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Представници Железаре у Кини 

Извор: Бета  

Директор Железаре Смедерево Петер Камараш са представницима фабрике и 
председницима три репрезентативна синдиката посетили су данас огранак 
челичане Хестил - Тангстил, у Тангшану у Кини 

Директор Железаре Смедерево Петер Камараш са представницима фабрике и председницима 

три репрезентативна синдиката посетили су данас огранак челичане Хестил - Тангстил, у 

Тангшану у Кини. 

Како се наводи у саопштењу компаније из Смедерева, делегација из Железаре састала се са 

председником Тангстила Вангом Лануом и потпредседником те компаније Сонгом Схајом, а 

разговарали су о начину функционисања Железаре Смедерево након њеног званичног 

преузимања, управљању, као и о новим технологијама које се у Тангстилу користе. Након 

обиласка постројења Камараш је рекао да је веома поносан што је Железара Смедерево постала 

део оваквог тима. 

 

"Хестил користи процедуре и технологије које су најнапредније од свих које сам икада видео. 

Надам се да ћемо успети да применимо њихова знања и нове могућности које се пружају и код 

нас у Смедереву", изјавио је Камараш. 

 

Он је додао да је веома задовољан и менаџерским системом као и начином на који се односе 

према запосленима. 

 

Председник Тангстила је захвалио менаџерском тиму који управља Железаром Смедерево на 

напорима које су уложили како би покренули и другу високу пећ и додао да две железаре од 

сада припадају једној породици. 

 

"Надам се да након обиласка наше фабрике имате јаснију слику каква вас будућност чека у 

Смедереву. Уз нашу нову технологију и ваш добар менаџмент, имамо заједнички циљ, да 

постанемо лидер у производњи челика у том делу Европе, што ћемо, надам се, убрзо и 

остварити", рекао је Ванг. 

 

Влада Србије је 18. априла потписала уговор с Хестилом о продаји имовине Железаре 

Смедерево по цени од 46 милиона евра, а најављено је да ће преузимање Железаре бити  

завршено у јуну. 
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За сексуално узнемиравање на радном месту жртва добија – извињење 

Сексуално узнемиравање било је третирано као кривично дело једино у периоду 2002–2005. 

година, након чега је избачено из Кривичног закона. – Сада се ова „проблематика” уређује 

Законом о раду и третира се као повреда радне дисциплине 

Аутор: Катарина Ђорђевић  

За сексуално узнемиравање у Америци добија се отказ, а у Србији – извињење. И то у најбољем 
случају. Једна од ретких која је добила то извињење била је потпоручница Војске Србије која је 
2011. године поднела притужбу повереници за заштиту равноправности због тога што ју је на 
на радном месту сексуално узнемиравао један потпуковник, који јој је био надређен. Када је 
код њега отишла на разговор у вези са својим евентуалним напредовањем у служби, тај 
потпуковник је причу веома брзо скренуо у приватну сферу, нудећи јој пиће и износећи детаље 
из свог интимног живота. 

Када је потпоручница рекла да за пиће нема времена, потпуковник јој је објаснио да „човек 
треба и мало да се опусти и да има особу са којом ће да разбије сивило свакодневнице”, 
додајући да је „у данашње време тешко ако немаш разоноду”. 

Након овог мучног разговора, који је обиловао непристојним понудама, он јој је чак понудио да 
је понесе на „кркачама” кући, понављајући да позив за пиће и вечеру остаје. Потпоручница се 
након овог разговора обратила повереници за заштиту равноправности која је, након увида у 
случај, издала препоруку да потпуковник упути извињење потпоручници због 
дискриминаторског понашања, као и да се убудуће суздржи од узнемиравајућих и 
понижавајућих поступака којима се вређа достојанство жена. 

И док се потпуковник Војске Србије из ове афере „извукао” са извињењем, амерички генерал 
Џон Хестерман отпуштен је након истраге у којој је установљено да је са женским официром 
размењивао „сексуално сугестивне” мејлове. 

