биљну
и сточарску производњу од 40 до 50 одсто.

Јура: На боловању, а добила отказ телефоном
Пише: Зорица Миладиновић

Компанија Јура у Нишу отпустила је Нишлијку Виолету Петровић (41), самохрану мајку која се
налази на боловању јер је оболела од карцинома, оперисана је и прима хемотерапију, о чему је
обавестила пословодство и доставила дознаке.
У Јури данас није било могуће добити коментар јер „менаџер није у кругу фабрике“.
Виолета Петровић каже да је у „Јури“ радила „за двојицу“, само да би задржала посао и плату
од око 30.000 динара, којом је издржавала себе и дете од 12 година. Запослила се прошлог јуна,
а боловање отворила 18. Септембра ове године, када је изненада откривено да има карцином
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дојке, који је оперисала неколико дана касније, а након тога почела да прима хемотерапију коју
веома тешко подноси. На дан када јој је истицао шестомесечни уговор о раду, 30. новембра,
позвала ју је жена, која је казала да је из Јуре, и рекла јој да дође по радну књижицу јер јој
уговор неће бити продужен. Питала је, у шоку, да ли знају да да је тешко болесна и оперисана,
али је добила хладан одговор: „жао нам је што сте болесни“ и- спуштање слушалице.
- Дивно.... Управо ме звали из Yуре и рекли да сам добила отказ! Нема везе што сам на
боловању, нема везе што имам карцином... Кажу да идем да ми врате радну књизицу... Супер...
Где је сад премијер... Не тако давно рече баш у Yури у Лесковцу да радници имају право да се
лече, да буду болесни, да не могу да добију отказ ако се разболе..., написала је она на свом
фејсбук профилу и данас „усијала“ друштвене мреже.
Сада већ бивша радница Јуре прецизира да о уговорима одлучује менаџер који је Нишлија, а да
су одмах испод њега такозване лидерке и лидери, који иначе стално упозоравају раднике да
„пазе шта и како раде јер им уговори неће бити продужени“. Преко њих је молила да је прими
менаџер, како би му објаснила своју здравствену ситуацију, али је он то одбио. Кореанци, каже,
немају директне везе са радницима, само прођу, насмеше се и поздраве их.
Она додаје да је „истина све што се пише о ситуацији у Јури“. Због боловања се добија отказ, а
синдикално организовање и заштита радника нису пожељни. Додуше, нема памперса и пелена,
каже, али радници од јурења за нормом, које се намеће као једино пожељно понашање,
безмало не могу да оду у тоалет. Од менаџера, лидера и лидерки „трпе и понижења“. Уговори се
закључују на шест месеци, а у стални радни прима након две године. Она се пријављивала да
ради и суботом, како би је „запазили и запослили после те фамозне две године“, али ју је болест
у томе зауставила.
На једини официјелни телефонски број у нишкој Јури јуче се јавило „обезбеђење“ компаније, а
женски глас одмах казао да „не може да даје било какве официјелне податке“. На молбу Данаса
да се чује са менаџером, женски глас је одговорио да је „менаџер изашао из круга фабрике“, те
да своје питање „можемо послати поштом“.- Не знам да ли постоји мејл на који то можете да
учините, речено нам је.
Удружени синдикати Србије "Слога" затражили су јуче да премијер Александар Вучић и
Министарство рада заштите Петровићку, подсећајући да је Вучић у својим иступима, као и
током недавне посете Јури у Лесковцу, рекао да је „све идеално у тој компанији“ и да „свако
има право на лечење, боловање и рађање деце по закону“, а да је „инспекција рада утврдила да
у Јури нису уочене веће неправилности“.
- Које веће неправилности има од отказа болесној жени и самохраној мајци која је након
сазнања да је добила карцином и третмана хемотерапије отпуштена? Докле ћете више
толерисати понижавања и иступе Јуре која је својим сталним испадима постала најомрженија
страна компанија у Србији, или ћете опет да нас оптужите да растерујемо стране инвеститорепита "Слога" председника Владе.
Министарство: Радници Јуре истекао уговор о раду
У случају раднице Јуре Виолете Петровић, која је остала без посла у тој компанији за време
боловања због лечења од карцинома, закон није прекршен, проистиче из саопштења
Министарства за рад. Виолети Петровић је, наиме, уговор о раду на одређено време истекао
30. новембра, наводи се у саопштењу Министарства, поводом реаговања у медијима на овај
случај.
