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Влада Србије ће на седници 27. августа, или најкасније 3. септембра, усвојити пакет
мера за помоћ радницима који су у тешком материјалном и социјалном положају, рекао је
министар рада и социјалне политике Расим Љајић.

  

Он је истакао да ће Радна група до среде усагласити предлог тих мера објашњавајући
да ће се оне односити на решавање три основна проблема радника који штрајкују -
неисплаћене плате, неуплаћени доприноси и непоштовање приватизационих уговора.

  

Љајић је за Телевизију Б92 казао да ће влада настојати да реши проблем са
неповезаним радним стажом, доношењем прописа којим ће то бити омогућено.

  

Он је подсетио да је „пре три - четири године донет сличан закон којим је тада
омогућено да око 270.000 радника повежу радни стаж”, додајући да сада не постоје
прецизни подаци коликом броју радника послодавци нису уплаћивали доприносе.

  

Љајић је најавио и да ће од 1. јануара бити пооштрена контрола уплата доприноса и да
„неће бити дозвољена исплата зарада пре него што се потврди уплата доприноса”.

  

Према његовим рецима, ресорно министарство и влада наставиће да буду „медијатори у
случајевима где послодавци нису исплатили зараде”, додавши да они не могу да преузму
обавезу послодаваца.

  

Социјални дијалог у условима кризе мора бити још успешнији и ефикаснији, истакао је
Љајић, најавивши да ће бити испитане и сви појединачни случајевима приватизација у
којима је дошло до кршења закона или било које злоупотребе права.

  

Он је рекао и да је обавеза чланова радне групе да решава све проблеме радника
објасњавајући да нема потребе да било ко долази пред владу и штрајкује да би сутра
сели да разговарамо.
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Према његовим речима, радна група неће маргинализовати ни један раднички протест и
на сваки позив радника за разговор, ће се одазвати.

  

(Танјуг)
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