Генерал је отпуштен са места помоћника шефа особља у Америчком војном ваздухопловству 
крајем марта, а истрага је покренута августа прошле године. Иако је Хестерман оштро 
демантовао било какву везу са својом удатом колегиницом, мејлови су били сасвим довољан 
разлог да се заврши једна завидна војна каријера. 

Америчка војска није хтела да зажмури пред чињеницом да њихов ожењени генерал, који је 
био један од хероја у Заливском рату, као и у рату против Исламске државе, шаље романтичне 
мејлове препуне срцоликих емотикона и Купидонових стрелица својој колегиници која носи 
бурму.    

Један од разлога због којих се каријере ових војника драматично разликују јесте и чињеница да 
у Србији, за разлику од Америке, сексуално узнемиравање на радном месту није кривично 
дело. У Закону о раду, сексуално узнемиравање колега и колегиница третира се као повреда 

http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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радне дисциплине, док Закон о забрани дискриминације ову врсту узнемиравања третира као 
акт дискриминације на основу личног својства и пола. 

Адвокат Аутономног женског центра Вања Мацановић подсећа да је сексуално узнемиравање 
као кривично дело третирано у врло кратком периоду: такво решење усвојила је 2002. 
Ђинђићева влада, а из Кривичног закона избачено је 2005, у време када је у Коштуничиној 
влади министар правде био Зоран Стојковић (ДСС). Ова невладина организација од тада води 
кампању да се сексуално узнемиравање и прогањање кривично санкционишу.  

„Иако се нама релативно често јављају жене које трпе сексуално узнемиравање на радном 
месту, веома мали број њих усуди се да уђе у исцрпљујућу правну битку. За ту врсту ’проблема’ 
није предвиђена бесплатна правна помоћ, а терет доказивања сексуалног узнемиравања је на 
жртви. 

Законом о раду предвиђено је да се особа која је жртва оваквог узнемиравања прво обрати 
послодавцу и од њега тражи помоћ. Искуство жена које су пошле тим путем говори да је 
врхунац добре воље послодавца – премештај ’жртве’ на друго радно место. Тек уколико се 
руководство фирме оглуши о њену притужбу, особа може да потражи правду на суду, што се 
дешава у изузетно ретким случајевима”, каже наша саговорница.   

И док највећи број запослених у западним земљама зна да их комплименти типа „Колегинице, 
данас баш лепо изгледате!” могу коштати радног места, јер је интерним правилницима фирми 
регулисана забрана било какве „интимне комуникације” између запослених, чак и ступање у 
брак особа са истог платног списка, највећи број фирми у Србији нема правилнике који 
санкционишу сексуално узнемиравање.    

Вања Мацановић истиче да је Факултет политичких наука једна од ретких високошколских 
установа која санкционише сексуално узнемиравање. Интерним правилником о дисциплини и 
понашању запослених на Факултету политичких наука предвиђено је да у повреду дисциплине 
спада и сексуално узнемиравање студената, странака факултета и других запослених. 

Под сексуалним узнемиравањем студената сматра се покушај непожељног сексуалног 
прилажења, тражење сексуалних услуга или било који други вид непожељног вербалног или 
физичког понашања сексуалне природе на радном месту, а нарочито уцене које подразумевају 
присилу да се изврше одређене сексуалне радње. 

 

Живимо у мушком свету 

Аутор: Сузана Пауновић  

Оно што смо научиле током протеклих векова јесте да уколико су жене образоване и здраве, то 
је најважнија ствар за њихову породицу, која тада може да напредује. Када жене не трпе 
насиље, њихове породице напредују. 