Једину заштиту од отказа уговора о раду на одређено време, у складу са Законом о раду (члан
187), имају запослени за време трудноће, породиљског одсуства, ради неге и посебне неге
детета, каже се у саопштењу Министарства за рад.
Провером документације утврђено је, наводи се, да је Виолета Петровић запослена у "Yури" од
19. јуна 2015. године, а да је последњи уговор о раду на одређено време потписан на период од
1. 06. 2016. године, а најдуже до 30.11. 2016. године.
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Према изјави послодавца, сачињена је службена забелешка пошто се запослена по
телефонском позиву послодавца 30. 11. 2016. године није јавила у просторије "Yуре", па је
решење послато поштом.
Отказ је по закону могућ, људскост је нешто друго
По актуелном Закону о раду, боловање није препрека да радник добије отказ. Ако је неко
запослен на одређено време, што је изгледа у овом случају тако, не постоји обавеза послодавца
да раднику који је на боловању продужи уговор о раду. Наравно, постоји људска и морална
обавеза послодавца према раднику који се налази у таквој ситуацији, али она није „прописана
законом“- каже за наш лист Милан Јовановић, адвокат и сарадник нишког Центра за људска
права.

Влада усвојила Предлог буџета за 2017. годину
Пише: РТС
Влада Србије је усвојила Предлог закона о буџету за 2017. годину којим су планирани приходи
у износу од 1.092,9 милијарди динара, а расходи од 1.162 милијарде. Планирани фискални
дефицит на нивоу републике за следећу годину је 69,1 милијарда динара.
Упркос томе што су по први пут у расходе буџета Републике укључени сви пројектни зајмови
као и расходи "Коридора Србије" у укупном износу од 43,5 милијарди, планирани дефицит у
2017. години биће за 52 милијарди нижи од дефицита који је био предвиђен буџетом за 2016.
годину.
Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од
чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди.
Буџет за наредну годину је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години реални раст БДПа износити 3 одсто, БДП дефлатор 1,6 одсто а индекс потрошачких цена на мало 2,4 одсто.
Влада Србије претходно је усвојила и Фискалну стратегију за 2017. годину са пројекцијама за
2018. и 2019. која претходи изради Нацрта закона о буџету за 2017. годину који ће, како је
планирано, бити пред посланицима током овог месеца.
Основни циљеви у наредном средњорочном периоду фокусирани су на одржавање
макроекономске стабилности, даље спуштање нивоа дефицита на одржив ниво уз наставак
примене мера фискалне консолидације, као и наставак смањења учешћа јавног дуга у БДП које
је започето у 2016. години, а све у склопу наставка спровођења аранжмана са Међународним
монетарним фондом.
Захваљујући успешним мерама фискалне консолидације створен је простор за повећање
пензија и плата у делу јавног сектора, чиме се обезбеђује раст расположивог дохотка и
животног стандарда становништва, али тако да се не угрозе планирани циљеви фискалне
политике. Приоритет остаје и успостављање пореског система који стимулативно делује на
привредну активност и запошљавање, обезбеђује већу ефикасност наплате пореза и смањење
сиве економије.
Фокус ће бити и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора, отклањању
препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних
структурних реформи, наставку реформи јавних предузећа, као и подизање укупне
ефикасности јавног сектора.
Предлог буџета ће ускоро бити достављен Скупштини Србије.
Расправа о тој теми почиње у понедељак.
Предлог закона о буџету биће тема сутрашње конференције министра финансија Душана
Вујовића у Влади Србије са почетком у 11 часова.
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Фијат, Хестил и Тигар највећи извозници
Пише: Н. Д.
Петнаест највећих домаћих извозника је од јануара до октобра ове године извезло робе у
укупној вредности од 3,2 милијарде евра.
И даље је на првом месту компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија (ФЦА) који је остварио
извоз у вредности од 929,8 милиона евра, објавило је Министарство финансија.
На другом месту је Хестил (власник Железаре Смедерево) са извозом од 280,2 милиона евра,
који је у трећем кварталу повећала извоз за 50 одсто у односу исти период прошле године.
