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Ђорђевић: Ускоро нови закон о штрајку
Аутор текста:Бета

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
најавио је да ће ускоро почети јавна расправа о Нацрту закона о штрајку, јер је
усаглашена већина новина које ће бити у том закону.
"Очекујем да у јавној расправи сви учествују, јер је циљ да имамо модеран и ефикасан закон о
штрајку", казао је Ђорђевић на конференцији за новинаре у Влади Србије после седнице
Социјално-економског савета.
Он је истакао да још није постигнут консензус послодаваца и синдиката о свим спорним
питањима, али да је одлучено да се одмах крене у јавну расправу како би се чула прихватљива
решења и што пре био усвојен нови закон о штрајку.
Како је објаснио, за сада нема консензуса о "локауту", односно праву послодавца да
привремено затвори компанију и тиме спречи губитке проузроковане прекидом рада, све док
се не пронађе решење. Такође, спорно је и дефинисање занимања од општег интереса.
Ђорђевић је подсетио да је садашњи Закон о штрајку у примени од 1996. и да се од 2003.
године припремају његове измене.
Наредних дана ће према речима министра у новом сазиву почети да ради Одбор за утврђивање
репрезенативности синдиката.
То не значи, како је истакао, да ће Одбор проверавати репрезентативност свих синдиката, већ
само оних синдиката за које стигне такав захтев.
Председник Савета самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је казао тај синдиката
увек може за петнаестак дана да достави доказе о репрезентативности.
На данашњој седници Социјално-економског савета одлучено је Орбовића на месту
председавајућег тог тела замени председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић.
У Социјално-економском савету су представници Владе Србије, Самосталног синдиката,
Уједињених гранских синдиката "Независност" и Уније послодаваца.

Штрајк у "Застави оружје", радници не желе приватизацију
Аутор текста:Милан Никић
Радници крагујевачке фабрике Застава оружје одржали су једночасовни штрајк
упозорења. На тргу Тополивца, испред управне зграде компаније, они су
једногласно одбили најаве о било каквој приватизацији најстарије српске
фабрике наменске производње.
Представници радника најавили су да ће тим поводом сутра доћи у Београд. Штрајк, како
кажу, настављају све док одговорни за посртање фабрике не поднесу оставке.
У среду ће протестовати на централном тргу у Крагујевцу, на који су позвали и "бивше раднике
са породицама" и "све оне који се противе приватизацији фабрике".
Штрајк упозорења каснио је пола сата јер је обезбеђење Застава оружја ставило ланце и
катанце на капију, кроз коју су се радници упутили ка управној згради. После краћег кошкања,
ланци су скинути.
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Председник синдиката Драган Илић поручио је пословодству да је радницима "доста обмана,
манипулација и прикривања информација и неспособности", па због тога постављају своје
захтеве.
"Захтеви су да се исплати преостали бонус од 15.000 динара, да се радници фабрике изузму од
умањења зарада за 10 одсто, исплата регреса за 2018. годину, до поласка на одмор, да се
побољшају услови рада и обезбеђења посла за свих 2.500 раднуика, колико их фабрика има у
овом тренутку", изјавио је Драган Илић, председник Синдикалне организације Застава оружја.
Кључни разлог покретања штрајка је одбијање законодавца да прихвати предлоге
крагујевачких оружара о будућности фабрике, због чега њихови представници крећу пут
Београда.
"Предаћемо наше иницијативе и потписе наших запослених сутра у Скупштини Србије, као и
писмо које ћемо упутити свим посланицима и скренути им пажњу на значај и неопходност да
се сачува фабрика која је 165 година била под државним власништвом", додао је Илић.
Радници су, каже, против приватизације фабрике.
"Противимо се приватизацији, под број један. Ево, можете да погледате, у околини, све што је
приватизовано то ништа не ради", оценио је радник Љубиша Данић.
"Приватизација је најгора ствар која треба да се деси. Свака фирма која се приватизовала, не
постоји", рекао је Дејан Милосављевић, радник Застава оружја.
Милојко Брзаковић, генерални директор Застава оружја, кога радници прозивају за пропадање
фирме, данас се није јављао на мобилни телефон.