Уколико жене имају прилику да раде и зараде као пуноправни и равноправни партнери у 
друштву и заједници, њихове породице напредују. А када породица напредује, напредују 
друштво и држава. Зато је важно да се жене укључе, активирају и ангажују. 
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Живимо у мушком свету, у којем се жене на сваки начин обесхрабрују приликом успона у 
друштвеној и пословној хијерархији, међутим мера њиховог успеха зависи, пре свега, од њих 
самих, њихове упорности и спремности да руше предрасуде. 

Промене „у мушком свету” треба да крену од нас жена, али нам је неопходна и подршка 
државе. Прва ствар, коју жена мора да научи у „мушком послу, међу колегама и клијентима 
мушкарцима” јесте да не сме да упадне у клопку – да „мора да промени себе и своју женску 
страну”. 

Жене чине више од половине светске популације и исто толико у Србији. Има нас више од 51 
процент од укупног броја становника у нашој земљи, што јасно показују подаци последњег 
пописа из 2011. Жене су данас готово на свим тачкама планете у правном смислу изједначене с 
мушкарцима. И у нашој земљи, наравно. Неравноправност, међутим, опстаје. 

У Србији се око 30 процената укњижених некретнина води на жене, а нека истраживања 
показују да оне у Србији три четвртине свог времена посвећују мужу и породици. 

Тренутни подаци указују на то да жене представљају најрањивију групу на тржишту рада, иако 
чине половину становништва радног узраста. Као важан корак Владе ка унапређењу 
економског положаја жена очекује се усвајање новог закона о родној равноправности и 
националне стратегије родне равноправности. 

Усвојено обрачунавање Индекса родне равноправности помоћи ће да се мере Владе још више 
усмере на унапређење економског положаја жена, као и отпочињање процеса родног 
буџетирања, након чега ће се знати како се по полу расподељују средства јавних финансија. 

У овом тренутку, жене широм Србије рађају, подижу децу, кувају оброке, перу одећу, спремају 
кућу, седе за производном траком, раде у предузећу или обрађују земљу. Неке друге умиру од 
болести које је требало спречити или лечити, леже у болничком кревету. Неке у овом тренутку 
трпе насиље у својим домовима. Ми, које активно учествујемо у политичком животу, имамо 
одговорност да говоримо и у њихово име. 

Плате жена су некада биле исте као и плате мушкараца, али последњих двадесетак година су 
мање. Подаци из новембра 2015. кажу да жене у Србији зарађују, у просеку, 11 процената мање 
од мушкараца и да би морале да раде додатних 40 дана годишње да би зарадиле колико и 
мушкарци са истим карактеристикама на тржишту рада. 

Жене чине већинску радну снагу у мање плаћеним професијама – здравству, просвети, у 
области социјалног рада, текстилној индустрији, угоститељству и у тзв. помажућим 
професијама. И када су у питању слабије плаћене професије, мушкарци се налазе на 
шефовским позицијама. 

У угоститељству је мушкарац по правилу шеф сале, а жена – конобарица. Свака жена заслужује 
шансу да оствари свој пун потенцијал. А ипак, свесне смо и морамо да се суочимо са истином да 
жене не могу да остваре достојанствен живот ако се њихова људска права не поштују и нису 
заштићена. 

Нажалост, жене су оне чија се права најчешће крше. Зато, када су искључене из политичког 
живота оне постају рањивије и више подложне разним врстама експлоатације, 
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дискриминације, насиља. Ово је све предуго трајало, а наставља се јер историја жена је 
историја тишине. Чак и данас постоје они који нам не дају прилику да се чујемо! 

Време је да кажемо, јасно и гласно, да то више није прихватљиво, и да права жена нису 
одвојена од људских права. Ако треба да пошаљемо поруку нека буде следећа: Људска права су 
женска права а женска права су људска права – и нека тако остане! 