Трећу позицију држи Тигар чији је извоз 267,5 милиона евра. Следе "Филип Морис" и Нафтна
индустрија Србије, па ХИП Петрохемија, МК група, Горење, Викториа група и Тетра Пак.
Од 11. места надаље иду Јура, Хемофарм, Роберт Бош, Леони и Југоимпорт СДПР.

АНАЛИЗА ЕКОНОМИСТА Ових пет обећања ће Вучић тешко испунити
Аутор:Слађана Гаврић

Премијер Александар Вучић прогнозирао је за 2017. раст привреде од чак четири одсто БДП-а,
просечну плату 450 евра, дефицит буџета никад мањи, стопу незапослености од 13,5 одсто…
"Блиц" је питао економске аналитичаре да ли су и колико реалне овакве процене. Према
њиховом мишљењу, премијер је више него оптимистичан, поготово када се ради о расту
привреде. Сви саговорници "Блица" слажу се и да је апсолутно нереално да плате порасту са
369 евра на 450 евра и да се незапосленост смањи на 13,5 одсто. Али, пођимо редом...
1. Раст БДП-а четири одсто
Економиста Љубомир Маџар каже да оволики раст привреде није реалан.
- Ми смо земља са неуређеним правним системом, привреда је неликвидна, држава не плаћа
своје рачуне и не штеди - истиче Маџар.
Бивши саветник Владе Јуриј Бајец сматра да ће стварни раст БДП-а бити између ове прогнозе
и пројекције ММФ-а и Светске банке (три одсто). Да је ово амбициозан циљ каже и стручњак
Бечког института за међународну економију Владимир Глигоров.
- То није немогуће, али је реч о амбициозном циљу. Раст потрошње домаћинстава ће вероватно
бити спорији од оног који је потребан да пову че оволики привредни раст.
2. Дефицит буџета 1,7 одсто БДП-а
Маџар сматра да то није одрживо и да су за остварење овог циља неопходни реформа јавног
сектора и завршетак приватизације.
- Фискални савет је израчунао да у текућем буџету постоје ставке које се неће понављати у
следећим годинама, наплата заосталих потраживања или дивиденде јавних предузећа - рекао
је Маџар.
Глигоров каже да није немогуће, али ипак наглашава да ако се урачунају дугови и губици
јавног сектора, онда је овакав дефицит неостварив.
3. Незапосленост испод 13,5 одсто
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Професор Маџар је кратко прокоментарисао да је то потпуно нереално. Бајец каже да је ова
процена амбициозна, али наглашава да ако се оствари премијерова прогноза раста привреде за
четири одсто, онда је могућа.
Глигоров објашњава да, ако се узме у обзир емиграција и повећање запослености у ниже
продуктивним секторима, то није немогуће.
- Али није вероватно ако се привредни раст заснива пре свега на улагањима и извозу - сматра
Глигоров.
4. Просечна плата 450 евра
Маџару није јасно како је премијер то израчунао.
- Ја бих волео да просечна плата буде оволика, али то није реално - каже он.
Глигоров такође истиче да је плата од 450 евра мало вероватна, а исто мишљење има и Бајец.
- То није реално. Раст од 22 одсто је сувише велики, па чак и ако БДП буде већи за четири одсто
- износи Бајец.
5. Инвестиције 2,5 милијарди евра
Глигоров сматра да ће реална цифра бити знатно мања, док Бајец наглашава да уколико Влада
оствари раст привреде од четири одсто, и инвестиције ће достићи овај ниво.
Буџет данас на Влади
Премијер је најавио да ће Предлог буџета за 2017. бити данас на седници Владе, додајући да су
министри највећим делом усвојили његове примедбе на претеране захтеве које су изнели у
претходној верзији. Он је нагласио и да већи раст привреде, за који каже да ће у 2017. бити
четири одсто, подразумева значајно веће плате и пензије.

КО РАДИ 24 САТА Бивша радница Горења ушла у дуел са Вучићем
Извор:Н1

Премијера Александра Вучића, који је у Ваљеву присуствовао обележавању десете годишњице
рада "Горења", испред фабрике сачекало више десетина грађана. Међу њима је била и бивша
радница те фабрике која је са Вучићем ушла у полемику о томе колико радници у Србији раде и
колико су за то плаћени.