Синдикат Кроација ерлајнса: Компанија пред колапсом
Аутор текста:Тања Веселиновић
Из Хрватског синдиката пилота упутили су писмо премијеру и опет га упозорили
на, како тврде, алармантну ситуацију у компанији и дебакл с избором новог
директора. "Компанија је пред колапсом, а сезона је почела", наводе из Хрватског
синдиката саобраћајних пилота.
Разлог томе је, тврде, нереално планирање рокова за зимско одржавање авиона, због чега се са
летњим редом летења кренуло без два сопствена авиона, који ће имати кашњење с уласком у
промет од месец и по дана.
Синдикат пилота тврди и да је из компаније отишла половина механичара, трећина пилота и
четвртина стјуардеса, а одлазак особља наставио се и у 2018. години.
Уз све то, компанија годину и по дана нема Управу у пуном мандату. По трећи пут поновљен
конкурс и даље се необјашњиво пролонгира, упозорили су те нагласили да је за Кроација
ерлајнз избор новог директора избор између две опције: банкрота или могућег опоравка
компаније.

Милош Ненезић нови председавајући Социјално-економског савета
ИЗВОР:РТС

Нови председавајући Социјално-економског савета је Милош Ненезић, председник Уније
послодаваца.
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"Сви смо на заједничком задатку, синдикати да обезбеде што боље услове за раднике,
предузећа да имају што боље резултате а Влада Републике Србије да оствари бољи привредни
амбијент", наводи Милош Ненезић, председавајући Социјално-економског савета.
Изјава Милоша Ненезића за РТС
После седнице Савета, министар Зоран Ђорђевић саопштио је да ће поново бити формиран
Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и послодавачких удружења и да ће ускоро
бити готов и предлог дуго најављиваног Закона о штрајку.
Синдикати најављују да ће 1. мај обележити под геслом "Да плате устану и млади остану".

Наставља се штрајк радника Застава оружје
Штрајк радника фабрике Застава оружје наставља се данас једносатном обуставом рада на
радним местима од 11 до 12 часова, најавила је Синдикална организација „Застава оружје“.
Како се наводи у саопштењу, радници фабрике ће и наредних дана штрајковати против начина
који предвиђа приватизацију капитала фабрике, а по Закону који ће се на данашњој седници
Парламента наћи пред посланицима Скупштине Републике Србије.
„Предложеним Законом се предвиђа да се држава посредно, без директне национализације,
прогласи власником друштвеног капитала који у фабрици Застава оружје износи
24,56 одсто укупног капитала. Радници фабрике не пристају на модел приватизације који се
није до сада водио интересима економског и социјалног развоја, већ мотивима прерасподеле
друштвеног богатства и освете друштвеној својини и на њој утемељеној идеологији“, истиче се
у саопштењу.
Данас ће група радника фабрике председници Скупштине Републике Србије предати потписе
радника фабрике против приватизације фабрике Застава оружје АД, као и писмо шефовима
посланичких група о разлозима зашто не треба прихватити предложена законска
решења. Сутра 25. априла радници ће свој протест, заједно са грађанима Крагујевца, исказати
на платоу код Крста, са почетком у 18 часова.

Синдикати траже укључење у рад на мрежи школа
Репрезентативни синдикати у образовању сматрају да морају бити укључени у рад на мрежи
школа, с обзиром на то да је то питање директно везано за статус и положај запослених у
просвети, пише у допису који су министру просвете Младену Шарчевићу упутили председници
три синдиката образовања.
Допис су послали Валентина Илић, Синдикат образовања Србије, Слободан Бранковић,
Синдикат радника у просвети Србије и Томислав Живановић. ГСПРС „Независност“.
Синдикати наводе да је 19. марта објављена уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
јавних предшколских установа, акт о мрежи основних и средњих јавних школа.
Након тога, у пет Школских управа одржани су састанци представника локалних самоуправа,
школске управе и директора школа, на које нису позвани представници репрезентативних
синдиката.
Поводом поступка школских власти у овом случају три репрезентативна синдиката су
затражила хитан састанак са представницима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, наводи се у саопштењу.
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Ранка Савић: Дечји додатак за сву децу
ВН