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права 

 

Аеродром запошљавао, упркос забрани 

Поставља се питање колико је оправдано ново запошљавање с обзиром на то да се од владе 

очекује реформисање јавних предузећа која са собом носе и отпуштања 

Аутор: Ј. Антељ  

Аеродром „Никола Тесла“, чији је већински власник држава, запослио је прошле године 778 
радника без конкурса, објавио је портал „Пиштаљка” и навео да је од тог броја 760 људи 
запослено на одређено време, а 18 на неодређено. 

Према сазнањима „Пиштаљке”, руководство аеродрома је за ова запошљавања добило дозволу 
владе, односно њене комисије за ново запошљавање. Ова комисија је, наводе на порталу, од 
децембра 2014. до новембра 2015. године усвојила укупно седам закључака којима је одобрено 
ангажовање нових радника, „иако приходи аеродрома нису порасли довољно да би оправдали 
повећање трошка за плате”. 

Са београдског аеродрома за „Политику” су потврдили да је од 2014. до сада запослено 26 
радника на неодређено и да је тренутно у овом статусу 498 запослених. 

С обзиром да је број путника и авио-операција на Аеродрому „Никола Тесла” у сталном 
порасту, а имајући у виду прогнозе даљег развоја ваздушног саобраћаја, пре свега 
успостављањем директних прекоокеанских летова за САД, од владине Комисије смо добили 
сагласност за повећање броја запослених и радно ангажованих лица – кажу у овом предузећу. 

Истина, Аеродром „Никола Тесла” већ трећу годину за редом бележи позитивне пословне 
резултате. Бруто добит је већа за пет одсто у поређењу са 2014. годином, а нето добит износи 
3,29, милијарди динара. Српска ваздушна лука угостила више од 4,77 милиона путника, што је 
повећање од три одсто у односу на претходну годину. Број полетања и слетања авиона остао је 
исти, а превоз робе и поште повећан је за 25 одсто. 

Али без обзира на то поставља се питање откуд простор за нова радна места на аеродрому, 
будући да Закон о буџетском систему забрањује запошљавање у јавном сектору до краја 2016. 
године. Да ли то може бити оправдано, чак и уз сагласност Комисије, у години у којој се очекује 
од владе да отпусти 15.000 људи у државној управи и да реформише јавна предузећа. А 
реформисање сваког тог јавног предузеће, било да је реч о „Железницама Србије”, „Србијагасу”, 
ЕПС-у или „Путевима Србије”, подразумева смањење броја запослених за неколико хиљада (на 
пример 2.700 у железницама или најмање 1000 у ЕПС-у). 
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На аеродрому кажу да је реч о решавању радно-правног статуса особа које су за потребе 
аеродрома биле ангажоване преко омладинских задруга. 

– Услед повећаног обима посла и унапређења пословања, од Комисије смо прибавили 
сагласност за повећање броја запослених. Уз сагласност ове комисије, решен је правни статус 
ових особа – кажу на београдском аеродрому. 

Из овог предузећа за „Политику” нису ни потврдили ни демантовали наводе „Пиштаљке”, али 
су у објашњењу навели да се ово предузеће приликом запошљавања нових људи водило 
чињеницом да је реч о високо квалификованом кадру са потребним искуством и законски 
захтеваним важећим потврдама о обучености, што је један од услова да се ваздушни саобраћај 
обавља безбедно. 

– Новозапослени су, заједно са осталим колегама, годинама редовно обучавани у овлашћеном 
Центру за обуку АД Аеродрома „Никола Тесла” Београд, а на тај начин су уштеђена значајна 
финансијска средства. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета каже да би, у случају да су наводи портала 
„Пиштаљка тачни”, од владе требало очекивати прецизније објашњење о томе да ли је повећан 
обим послова на аеродрому сразмеран броју новозапослених. 