Она је од премијера најпре тражила да провери какво је ситуација у "Горењу" и колико плаћају
раднике, преноси Н1. "Одмах ћу да питам, никакав проблем са тим немам. Ако имате неког
другог који је обезбедио 300 или 2.500 радних места. Ако имате, покажите ми", рекао је Вучић.
На то му је она рекла: "имате жену која ради 24 сата у Ваљеву".
- И то је нешто што мислим да је важно. Ја се дичим што радим понекад и 24 сата. Не знам да
ли је тако у свету, али ја се хвалим. Не знам за профит, ја га не узимам, али се трудим да радим
што више и тиме се поносим - рекао је Вучић.
Жена му је на то узвратила да она не би волела да њена деца раде 24 сата.
- Можда ви не бисте волели, али ја бих волео да моја деца раде што више могуће. Само да раде рекао је Вучић.
Вучић се касније, на конференцији за новинаре, дотакао се сусрета са женом у Ваљеву и
укратко препричао разговор са њом испред фабрике.
- Пришла ми је једна жена и рекла: "али тамо се много ради, не може да се издржи, ради се 24
сата", претпостављам метафорично. Ја сам рекао, па то је ваљда добро кад се ради. Био сам
срећан када сам чуо да сте радили 15 или 20 субота ове године. То значи да фирма иде добро, да
имате тржиште, да можете да зарађујете. Питао сам плаћате ли то, не знам, и рекли су ми да
плаћају. И додатно сам задовољан због тога. Ми себе по том питању морамо да променимо. Не
да тражимо разлоге, да се љутимо што треба да радимо више, већ да се радујемо томе да
радимо више јер ћемо више да направимо - рекао је Вучић.
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СУРОВО И НЕХУМАНО Самохрана мајка која болује од рака добила
отказ, МИНИСТАРСТВО КАЖЕ ДА ЈЕ СВЕ ПО ЗАКОНУ
Аутор:Б. Јаначковић
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је фабрика
"Јура" са радницом Виолетом Петровић имала закључен уговор о раду на одређено време, који
је истекао 30.новембра 2016. године.
- Једину заштиту од отказа уговора о раду на одређено време, у складу са Законом о раду (члан
187), имају запослени за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета - саопштено је из Министарства.
Инспектори Одељења инспекције рада у Нишу започели су данас надзор у фабрици “Јура
цорпоратионс” у Нишу, поводом отказа уговора о раду Виолете Петровић. Провером
документације утврђено је да је она запослена у “Јури” почев од 19.06.2015. године. Последњи
уговор о раду на одређено време је од 1.06.2016. године, а најдуже до 30.11.2016. године.
- Пријава на обавезно социјално осигурање је од 1.06.2016. и одјава од 30.11.2016. године.
Послодавац је донео решење о отказу уговора о раду због истека рока на одређено време са
даном престанка радног односа 30.11.2016. године. Према изјави послодавца, сачињена је
службена забелешка пошто се запослена по телефонском позиву послодавца 30.11.2016. године
није јавила у просторије “Јуре”, па је решење послато поштом - наводи се у саопштењу
Министарства.

НОВА АФЕРА У "ЈУРИ" Самохрана мајка добила ОТКАЗ док се лечила
од КАРЦИНОМА
Аутори:Ивана Анђелковић, Бранко Јанчаковић
Виолета Петровић (41), самохрана мајка из Ниша добила је отказ у фабрици „Јура“ за време
боловања због карцинома дојке. Виолета је у разговору за „Блиц“ испричала да је непријатно
изненађена јер није очекивала да ће јој након операције и хемиотерапије уместо продужетка
уговора саопштити да је добила отказ.
- Радила сам 18 месеци у "Јури", када сам почетком октобра сазнала да имам карцином дојке.
Оперисана сам, а 30. новембра ми је истицао уговор. Само су ме позвали и рекли да ми уговор
неће бити продужен, остала сам затечена јер сам самохрана мајка, имам сина од 12 година и
целог живота једино што знам је да радим да нам обезбедим да живимо нормално - каже
Виолета за „Блиц“.
Нишлијка каже да је била узоран радник, да је стоички подносила свој посао, да се никад није
жалила на болест и да је очекивала да ће добити стално запослење.