Нема помака у популационој политици без већег запошљавања, бољих и
редовнијих плата и сигурног радног места
НЕМА помака у популационој политици без већег запошљавања, бољих и редовнијих плата и
сигурног радног места. У Србији послодавци морају престати са праксом да жену по доласку са
породиљског одсуства чекају са отказом или лошијом позицијом у фирми. Мислим да
краткорочне финансијске мере, које предузима држава, не могу имати великог ефекта.
Зато би требало увести дечји додатак за сву децу у породици, без обзира на материјално стање.
То значи да ако неко има четворо малишана, да ће толико и додатка добити. Такође, треба
увести да свака велика компанија која има више од 1.000 запослених мора да има обавезу
отварања обданишта, наравно уз субвенцију државе. И, на крају, мора се омогућити младим
брачним паровима да на брз и јефтин начин долазе до стана.

Никшић: Радници Железаре спремају протесте
В. К.
Запослени у никшићкој Железари страхују од нове систематизације радних места
и да ће многи бити проглашени прекобројним. У некадашњем металском гиганту
радило је 320 људи
ЗЕБЊА се поново уселила међу никшићке металурге запослене у Железари “Тошчелик” јер ће
после нове систематизације радних места добар део од 329 радника поћи кући. Неколико њих
који имају решење на неодређено време позвано је на разговор са менаџментом компаније.
- Не знамо шта ће бити тема тог разговора, али биће муке ако нас прогласе прекобројним кажу железарци. - Можда ће синдикати бити приморани да позову запослене на штрајк
упозорења, а можда и на радикалније протесте.
У некадашњем црногорском гиганту запослено је 320 радника, од којих је стотинак под
уговором. Пре месец дана представници пословодства и синдиката “Тошчелика”, после
петиције радника Челичане, договорили су се да радницима повећају стартне зараде по 30
евра, или на плату око 50 евра.
Никшићком железаром од 2012. године газдује турска “Тосијали група” у оквиру које послује
“Тошчелик”. Фабрика је купљена за само 15,1 милион евра, да би две године касније Турци
узели и два бивша железарина погона Радвент и Ливницу.
ИНЖЕЊЕРИ ВИШАК
МЕЂУ прекобројнима у железари налази се 17 радника, углавном инжењера који имају по
двадесет година радног стажа! Разлог њиховог отпуштања је наводно лоша ситуација на
тржишту.
- Нећемо пристати на то и нећемо дозволити да било који радник остане без посла - каже Перо
Кадовић, председник железариног синдиката.
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ТАБАКОВИЋ И ВУЈОВИЋ СА ЗАНГОМ "Циљ новог аранжмана са
ММФ-ом макростабилност"
Танјуг