 

Да ли је мекше срце тајкуна или генерала Петреуса 

Инвестициони фондови по правилу агресивније отпуштају људе, а домаћи привредници 

лошије управљају фирмама 

Аутор: А. Телесковић  

Ко је бољи газда: домаћи тајкуни или инвестициони фондови? Ово питање претходних дана 
мучи запослене у компанијама чији су послодавци домаћи бизнисмени који су запали у 
дужничко ропство. Амерички инвестициони фонд ККР, чије је заштитно лице генерал Дејвид 
Петреус, бивши директор ЦИА, намерио је да откупом дугова домаћих тајкуна стекне 
власнички удео у појединим презадуженим српским предузећима или заради на продаји 
имовине. 

Јер, према подацима Народне банке Србије сваки пети привредник не измирује на време своје 
обавезе према банкама, па је у проблематичним кредитима заробљено 3,6 милијарди евра. 
Питали смо домаће економисте ко би боље управљао фирмом и да ли је мешке срце домаћег 
тајкуна или директора инвестиционог фонда. 

„Најмекше је срце државе, али то не значи да је то добро”, каже Милутин Николић, генерални 
директор „Цитадела”, који, између осталог има и инвестициони фонд. Питање „Политике” 
Николић оцењује као идеолошко и „као да је из времена друга Тита”. 

– Меко срце никада није добро. Држава је мека срца купила „Железару Смедерево” за један 
долар почетком 2012. године, када је „Ју-Ес стил” отишао. Нисам поборник политике меког 
срца јер нас је железара на крају много коштала – каже Николић. 
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Он додаје да, када је о презадуженим предузећима реч, много више људи користи њихове 
производе, него што у њима ради. Наводи пример „Беохемије”. Право питање је ко је бољи 
газда и ко боље управа фирмом, а не ко је бољи послодавац, каже Николић. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да када је о процесу реструктурирања 
реч, који са собом носи и отпуштања, инвестициони фондови то раде много агресивније од 
домаћих привредника. 

– Често инвестициони фондови тај посао заврше у релативно кратком року и након тога 
предузеће продају некоме из сектора, јер су у фирму првенствено и дошли да би је препродали 
и на томе зарадили – каже Арсић. 

Он, ипак, сматра да би инвестициони фондови боље и професионалније управљали 
предузећем. Домаћи тајкуни се у фирмама понашају као типичне балканске газде. 

– Они не схватају да није исто бити власник и директор предузећа. Па тако директно креирају 
политику управљања, иако не знају много о менаџменту, а они који су испод њих испуњавају 
њихове захтеве.  Проблем је што људи не препознају те мане код себе, обично их виде код 
других. Овде свако за себе мисли да је добар газда. Са друге, стране, на Западу је власништво 
врло често одвојено од управљања компанијом – каже Арсић. 

Он, ипак, има и разумевања за презадужене домаће тајкуне. Јер, у развијеним економијама 
менаџери се граде већ генерацијама, а код нас је ово практично прва генерација предузетника. 
Логично је да су многи од њих пропали, каже Арсић. Фирме пропадају и у развијеном свету. 

– Са друге стране, менаџери у инвестиционим фондовима знају да ће уколико не буду радили 
добро бити смењени и да ће бизнис пропасти. Код нас привредници још немају такав осећај. 
Још се верује да ће држава на неки начин улетети и спасити приватне фирме – каже Арсић и 
додаје да је један од узрока пропасти домаћих тајкуна и то што су многи богатство створили 
захваљујући политичким везама. 

Адвокат Бранко Павловић са друге стране тврди да ККР уопште није дошао да газдује домаћим 
фирмама. Како каже њих интересује само имовина коју су домаћи привредници заложили код 
банака. 

– Ту имовину инвестициони фонд може да прода и да на њој заради – каже Павловић. 

Према речима Ненада Гујаничића из „Вајз брокера” највећи недостаци домаћих капиталиста у 
вођењу фирми су, у великој већини случајева, мали ниво стручног знања, неспремност на 
стварање добре организације и делегирање посла, што је многе домаће бизнисе увело у 
проблеме. 