Не знам да ли се да борим за посао или за живот
- Радила сам разне послове од своје 18. године. Запослење у "Јури" ми је значило, зато сам се
трудила да што боље радим како бих добила стални посао. Радила сам на уговор и чим сам
отишла на боловање, уместо разумевања добила сам отказ. Не знам шта да радим, да ли да се
борим за живот или за посао. Ја сам спортски тип, бавила сам се планинарењем, не знам како
ме је ова болест снашла, једино што знам је да морам да се борим због свог детета - прича
Виолета.
Виолета је завршила Правно-биротехничку школу, у струци никад није радила и није била у
сталном радном односу, све је било на одређено време.
-Радила сам у ЕИ Ниш, у фабрици намештаја, чистила сам улице, ниједан посао нисам
одбијала. Посао у „Јури“ ми је био на неки начин нада, а сада шта да радим? Очекујем од
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премијера Александра Вучића да реагује, јер он је недавно изјавио у „Јури“ у Лесковцу да сваки
радник има право да иде на боловање, да се лечи и да рађа - каже Виолета.
Синдикат: Бесплатно ћемо је заступати
Савез самосталних синдиката Србије бесплатно ће правно бранити Виолету Петровић, како су
саопштили.
-Изгледа да се не назире крај нељудском понашању у Јури“, чији менаџмент најновијим
поступком према још једном запосленом у Србији, показује сву безочност страног капитала,
али и немоћ или незаинтересованост наше државе да то спречи. Зато позивамо Виолету
Петровић да нам се јави, како би јој помогли да се избори за своја права и права свих који раде
у оваквим компанијама, наводи се у саопштењу.
СССС наводи да због непостојања синдикалне организације у „Јури“, овакви догађаји пролазе
некажњено, а притисак на раднике је много већи.
- Позивамо државу, министра за рад и инспекцију рада да не жмуре на овакво робовласничко
понашање - кажу у синдикату.
У "Јури" без одговора, Министарство за рад упутило инспекцију
“Блиц” је покушао да дође до друге стране, односно, до представника и нишкој фабрици “Јуре”,
али се на једини познати телефон јавило - обезбеђење. Женски глас с друге стране жице рекао
нам је да у тој фабрици нико није задужен за контакте с медијима, да не постоји фабричка емаил адреса и да можемо одговор да затражимо једино писмом преко поште. Иначе, данас је
Министарство финансија објавило листу највећих извозника у Србији, "Јура" је на 11. месту са
годишњим извозом од 131,4 милиона евра.
У Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања кажу да се Петровићева
није обраћала инспекцији рада, али да је наложен надзор у "Јури" чим се њена прича појавила
у медијима.

Недостатак радне снаге растући проблем у источној Европи
Извор: Н1
Звучи апсурдно, али ниска стопа незапослености у четири земље чланице ЕУ - Пољској,
Чешкој, Словачкој и Мађарској, последица је и све малобројније радне снаге, преноси
Блумберг. Само у Чешкој, произвођачи би могли да запосле 130 хиљада радника, са било
каквим квалификацијама, али на тржишту рада нема људи.
Због старења популације и пада наталитета, већ сад многи од привредника у тој земљи смањују
производњу, а сличне проблеме има и Србија.
Једноминутним видео спотом на YоуТубе-у, Чешка електропривреда позива младе да се
определе за рад у тој области. Како би привукли пажњу младих, посао електричара
представили су као бављење екстремним спортовима. Такав посао може бити забаван и добро
је плаћен, порука је компаније ЧеЗ. Било да је реч о занатлијама или инжењерима,
проналажење одговарајућег кадра постало је велики изазов.
Вести из економије погледајте опширније у емисији Инфобиз уторком и четвртком од 18.15 и
21.15 часова.
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“Недостају нам електричари, машински техничари, инжењери. Млади се ретко одлучују да се
школују за та занимања", каже Павел Пуф, један од менаџера у чешкој електропривреди.
Број ђака који бира техничке школе и факултете у Чешкој се преполовио у односу на 2008.
годину. Велике компаније све теже налазе раднике који би заменили оне које одлазе у пензију
због старења популације.
Осим са неповољним демографским приликама, источноевропске чланице ЕУ, боре се и са
одласком великог броја радника на запад. Плате у Немачкој, скоро су четири пута веће него
оне у Чешкој. Са сличним проблемима суочава се и Србија.
