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Радници су поручили Влади Србије да их не заборави

  

Због укидања "косовског додатка" Савез самосталних синдиката Косова и Метохије
одржао протест у Косовској Митровици. Радници су поручили Влади Србије да их не
заборави и да што пре донесе уредбу којом би се исплата додатка наставила.

  

Савез самосталних синдиката Косова и Метохије одржаће данас у Косовској Митровици
протест због одлуке Уставног суда Србије да се запосленима у Покрајини укине
"косовски додатак"и. Радници су поручили Влади Србије да их не заборави и да што пре
донесе уредбу којом би се исплата додатка наставила. Савез самосталних синдиката
Косова и Метохије одржаће данас у Косовској Митровици протест због одлуке Уставног
суда Србије да се запосленима у Покрајини укине "косовски додатак". Извештај Снежане
Милошевић Радници су поручили Влади Србије да их не заборави и да што пре донесе
уредбу којом би се исплата додатка наставила, јер то запослени заслужују због
безбедносне ситуације у Покрајини и отежаних услова у којима раде. Протест је
протекао мирно, а обезбеђивале су га снаге КПС-а и ЕУЛЕКС-а. Председник сидниката
Блажо Милосаваљевић рекао је раније да чланови Синдиката тражиће од надлежних
органа да се настави исплата додатка док Влада Србије не нађе ново законско решење
којим ће регулисати проблем. Представници синдиката су се у петак састали са
министром за Косово и Метохију Гораном Богдановићем који је потврдио да ће исплата
додатка бити настављена, навео је Милосављевић. Министар Горан Богдановић изјавио
је у четвртак да ће Влада Србије идуће седмице донети уредбу о наставку исплаћивања
косовског додатка запосленима који плате добијају из републичког буџета. Богдановић
је рекао да ће уредба бити на снази док Влада не донесе закон којим ће трајно решити
питање косовског додатка.
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