– Ово се нарочито односи на недостатак или непостојање адекватног менаџерског кадра, па су 
многе фирме улазиле у финансијске аранжмане што би се у организованим компанијама, са 
добром управом, тешко дешавало. 

С друге стране, инвестициони фондови, имају великог искуства у вођењу фирми, не либе се да 
ангажују највеће професионалце у управљању, нити да предузму неопходне резове који би 
повећали крајњи резултат. Они обично имају дефинисан временски хоризонт од неколико 
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година колико остају у фирми, труде се да повећају тржишну вредност компаније и на крају је 
продају уз одговарајућу зараду – закључује Гујаничић. 

 

Премијер Вучић отворио нови погон у „Крушику” 

Следеће године борићемо се да будемо земља с највећим економским растом у Европи, 

поручио у Ваљеву председник Владе Србије 

Аутор: С. Ћирић  

Ваљево – „Крушик” се враћа на стазе старе славе, ускоро ће имати преко две хиљаде 
запослених од којих ће 1.500 радити у производњи. Он ће само ићи напред, биће највећа 
ваљевска компанија, желимо да број радника порасте на 2.500, да значајно утиче на јачање 
одбрамбених капацитета Војске Србије, али и на раст српске економије, изјавио је у суботу у 
Ваљеву премијер Александар Вучић. Он је у кругу холдинга наменске индустрије свечано 
пустио у рад нову фабрику за производњу комора ракетних мотора и присуствовао полагању 
камена темељца за изградњу објекта нове капислане, што су инвестиције укупне вредности 19,4 
милиона евра, уз скоро 200 нових радних места. Председник владе је подсетио да је пре само 
четири године у „Крушику” било 1.265 запослених од којих је 185 отишло у пензију, а само 515 
их радило у производњи, док данас овај колектив броји 1.731 радника и за веома кратко време 
ће их бити знатно више. 

– Изградњом капислане ћемо супституисати увоз из Босне и Херцеговине, готово све 
компоненте за ракете ћемо сами моћи да производимо. „Крушик” данас добро послује, 
финансира се из сопствених средстава. Ради с „Југоимпорт СДПР-ом” који извози 70 одсто 
производње – истакао је Вучић, додавши да је наменска индустрија један од мотора развоја 
Србије, да се само из „Крушика” преко „Југоимпорт СДПР-а” годишње извезе робе за 28 
милиона евра. 

– То ми говори да можемо да будемо међу најбољима. Следеће године борићемо се да будемо 
земља с највећим економским растом у Европи, говорим о потенцијалном расту од четири 
одсто, борићемо се за то. Покушаћемо да први пут у историји будемо европски прваци у расту 
бруто домаћег производа. То ће за обичан народ значити и веће плате и веће пензије, 
заустављање раста јавног дуга, то ће значити успешну, снажну и јаку Србију – поручио је 
премијер. 

– То значи да смо озбиљно радили и поставили темеље озбиљне државе у претходних годину, 
две или три – закључио је он. 

У присуству председника владе камен темељац за нову капислану у „Крушику” положили су 
министар одбране Зоран Ђорђевић и генерални директор ХК „Крушик” Младен Петковић. 
Инвестиција вредна десет милиона евра у којој ће се производити 400 милиона каписли 
годишње реализована је у сарадњи с „Југоимпорт СДПР-ом”. 

– Каписле које су се до сада увозиле производиће се овде, пре свега за потребе предузећа 
одбрамбене индустрије Србије – саопштио је Петковић, додавши да ће у новом погону посао 
добити 120 радника. 
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Друга већ завршена инвестиција у „Крушику”, коју је премијер пустио у рад, јесте погон за 
хладно и ротационо истискивање у коме ће се производити коморе ракетних мотора за ракете 
С5, С8, „муња” 128 мм, „пламен град”, „огањ” и „оркан”. Капацитет је 35.000 комада годишње, а 
вредност инвестиције 9,4 милиона евра. Средства је обезбедио „Крушик” из сопствене 
акумулације и у овој фабрици ће радити 70 радника. 