"Одлазе људи из Румуније, из Бугарске, па чак и из Словеније, али код нас одлазе зато што не
могу уопште да дођу до посла или имају врло ниска примања", каже Радојка Николић,
уредница магазина "Бизнис и економетар".
Да би се ситуација променила, потребне су високе стопе раста у веома кратком периоду.
"Дакле, када би за три, четири године стопе раста БДП-а била 7-10 одсто што ће значити више
посла за све и бољи живот за све. Иначе, оваквим померањем и растом БДП-а који иде са по 2,3
одсто месечно, биће нам потребне деценије да ми дођемо до неког бољег живота", закључује
Николић.
О неопходности дугорочне стратегије за решење проблема недостатка радне снаге говори и
податак да се током прошле године из Србије иселило 58 хиљада високобразованих људи.

Ћулибрк: Последњи у окружењу смо прескочили БДП из 2008.
Извор: Н1инфо

Главни уредник НИН-а Милан Ћулибрк рекао је да ћемо ове године коначно прескочити БДП
из 2008. и да смо последња земља из региона која је то урадила. Ове године имамо 2,7 одсто
стопу раста, што је добро у односу на планираних 1,2 одсто, али је и мањи раст од Црне Горе,
Албаније, БИХ, каже. Према његовом мишљењу, буџет не може да буде добар.
Републички завод за статистику објавио је податак да је стопа незапослености пала на 13,8
одсто. Коментаришући то, Ћулибрк каже: " Супер, одлично...Смањена стопа незапослености, а
ја постављам питање колико је повећан број формално, легално запослених?"
Има тих нових 10, 15 хиљада више него пре две године, каже Ћулибрк, осврћући се на период
од кад је донет Закон о раду који је требало да оне који су радили на сиво убаци у легалне
токове. Немогуће да је толико људи, а да је стопа незапослености пала са 25 на 13 одсто, наводи.
"Ако је стопа незапослености пала за 12 процентних поена, како нам БДП скаче само за 2,7
одсто? Шта раде они? Осим, што би било најгоре, да су они сви запослени у држави,
администрацији, да ништа не раде, јер они не стварају БДП", каже.
Он додаје да би то значило да 800.000 људи има нови посао. Шта раде онда ти људи кад не
могу да направе један проценат БДП-а, пита.
Истиче да 30.000 људи, оних најобразованијих и најперспективнијих, одлази сваке године из
Србије јер за њих нема места од оних који се запошљавају са стрначким књижицама.
"Овде је још страначка књижица важнија од ђачке и то је наш кључни проблем и то ниједна
странка до сада није променила и то је сада један од проблема који треба решавати", додаје.
Упитан да прокоментарише најаву да би раст бруто друштвеног производа у наредној години
могао да буде четири одсто, Ћулибрк наводи да ни то није много.
Ми ћемо ове године коначно прескочити БДП из 2008. и последња смо земља која је то
прескочила, каже он. Све остале су још прошле године имале БДП већи за око 10 одсто од оног
у 2008.
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"Имаћемо ове године 2,7 одсто стопу раста... Феноменално ако се планирало 1,2. Али то је мања
стопа раста од Албаније, Црне Горе, БиХ, за коју знамо како тешко функционише због
структуре власти и броја министара... и они су имали поплаве исто као и ми",
"Какав год био за мене не може да буде добар буџет", наводи.
Ми ћемо следеће године, као порески обвезници, гарантовати за две милијарде динара кредита
за ликвидност РТБ, и то је први пут да држава гарантује за ликвидност, да имају пара на рачуну
да плаћају текуће обавезе, наводи.
Урађена је, подсећа, једна студија да је за стање у РТБ одговорно лоше управљање, а то
управљање је и даље поверено једном човеку, истиче.
По свих 10 економских параметара, на основу којих радимо у НИН-у анализу, а заснованих на
званичним статистикама, кад се пореде земље у окружењу и Србија, нама су Бугарска и
Румунија недостижне, каже Ћулибрк.
Будућност нам је увек светла, то знамо последњих 20 година, наводи.
Како додаје, и ми сами морамо нешто да урадимо да би нам било боље, али наглашава да
систем мора да профункциониште. "Овде све зависи од персоналних одлука", закључује
Ћулибрк.