Српска делегација, коју предводе гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић и
министар финансија Душан Вујовић, састала се у Вашингтону са Тао Зангом, извршним
директором Међународног монетарног фонда (ММФ).
Тема састанка била је анализа постигнутих резултата након завршетка трогодишњег
аранжмана из предострожности, који је Србија потписала са овом финансијском институцијом,
и дефинисање елеманата који претходе договорима у вези са новим аранжманом у форми
инструмента координације економских политика, саопштено је из Министарства финансија.
- Како бисмо одржали фискалну стабилност и истовремено обезбедили квалитетну подршку
економском расту, потребно је да наставимо разговоре о будућем аранжману - рекао је Занг, и
додао да је посвећеност коју Влада Србије показује у спровођењу реформи доказ о јасној
намери да се савладају сви изазови како би Србија напредовала још више.
Табаковић је указала је да је претходни период обележен резултатима на плану јачања
макроекономске стабилности и изгледа домаће економије у условима пуне координације
монетарне и фискалне политике. Инфлација је очувана на веома ниском нивоу, премија
ризика Србије је на најнижим нивоима, а повољан је и кредитни рејтинг земље, наводи се у
саопштењу.
Гувернер НБС се осврнула и на чињеницу да повољни изгледи домаће економије резултирају
високом заинтересованошћу инвеститора за дугорочна улагања у Србију, чиме се потврђују
постигнути резултати на унапређењу домаћег пословног амбијента, као и напредак на светским
листама конкурентности.
Министар финансија Душан Вујовић се, сумирајући постигнуте резултате, осврнуо на кључне
структурне реформе које су остварене.
- Постигнути резултати јесу јасан сигнал инвеститорима да улажу у српску економију и на том
путу Србија непогрешиво иде у добром правцу - рекао је министар, и нагласио да је пажња сада
усмерена на серију анализа и разговора који имају за циљ проналажење најбољег начина да се
савладају преостали изазови, попут решења статуса предузећа у реструктуирању, унапређња
ефикасности јавних предузећа као и реформа Пореске управе, наводи се у саопштењу.
Вујовић је нагласио да је сарадња Владе Србије са ММФ-ом успешна на свим нивоима, и
изразио позитивна очекивања у погледу новог аранжмана, који поред тога што неће садржати
финансијску компоненту, има за циљ одржавање већ постигнуте макроекономске и фискалне
стабилности у наставку започетих пројеката и реформи.