 

 

Вулин: За 2,4 одсто повећане уплате доприноса и број запослених 

Извор: Танјуг  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да је ове године закључно са 11. мајем у односу на прошлу годину остварено повећање 

уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) од 2,4 одсто што је три 

милијарде динара више од плана. 

- То говори да се привреда попоравља и да је више запослених у односу на исти период прошле 

године - рекао је Вулин након обиласка филијале Фонда ПИО у Краљеву. 

Према његовим речима, то је повећање од читавих пет милијарди односно четири одсто. 

Вулин је истакао да је М4 образац још један од необоривих аргумената за оздрављење 

привреде, напомињући да, закључно са 11. мајем, може да је каже да је 144.000 послодаваца 

пријавило М4 образац. 

Он је истакао да су прошле године у ово време имали 30.000 пријављених, а на крају године 

120.000. 

- Ако привреда буде наставила да се опоравља овим темпом, можемо рећи да ћемо имати много 

боље резултате када су у питању доприноси за ПИО, што јасно показује колико се више људи 

запослило - навео је министар. 

Он је као пример навео да је 2014. године када је Александар Вучић постао председник Владе и 

започео економске реформе, за пензије је из дотација државе издвојено више од 41 одсто, а 

данас је предвиђено 37,19 одсто. 

Према неговим речима, ако се настави овим темпом на крају године ћемо имати резултат од 35 

одсто. 
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- У том случају моћи ћемо да кажемо да имамо најбоље резултате икада - рекао је Вулин 

додајући да је у 2012. и 2008. проценат дотације био 48 одсто. Сви они који су говорили да није 

било повећања запослења, да је то маркетиншка прича, могу сада да провере јер оно што се не 

може слагати је количина новца која се улаже у ПИО фонд, количина доприноса која се уплати 

у ПИО и количина новца коју држава не мора да уплати за пензије зато што смо их сами 

зарадили - нагласио је он. 

Директорка Републичког Фонда ПИО Драгана Калиновић рекла је да је око 100.000 

инвалидских пензија предвиђено за поновну ревизију од чега је 50.000 корисника већ прошло 

прегледано. 

Поред изласка на место боравишта корисника, сви они су за функционалну дијагностику 

дошли у Београд на преглед. 

- Око 5.000 инвалидских пензија је укинуто и око 100 милиона динара је уштеда за буџет - 

рекла Калиновић. 
 

 

ШТРАЈК НА ГРОБЉУ Одбили да узму пакете и једнократну помоћ од 
градоначелника Ниша 

Аутор: И. Анђелковић  

Градоначелник Ниша Зоран Перишић обишао је раднике ЈКП „Горица“ који 11 ноћи спавају на 

гробљу и понудио им ланч пакете, 30.000 динара једнократну помоћ и картице за аутобус. 

Радници су понуду одбили са образложењем да плату нису примили осам месеци, да не желе 

једократну помоћ већ исплату и то одмах. 

- Сматрамо да је оваква понуда чак и увредљива за већину радника јер ми не тражимо 

социјалну помоћ и ланч пакете већ своје зарађене плате. Само исплатом свих заосталих зарада 

могли бисмо да платимо заостале рачуне, рате кредита и вратимо новац који смо позајмили од 

пријатеља и рођака. Градоначелник не разуме наше проблеме и питамо се да ли уопште 

постоји решење за “Горицу” - стоји у саопштењу ЈКП “Горица”. 

Директор “Горице” Игор Јованић недавно је поднео оставку, јер је наишао на несарадњу Града 

у реализацији програма реорганизације овог предузећа. 
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ТРАЖЕ 200 РАДНИКА Турци оживљавају текстилну индустрију у 
Смедереву 

Аутор: М.Ђорђевић  

Град Смедерево и локална филијала НСЗ организовали су сајам запошљавања заједно са 

турском фирмом „Каизен“. Турци, наиме, намеравају да у Смедереву покрену фабрику 

текстила, а за то им је потребно, за почетак, више од 200 радника, са или без искуства у овој 

врсти индустрије. 