Радница Јуре остала без посла усред борбе са карциномом
Извор: Н1
Виолети Павловић, радници нишке Јуре, оболелој од карцинома, није продужен уговор о раду
док је била на боловању.
Питање какав третман имају радници у Србији, поново се отвара кроз компанију Јура и њену
фабрику у Нишу.
Виолета Павловић је самохрана мајка која је била на боловању због карцинома. Остала је без
посла пошто јој фирма није продужила уговор који се иначе обнавља на сваких шест месеци.
Она је јуче телефоном обавештена да дође у фабрику и узме своју радну књижицу.
Виолета Петровић последњих месеци прошла је пут од редовног прегледа, операције дојке,
анализа које су показале да је реч о карциному, а ове недеље примила је трећу од четири
хемотерапије.
“Једва сам тај дан преживела, и ту ноћ. Нормална реакција на терапију: мучнине, повраћање и
све то.Пробудила се 30. ујутру, добро је, преживела сам, у реду је све. И онда око пола 10 звони
телефон, непознат број, јавим се – позив из Јуре“, прича Виолета.
"350 људи у једном дану добије отказ"
Не зна са ким је разговарала, јер се радница која је звала није представила. Једино је рекла да
хитно дође по радну књижицу и да јој уговор неће бити продужен.
Заштићене само труднице и породиље
У Министарству рада за Н1 кажу да је послодавац урадио све по закону, јер су од ситуације да се
отказ деси у току боловања заштићене само труднице и породиље.
“Не могу да верујем. Поред свега што ме снашло, снашао ме и отказ“, каже Виолета.
Заправо правно гледано то није отказ, већ Уговор о раду просто није продужен. Виолета каже
да је знала шта је чека, јер је прошлог септембра видела када је у само једном дану без посла
због сличних разлог остало стотине људи.
“Тог дана Јура је била фабрика плача. 350 људи у једном дану добије отказ. Тужно“, каже она.
Ипак се, каже, надала да ће се она у тој ситуацији наћи када заврши са терапијама, када лекари
кажу да је здрава и способна да се врати на посао.
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"Није ово обична болест, ово је карцином. Најтежа болест. Надала сам се да има људскости, јер
ту Јуру воде наши људи, не Кореанци. Они су ту да нам се осмехну и да кажу 'хелло'“, каже
Виолета.
До надлежних у Јури нисмо успели да дођемо. На телефонске бројеве Јуре нико се није јављао,
док је новинарки Н1, када је позвала број са којег су Виолети јавили да јој неће бити продужен
уговор, речено да морају да провере ко би од надлежних могао да да изјаву, и да позовемо
касније.
Када смо позвали поново рекли су да питања пошаљемо поштом. Не електронском, већ писмо
на њихову адресу.
И Виолета тражи одговоре. Посао, до даљег није у стању да тражи. “Богу хвала, каже докторка
да смо га на време ухватили и да има наде и сад идемо полако. Боримо се. А што се тиче отказа,
па не знам, ваљда правда постоји у овој земљи“, закључује Виолета.

Полемика бивше раднице Горења и Вучића о целодневном раду
Извор: Н1
Премијера Вучић, који је у Ваљеву присуствовао обележавању десете годишњице рада Горења,
спред фабрике сачекало је више десетина грађана. Међу њима и бивша радница те фабрике
која је са Вучићем ушла у полемику о томе колико радници у Србији раде и колико су за то
плаћени.
Она је од премијера најпре тражила да провери какво је ситуација у Горењу, колико раднике
плаћају.
"Одмах ћу да питам, никакав проблем са тим немам. Ако имате неког другог који је обезбедио
300 или 2.500 радних места. Ако имате, покажите ми", рекао је Вучић.
На то му је она рекла "имате жену која ради 24 сата у Ваљеву".
"И то је нешто што мислим да је важно. Ја се дичим што радим понекад и 24 сата. Не знам да
ли је тако у свету, али ја се хвалим. Не знам за профит, ја га не узимам, али се трудим да радим
што више и тиме се поносим", рекао је Вучић.
На то му је жена рекла да она не би волела да њена деца раде 24 сата.
"Можда ви не бисте волели, али ја бих волео да моја деца раде што више могуће. Само да раде",
рекао је Вучић.
Касније на конференцији за новинаре, дотакао се сусрета са женом у Ваљеву.