МИСТЕРИОЗНО ТРОВАЊЕ У РАФИНЕРИЈИ Радници морали на ВМА,
нико не зна шта су удахнули
Лана Гедошевић , Слађана Гаврић
Од прошлог четвртка, када се десио квар на једном од постројења НИС-а у Рафинерији нафте у
Панчеву, нико није објаснио шта се тачно догодило у тој фабрици, а још мање шта се десило са
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чак 13 радника који су претходних дана затражили лекарску помоћ због стомачних проблема,
мучнине и главобоље.
Два дана заредом, у четвртак и петак, радници су са потпуно истим симптомима тражили
лекарске прегледе јер су се осећали лоше на свом радном месту, тачније на постројењу „Дубока
прерада“ у блоку 20 и 21 Рафинерије у Панчеву. Помоћ су тражили, како је "Блиц" већ писао,
због тровања.
Неки од њих су прегледани амбулантно и пуштени на кућно лечење, али су неки имали
озбиљније последице, због чега су упућивани на Војно медицинску академију (ВМА) на
посматрање у трајању од 24 сата и медицинске претраге. Једна од претпоставки је да су се
радници отровали од сумпора, јер су радили око постројења где се управо ова материја
производи.
Радници су два дана заредом тражили помоћ лекара због потпуно истих симптома: Рафинерија
Панчево
У НИС-у кажу да још нема званичног извештаја, пре свега са ВМА, о евентуалним узроцима
који су довели до лошег здравственог стања радника.
- НИС у потпуности сарађује са надлежним органима, који спроводе детаљну истрагу и утврђују
све чињенице - истичу у НИС-у за "Блиц".
Да ли је била реч о тровању и које су материје у питању, за сада нико не жели да потврди јер,
како наводе из свих надлежних институција које испитују овај случај, истрага је у току.
Међутим, инспекција је наложила НИС-у да или успостави комплетан систем рада на делу
постројења, или га потпуно затвори.
У НИС-у једино кажу да сарађују са надлежнима, рафинерију посетиле инспекције
министарства рада и покрајинског Секретаријата за заштиту животне средине
То за "Блиц" потврђују и у покрајинском Секретаријату за заштиту животне среднине, чији су
инспектори у четвртак и петак установили недостатке у Рафинерији.
- И пре овог догађаја, још у уторак увече, обавештени смо да је један део система у Рафинерији
у техничком квару и да не ради. За сада не знамо да ли то има везе са повређеним радницима.
Наш инспектор је у петак донео налог о хитним мерама, односно да се најкасније у року од пет
дана, до четвртка, успостави комплетан систем рада или, ако то није могуће, да се то
постројење потпуно затвори - каже за „Блиц“ помоћник покрајинског секретара за заштиту
животне средине Немања Ерцег.
Такође, он додаје и да је наложено постављање мобилних уређаја у правцу дувања ветра како
би се добили тачнији резултати о томе да ли је дошло до прекорачења емисије у ваздуху услед
квара система.
- До данас нисмо добили никакве алармантне податке да постоји узрочно-последична веза
између квара и могућег тровања радника - наводи Ерцег, који каже да је реч о осетљивом
постројењу.
Аларм да нешто није у реду огласио се оног тренутка када је најпре седам (у четвртак), па још
шест радника (у петак) који су радили на постројењу „дубока прерада“ затражило лекарску
помоћ. Најпре је реаговала Општа болница у Панчеву, али и Војно медицинска академија, где
је неколико њих и збринуто, и то на одељењу токсикологије.
Како у овој болници кажу за "Блиц", закључно са јучерашњим даном, нико од радника није
задржан на лечењу, а сви који су били на посматрању, пуштени су кућама.
- Радници су добро. Били су на прегледима, и сви су отпуштени. Нових случајева са сличним
симптомима и из истог места није било - кажу на ВМА, где наводе да радници нису отпуштени
из ове установе са дијагнозом тровања.
Овом поводом на терену је била и инспекција Министарства рада, и то 18. и 19. априла. У
Министарству нам је речено да је повод за одлазак било утврђивање узрока догађаја у
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Рафинерији нафте у Панчеву, који је за последицу имао да је одређен број запослених имао
здравствене сметње. Шта ће предузети, још не знају, јер чекају завршетак истраге.
- Након утврђивања релевантних чињеница у вези овог догађаја, инспектори рада ће предузети
све одговарајуће мере у домену њихове надлежности - наводе у надлежном министарству.
Они су такође потврдили да су радници хоспитализовани, да су се жалили на мучнину, нагон
на повраћање и пецкање у грлу, као и да су неки од њих упућени на одељење токсикологије
ВМА.
Иначе, хоспиталозовани радници нису запослени у Рафинерији, већ је реч о радницима фирме
за грађевинске радове „Елита-цоп доо Београд“, где у последња два дана није било могуће
добити информације о здравственом стању њихових радника.
Инспекција наложила Затварање постројења ако га не оспособе
Проблем је настао у постројењу у коме се производи сумпор, где се неутралишу све загађујуће
материје које иду у ваздух - водоник сулфид, сумпор диоксид и сличне супстанце.
- Из тог разлога, из превентиве, ми смо НИС упозорили да уколико не оспособе систем, и да не
би дошло до нарушавања животне средине, у року од пет радних дана морају бити спремни да
затворе постројење - каже за „Блиц“ Немања Ерцег из Покрајинског секретаријата за заштиту
животне средине.