Мада је сусрет са потенцијалним послодавцем релативно касно и прилично скромно 

обнародован, у заказано време дошло је више од 1.000 заинтересованих. 

- Траже људе око 270 радних места, углавном оператера у производњи. Ми на евиденцији 

имамо око 450 таквих, који су радили у текстилној индустрији и одговарају профилу, мада 

њима није битно имају ли искуства у шивењу и кројењу или не. Они тврде да раднике за то што 

је њима потребно могу да обуче за три недеље - каже Олга Свилар, директорка смедеревске 

филијале Националне службе запошљавања. 

Објашњава још и како је реч о озбиљном послодавцу, фирми која ради 26 година, производи 

више од два милиона артикала за „Зару“, „Манго“, „Версаће“... 

На евиденцији смедеревске НСЗ има око 9.100 незапослених, претпоставка је да бар још 

толико Смедеревки и Смедереваца тражи посао. 

Мало је знано да је, у великој сенци коју на град баца Железара, до пре 10-15 година Смедерево 

имало и прилично развијену текстилну индустрију. Конфекције „Украс“ и „Велур“ су држале 

значајан удео у укупном броју запослених у граду, све док нису стигле године катастрофалних 

приватизација. Њихови бивши радници, али и многи други који су у међувремену стасали, баш 

као и они који су у тим истим годинама остали без посла, похрлили су на овај сајам. 

- Радио сам у „Желвозу“, као бравар на обртном постољу. Фирма је отишла у стечај, а ја сам пет 

година без посла. Јављам се на све конкурсе, шићу и кројићу, што да не, само да радим - каже 

Милош Јовановић. 

- Надам се само да неће имати ограничење у годинама, да запошљавају до 35 или 38, као ови 

други, јер ја имам 43. Радио сам доскора у приватној фирми а газда ми је дао отказ, имао сам 

бланко уговор о раду, само је потписао - јада се Саша Ђорђевић, који за разлику од Милоша 

има бар приближно искуство у траженој струци, радио је у фабрици намештаја, познато му је 

тапацирање. 
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Дижу плате немачким металцима за 4,8 % 

Берлин -- Синдикати и послодавци у немачком снажном сектору металопрерадјивачке и 
машинске индустрије постигли су договор о повећању плата од 4,8 одсто. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Плате ће се повећати за 3,8 милиона радника у том сектору, саопштио је синдикат ИГ Метал. 

Према такозваном пилот споразуму за савезну државу Северна Рајна-Вестфалија, који ће 
служити као репер за остатак земље, радници ће добити једнократну уплату од 150 евра у 
периоду април-јуни 2016, преноси агенција Франс прес.  
 
После тога њихове зараде ће 1. јула бити повећане за 2,8 процената и поново за 2 одсто у 
априлу 2017, наводи се у саопштењу синдиката ИГ Метал.  
 
Споразум о платама ће важити 21 месец, али он садржи и клаузулу која омогућава компанијама 
које су у финансијским тешкоћама да одложе једнократну уплату, као и да одгоде другу фазу 
повећања плата, прецизира синдикат.  
 
У радничкој организацији су током преговора инсистирали на томе да ће повећање плата 
"ојачати тражњу", која је тренутно један од главних стубова економског опоравка Немачке.  
 
Како се додаје синдикат је тражио повећање плата за пет посто, с обзиром на повољнуи 
ситуацију са профитима многих компанија у сектору, док су послодавци понудили повећање од 
2,1 одсто у раздобљу од две године.  
 
Претходни споразум о платама измедју синдиката и савеза немачких послодаваца, 
Гесамтметалм истекао је у марту, наводи француска агенција. 
 

 

 