"Пришла ми је једна жена и рекла "али тамо се много ради, не може да се издржи, ради се 24
сата", претпостављам метафорично. Ја сам рекао, па то је ваљда добро кад се ради. Био сам
срећан када сам чуо да сте радили 15 или 20 субота ове године. То значи да фирма иде добро, да
имате тржиште, да можете да зарађујете. Питао сам плаћате ли то, не знам, и рекли су ми да
плаћају. И додатно сам задовољан због тога. Ми себе по том питању морамо да променимо. Не
да тражимо разлоге, да се љутимо што треба да радимо више, већ да се радујемо томе да
радимо више јер ћемо више да направимо", рекао је Вучић.
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Слога: Премијеру, где је држава кад 'Јура' отпушта тешко болесну
самохрану мајку?
Синдикат Слога тражи да држава заштити тешко болесну жену
Удружени синдикати Србије Слога у писаном самопштењу питали су премијера Србије
Александра Вучића и Министарство рада под чијом је ингеренцијом Инспекторат тражећи да
објасне грађанима Србије где је сада држава и шта намеравају да ураде поводом отпуштања
болесне раднице и самохране мајке Нишлијке Виолете Петровић из Јуре.
"Са пуним правом питамо, будући да је сам премијер више пута у својим иступима као и током
недавне посете Јури у Лесковцу изјавио да је све идеално и да свако има право на лечење,
боловање и рађање деце по закону, али и на основу многобројних извештаја контроле
Инспекције рада да тамо нису оуочене веће неправилности. Па које веће неправилности има од
отказа болесној жени и самохраној мајци која је након сазнања да је добила карцином и
третмана хемотерапије отпуштена?", наводи се у саопштењу синдиката.
Они су запитали премијера докле ће више да толерише понижавања и иступе Јужнокорејске
Јуре која је својим сталним испадима постала најомраженија страна компанија у Србији.
"Или ћете опет да нас оптужите да растерујемо стране инвеститоре. Треба ли и овог пута да вас
подсећамо за сва до сада незаконита отпуштање у тој компанији само због покушаја
синдикалног организовања, или на незабележену корупцију вашег Инспектората рада која је
уместо да штите раднике примила од ње донацију у виду аутомобила као поклона. Можда сте
ви и даље убеђени да је све у Србији идеално по вашој мери и визији, и да је то она држава коју
хвалите готово свакодневно пред домаћом и светском јавношћу као земљу и народ великих
капацитета и потенцијала за улагања, па ћете и овог пута зажмурити пред случајем једне
болесне мајке за рачун нових страних улагања и процената привредног раста", наводе
Удружени синдикати Србије Слога и додају:
"За нас је, међутим, сваки живот итекако важан и битан, у овом случају болесне раднице и
самохране мајке, јер ако данас њу и сличне не заштитите, џаба вам сви проценти!".

"Слога": Заштитити отпуштену болесну радницу Јуре
Извор: Бета
Удружени синдикати Србије "Слога" затражили су да премијер Србије Александар Вучић и
Министарство рада заштите радницу компаније Јура Виолету Петровић из Ниша.
Медији су објавили да је Јура отпустила радницу која болује од карцинома и која је самохрана
мајка.
Она је била запослена у Јури од јуна прошле године, а уговори о раду продужавани су јој на
шест месеци. Да јој уговор неће бити продужен јуче јој је јављено телефоном, уз поруку да узме
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радничку књижицу.
Синдикат "Слога" је подсетио да је премијер више пута у својим иступима као и током недавне
посете Јури у Лесковцу изјавио да је све идеално у тој компанији и да свако има право на
лечење, боловање и рађање деце по закону, а да је Инспекција рада утврдила да у Јури нису
уочене веће неправилности.
"Које веће неправилности има од отказа болесној жени и самохраној мајци која је након
сазнања да је добила карцином и третмана хемотерапије отпуштена? Докле ће те више
толерисати понижавања и иступе Јуре која је својим сталним испадима постала најомрженија
страна компанија у Србији, или ћете опет да нас оптужите да растерујемо стране инвеститоре",
питала је "Слога" премијера.
У саопштењу тог синдиката наведено је да су у Јури радници добијали отказ "само због
покушаја синдикалног организовања" и да Инспекторат рада уместо да штити раднике добио
на поклон аутомобил од те компаније.
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