Грађевинарство највише допринело расту БДП у првом кварталу
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Грађевинарство и индустрија грађевинских материјала највише су допринели расту
Бруто домаћег производа (БДП) у првом кварталу 2018, саопштило је данас Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Процена је да ће бруто додата вредност (БДВ) у грађевинарству у првом кварталу 2018. бити 7,4
одсто већа него у истом периоду 2017, што би био највећи појединачни допринос остварењу
планираног бруто домаћег производа (БДП) од 3,5 одсто у овој години, прецизира се у
саопштењу.
Како се наводи, раст броја издатих грађевинских дозвола, броја градилишта и убрзана
реализација великих инфраструктурних пројеката указују на то да ће грађевинарство и ове
године дати важан допринос остварењу планираног раста БДП-а.
До краја 2018. године, БДВ грађевинарства биће 5,4 одсто за целу годину, што је приближно 0,1
одсто мање од БДВ-а индустрије, односно за 0,1 одсто више од пројектованог доприноса
пољопривреде, шумарства и рударства.
Министарство грађевинарства издало је у првом кварталу ове године 47 грађевинских дозвола
за пројекте из своје надлежности. За протекле две године, издало је укупно 295 грађевинских
дозвола за пројекте чија укупна вредност радова износи 157,6 милијарди динара, односно 1,33
милијарде евра.
На почетку 2018. настављен је и тренд повећања броја активних градилишта, којих тренутно
има 25.228, што је готово 5.000 више него на крају 2017, а двоструко више него на крају 2015.
кад је укупно било 12.800 градилишта.
Министарство грађевинарства у 2018. директно учествује у реализацији инфраструктурних
пројеката укупне вредности 68,7 милијарди динара или 581,9 милиона евра, а додатни
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подстицај расту даће програм изградње станова за припаднике снага безбедности и одбране,
напомиње се у саопштењу.
Како се подсећа, у последњем кварталу 2017. забележено је повећање вредности изведених
радова у грађевинарству од 47,4 одсто у односу на исти период 2016, у текућим ценама, а према
прелиминарним подацима, остварени резултати у првом кварталу 2018. у области
грађевинарства значајно су бољи у односу на исти период 2017. године.
У оквиру рада Савета за координацију активности и мера за раст БДП-а, у току су консултације
са Републичким заводом за статистику и другим надлежним институцијама како би се
обезбедили додатни статистички индикатори који ће омогућити још прецизније праћење
реализације послова у грађевинарству и саобраћају, и омогућити сагледавање могућих мера
којима би се додатно унапредио раст у овим областима и њихов допринос повећању БДП-а,
додаје се у саопштењу.

Анкета НСЗ: Биће посла за монтере, возаче, магационере...
Љ. Малешевић
НОВИ САД: Како би се утврдило да ли послодавци у Србији планирају ове године отварање
нових радних места и који су кадрови најпотребнији, Национална служба за запошљавање
спровела је анкету у којој је учествовало 4.950 послодаваца.
Резултати су показали да послодавци планирају да запосле нове раднике и то највише у
Војводини – 6,9 одсто, затим у Шумадији и Западној Србији – 4,2 одсто, Београду – 4,8 одсто и
Јужној и Источној Србији – 3,8 одсто.
Подаци из анкете показују и да послодавци као најзначајнију препреку приликом
запошљавања наводе недостатак одговарајућих кадрова, односнио радника одређених струка и
степена образовања. Скоро трећина, односно 35,2 одсто од анкетираних послодаваца у
Војводини је то истакло као најначајнији проблем, у Београду се тако изјаснило 29,4 одсто,
Шумадији и Западној Србији 27,8 одсто, а у Јужној и Источној Србији – 23,1 одсто од укупно
анкетираних оислодавац. С недостатком одговарајућег кадра највише се сусрећу предузећа из
прерађивачке индустрије, грађевинарства, рударства, смештаја и исхране, информисања и
комуникација, те саобраћаја и складиштења.
Добра смерница за обуке незапослених
Недостатак кадрова, знања, вештина и радног искуства прави највећи проблем послодавцима
приликом запошљавања радника и то посебно код услужних и занатских занимања, која и
иначе недостају.
Због тога ће резултата добијени овом анкетом послужити НСЗ приликом припреме и
организовања обуке и додатног образовања незапослених како би се незапослени који се
налазе на евиденцији усмерили ка занимањима која послодавци траже и тако брже добили
посао.
Раст запослености ове године предвиђа се у неколико сектора. Послодавцима су потребни
радници у административним, здравственим и уметничким делатностима – осам одсто,
грађевинарству - 5,9 одсто, прерађивачкој индустрији – 5,6 одсто, области трговини и поправке
моторних возила – 5,5 одсто, саобраћају и складиштењу, смештају и информисању – пет одсто.
Анкета је, као и прошле године, показала да послодавци највише траже раднике са средњим
образовањем и то трећим степеном - чак 47,6 одсто, потребно је око 27,4 одсто радника с
четвртим степеном образовања. Планирано је и запошљавање око 11,4 одсто
високообразованих, док око 6,6 оних који су завршили основну школу могу очекивати посао.
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Највише радних места могу очекивати руковаоци машинама и постројењима и монтери – 7,5
одсто, возачи и руковаоци покретном мехазацијом – 7,2 одсто, службеници у администрацији и
агенти – 4,2 одсто...
Послодавцима ће за обаљање делатности бити потребни и програмери апликација,
преводиоци, тумачи, машински, грађевински и електро инжењери, али ће мање радних места
бити за економисте. Тражени су и трговце, прехрамбени техничларе, комерцијалисти и
техничари за телекомуникациону технику.
Послу се, више него неке друге струке, могу надати магационери, трговински заступници,
благајници, хотелски рецепционари... Најављује се и више радних места за радника на
обезбеђењу, кројаче, израђиваче обуће, завариваче и резаче пламеном, столаре, браваре,
зидаре, армираче, електричаре, конобаре, месаре, тесаре... Потребни су и возачи тешких
теретних камиона и возила, аутобуса, доставних возила виљшукаристи... У сектору
пољопривреде биће потребни воћари, виноградари, ратарско-сточарски произвођачи,
узгајивачи стоке, произвођачи млека...

