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НЕВЕРОВАТНА ОДЛУКА Шеф смањио себи плату да је повећа 
радницима 
Извор:021 
 
Ден Прајс, шеф "Гравитy Паyментс" из Сијетла, поново је изненадио своје раднике одлуком да 
им повећа плате. Прајс је обећао да ће сви радници у новој канцеларији Боисе, до 2024. године 
зарађивати плату од 70.000 долара. 
"Отворили смо нову канцеларију и објавили да ће наши радници почети овде да зарађују 70.000 
долара", написао је Прајс на Твитеру. "Тако сам захвалан што радим са овим невероватним 
тимом", додао је он. 
Како је рекао, то значи да ће сви радници добити повећање од 10.000 долара и та одлука на 
снагу ступа одмах, преноси портал 021. 
Канцеларија Боисе раније је била независна компанија која се звала "ЦхаргеИтПро", а 
"Гравитy", компанија за обраду кредитних картица, купила је као филијалу пре четири године. 
Те, 2015. године, Прајс је одлучио да повећа плату својих радника. Рекао је да додатни приходи 
могу значајно да утичу на емоционално благостање неке особе до тренутка када зарађује 75.000 
долара годишње, пише "ЦБС Неwс". 
Тада је донео одлуку да повећа плате за свих својих 120 запослених у Сијетлу, тако што је 
смањио своју плату како би се то остварило. Тај потез удвостручио је плате око 30 његових 
радника. Сви су му предвиђали брзу пропаст, међутим десила се сасвим супротна ствар. 
У првих пар месеци од своје невероватне одлуке је имао проблема, а онда је уследио тотални 
препород. Након што је донео ову одлуку морао је да изнајми свој кућу како би добио додатне 
приходе за приватне трошкове. Међутим, његова невероватна несебичност се исплатила а 
профит компаније се удвостручио. 
Прајс је инспирисао касније и друге пословне лидере да учине исто. 
 
 

 
 
Инспекторат у офанзиви: Милионске казне за УГОСТИТЕЉЕ 
Извор: ОК Радио 

 
Јесен ће у Србији бити тмурна за певаче и угоститеље који не поштују закон, јер ће кренути 
појачане контроле поштовања Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадних 
уметника и извођача у угоститељству, а они који буду ухваћени у прекршају суочавају се са 
потенцијалним милионским казнама. 
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Све ово утврђено је на семинару који је одржан крајем септембра у Врњачкој Бањи у 

организацији Инспектората рада Србије и Самосталног синдиката естрадних 

уметника и извођача Србије.  

Главни говорници били су Директор Инспектората Стеван Ђуровић и председник Синдиката 

Драгиша Голубовић који су утврдили да је досадашњом применом повећан број 

закључених уговора за око 30 одсто, па самим тим и прилив у буџет РС, али и дали 

упутства овлашћеним лицима за даље деловање на терену. 

Тако ће у следећем периоду Инспектори у координацији са синдикалним контролорима 

појачати контроле са циљем да сви музичари и угоститељи поштују проширено дејство 

уговора који је потврдила Влада РС.  

Уколико не буду имали закључене уговоре, или извођачи не буду имали легалне исправе-

уверења или потврде, казне предвиђене законом о раду у овом случају крећу се и до два 

милиона динара, а по закону о порезу на доходак грађана предвиђено је и затварање 

објеката. 

 
 

 
 
 
Томић: Очекујем да ММФ потврди резултате у економији 
Извор:Танјуг,РТВ 
 
Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 
Александра Томић рекла је данас да од ММФ-а, са којим се 3. октобра настављају разговори, 
очекује потврду резултата које је Србија остварила у економији. 
Томић верује и да ће ММФ дати сагласност за повећање плата у јавном сектору, али подсећа да 
њихова мисија није задовољна када се повећавају плате и пензије, јер то за њих представља 
трошак. Како каже, њихово мишљење је да би вишак средстава требало инвестирати у 
инвестиционе пројекте. 
Она је, с друге стране, подсетила да је председник Александар Вучић још док је био премијер и 
започео рестриктивне мере обећао грађанима да ће са побољшањем стања у државној каси и 
они осетити бољитак. 
Позитиван релабанс буџета за 2019. годину о којем ће посланици Скупштине Србије започети 
расправу 2.октобра иде у том правцу, јер, према речима Александре Томић, предвиђа веће плате 
за запослене у државној управи од осам одсто, за лекаре и научнике од 10 одсто и за медицинске 
сестре од 15 одсто. 
"Желимо да вишак прихода поделимо са грађанима Србије", рекла је Томић и додала да се плате 
у Србији још увек не могу такмичити са плата у земаљама у Европској унији, али се константно 
ради на томе да се разлике смање. 

https://www.okradio.rs/vesti/lokalne/pocele-kontrole-koliko-ugovora-toliko-muzike-_67889.html
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Томић је подвукла и да се, између осталог, ради и на реконструкцији јавних објеката, отварању 
нових истраживачких центара, бољој опреми за здравство, истичући да то представља развојну 
политику Србије. 
 

 