Љајић: На јесен добијамо нове власнике Агрокора
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: На јесен добијамо нове власнике и нови менаџмент Агрокора, изјавио је министар
трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић.
Он је изразио очекивање да ће то бити наставак успешног пословања Агрокорових фирми у
Србији.
Министар каже да га је на недавно одржаном састанку потпредседница хрватске владе
информисала о корацима који се предузимају у процесу реструктурирања Агрокора.
С повериоцима треба 10. јула да се потпише нагодба, онда имају два месеца за жалбе тако да
ћемо на јесен да добијемо нови Агрикор са новим менаџментом и власницима, нагласио је
Љајић за ТВ Прва.
Он је подсетио да ће нови власници бити две руске банке, амерички фондови, хрватске банке,
добављачи и да ће на јесен знати тачна структура.
Мислим да ће то значи наставак успешног пословања Агрокорових фирми у Србији. Оне
послују сада стабилно. За нас је важно да се процес оконча, рекао је Љајић и додао да је за
Србију важно да 11.000 људи, који тренутно раде у Агрокоровим фирмама у Србији, наставе да
раде.

Ђорђевић: Завршен рад на изменама закона о штрајку
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Рад на изменама закона о штрајку је завршен и Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања је тај предлог законског акта упутило на јавну расправу, изјавио је
ресорни министар Зоран Ђорђевић.
Ђорђевић је, на 77. редовној седници Социјално-економског савета (СЕС), истакао да ће нови
закон о штрајку уредити ту област на један потпуни другачији и ефикаснији начин, те да ће по
завршетку јавне расправе поново бити формирана радна група која ће узети у обзир све
примедбе или сугестије добијене у току јавне расправе.
Верујемо да ће та нека размимоилажења бити решена и да ће Србија добити један модеран
закон који свакако заслужује. Мислим да је то један врло важан закон, нагласио је министар.
Подсетио је да Србија од 1996. године има на снази Закон о штрајку, а да се од 2003. прича о
његовим изменама, али да “се све то некако завршавало као 'мртво слово на папиру'”.
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Изразио је очекивање да ће синдикати и послодавци узети учешће у расправи о Предлогу
измена закона, јер је циљ “да имамо квалитетан закон”.
Ђорђевић је такође навео да је Влада на прошлонедељној седници донела решење о
формирању Одбора за репрезентативност, који ће већ у току ове недеље почети са радом и који
ће врло брзо наставити са својим редовним радом.
На седници СЕС-а је речено и да Љубисав Орбовић више није председавајући СЕС-ом и да ће га
на тој функцији у наредних годину дана заменити председник Уније послодаваца Србије
Милош Ненезић.
Што се тиче рада СЕС-а у наредних годину дана, сви смо на заједничком задатку - синдикати да
остваре што боље услове за раднике, предузећа да имају што боље резултате, а Влада
Републике Србије да оствари бољи привредни амбијент, поручио је Ненезић.

Макронов кључни обрачун са синдикатима
Аутор: Сандра Гуцијан
До сада највећи тест за председника: у току тромесечни штрајк железнице, авиосаобраћаја, дела радника запослених у енергетици, ђубретара и студената. –
Тренутно у Паризу најбоље зарађују – таксисти
Париз – Уколико планирате одлазак у Париз до 28. јуна, било би добро да још једном
размислите. Јер је тренутно овде у току серија штрајкова, од којих је највећи на железници, а
који по аналитичарима представљају до сада највећи тест за Макронову владу.
Иако су у основи протеста захтеви за веће плате и борба против владиног предлога мера које
предвиђају укидање бројних бенефиција које су радници имали од 1920. године, укључујући
гаранцију доживотног посла и превременог одласка у пензију, железничари – којима се
прикључили запослени у авио-саобраћају и сектору енергетике, као и студенти и ђубретари –
страхују да ће најављене реформе изменити изузетно повољан систем социјалне заштите, по
којем је Француска позната. Примера ради, Француска троши на систем социјалне заштите
више од било које земље Европске уније – 34,3 одсто БДП (просек ЕУ је 28,7 процената).
„Ер Франс” је објавио да у дане штрајка буде отказано око 30 одсто летова. Зараде пилота и
земаљског особља замрзнуте су од 2011. године. Неке од француских универзитета такође су
заузели студенти који се изјашњавају као радикални левичари и анархисти, а који протестују
због недавно уведеног селективнијег уписа на факултете.
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"Ноторне лажи синдиката, фабрика стабилно, зараде редовне"
ИЗВОР: БЕТА
Крагујевац -- Директор крагујевачке фабрике "Застава оружје" Милојко Брзаковић каже да
нема разлога за протест оружара који је најављен за данас јер фабрика стабилно послује
Каже да је максимална упосленост капацитета, а зараде се редовно исплаћују.
Брзаковић је агенцији Бета казао да су наводи синдиката, као организатора штрајка, о
финансијском стању фабрике као и условима рада "ноторне лажи".
Он је рекао да фабрика има уговорену производњу и уплаћене авансе до половине 2019.
године, као и да ће у овој години бити завршена реализација средстава Владе Србије од 10
милиона евра за подизање техничко-технолошког нивоа производње и набавку савремене
опреме.
Брзаковић је поводом захтева синдиката за исплату 25.000 динара бонуса рекао да фабрика
може да исплати укупно 15.000 од чега је 10.000 већ било на рачунима радника, а преостали
део биће уплаћен у последњој недељи јула.
Он је објаснио да фабрика има и других обавеза које мора да плати, између осталих и дуг од 2,3
милиона долара, односно авансе који су потрошени пре 2015. године и његовог доласка на чело
"Застава оружја".
Брзаковић је најавио да је план да до краја ове године запосли још око 200 радника у фабрици
која има 2.500 запослених.
Коментаришући оцену синдиката да нису прихваћене примедбе на Нацрт закона о производњи
и промету наоружања и војне опреме који предвиђа продају дела капитала фабрике "Застава
оружје", Брзаковић је рекао да је Министарство одбране заправо уважило препоруке синдиката
фабрика наменске индустрије у Србији.
"Министарство је упутило амандман да се у тај закон дода став да укупан удео државног и
друштвеног капитала у фабрикама наменске производње не може бити мањи од 51 одсто",
рекао је Брзаковић.
Он је објаснио да то значи да у тај закон, чији је предлог достављен Скупштини на усвајање,
оставља могућност да страни власник има највише 49 одсто капитала у фабрици наменске
индустрије у Србији.
Према речима Брзаковића, једно страно лице не може да поседује више од 15 акција у једном
предузећу.
Синдикат "Застава оружја" најавио је за данас једночасовни штрајк упозорења испред Управне
зграде фабрике од 12 до 13 часова.
Оружари траже изузимање фабрике "Застава оружје" из поступка приватизације дела
капитала, покретање одговорности надлежних за стање у фабрици, да се радници крагујевачке
фабрике изузму од даљег умањења зарада за 10 одсто и побољшање услова рада.
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