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Сваки пети газда крије дуг 

Б. СТЈЕЉА  

Од 1. маја опомене послодавцима који не плаћају редовно доприносе радницима. Прошле 
године опомене на 10.074 адресе, а прекршајне пријаве само на 533 

Избегавање послодаваца да уплаћују доприносе државну касу годишње осиромаши за скоро 
четвртину прихода, а хиљаде радника спречи да се правовремено пензионишу. Зато из Фонда 
ПИО поручују да ће од 1. маја слати опомене, а потом и прекршајне пријаве на адресе 
несавесних власника предузећа. 

- Последњег априлског дана истиче рок у којем послодавци морају да докажу да су редовно 
плаћали доприносе за претходну календарску годину. У супротном, на њихове адресе слаћемо 
прекршајне пријаве, а казне се крећу од 10.000 до 800.000 динара - поручују из Фонда ПИО. 

Током прошле године, сабирају у овој кући, 120.335 послодаваца није редовно уплаћивало 
доприносе, па су сви они били у обавези да накнадно доставе доказе о уплатама. То је, међутим, 
учинило њих 93.668, док се 25.748 "оглушило" о рокове. 

ПОРЕЗ ИМ ПРЕЧИ Проблем наплате доприноса траје пуних осам година. Радина Тодовић 
оцењује да је и реформа ПИО из 2003. године такође била неуспешна, а између осталог и због 
тога што је смањена стопа доприноса. - То се није показало као добро решење, напротив. Када 
је 2004. на Пореску управу пребачена и контрола и наплата доприноса, ПИО фонду су нагло 
почели да падају приходи. Наплата доприноса од тада није ефикасна, пошто се више водило 
рачуна о ПДВ-у. 

- У Београду је, на пример, од 69.388 послодаваца, обрасце о уплатама доставило њих 40.003 - 
наводи Жељко Симић, начелник Одељења за матичну евиденцију Фонда ПИО. - У Нишу је од 
23.850 то учинило 17.800, а у Сремској Митровици је од 12.254, њих 4.290 "заборавило" да 
достави доказе. 

У Фонду ПИО додају да су и прошле године послали 10.074 опомена несавесним власницима 
предузећа, али је само 5.244 на њу и одреаговало. Ипак, у истом периоду "пале" су само 533 
прекршајне пријаве, и то углавном у већим градовима. У Београду су подељене 142, у Нишу 187, 
У Новом Саду 91, док ниједна није послата у Бор, Врање, Зајечар, Крагујевац, Пирот, Суботицу, 
Зрењанин... 

А упркос томе што су опомене и јавни позиви једини алат Фонда ПИО којим побољшавају 
наплативост доприноса, у овој кући тврде да померања набоље, ипак, има. Према подацима 
Пореске управе, у прошлој години наплаћено је 15 милијарди динара више прихода него 2010. 
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године, а у прва два месеца ове године прикупљене су 65,2 милијарде динара, што је за 10,9 
одсто више него у истом периоду лане. 

Ипак, да су ови проценти и даље недовољни сматрају и у Фонду и у Пореској управи и у 
Министарству рада и социјалне политике, али и даље у понуди нема довољно доброг решења. 
Идеју да банке од 1. јула почну да обустављају исплату зарада свима који претходно нису 
намирили доприносе, саботирали су сами банкари. Зато би, према речима Радине Тодовић, 
државног секретара Министарства рада и социјалне политике, излаз могао да понуди 
Централни регистар. У овој новој државној институцији, која би требало да профункционише 
идуће године, били би обједињени сви подаци из социјалног и здравственог Фонда, као и 
Пореске управе, па би систем контроле био далеко једноставнији и ефикаснији. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375092-Nagradjen-za-bankrot 

Награђен за банкрот 

Д. И. КРАСИЋ  

Рекордер међу стечајним управницима наплатио скоро пола милиона евра за вођење фирме. 
Из ликвидационе масе исплаћено више од милијаду динара постављеним лицима  

СТЕЧАЈНИМ управницима, који су успешно окончали поступке у својим предузећима, до сада 
је на име награде исплаћено укупно 920,4 милиона динара. На то треба додати још 295 
милиона динара, које су управници добили на име накнада. Оба ова износа исплаћују се из 
стечајне масе. 

Иако је реч о више од осам милиона евра исплаћених награда, њих нису добили баш сви 
управници. 

- Највећа исплаћена награда за рад стечајног управника износи 43,08 милиона динара - речено 
је "Новостима" у Агенцији за лиценцирање стечајних управника.  

ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ ТРЕНУТНО се у Србији води 2.388 стечајних поступака. У то не 
спадају предузећа у реорганизацији.  
- Укупна ликвидациона вредност за 1.947 предмета износи 242,46 милијарди динара - 
објашњавају у АЛСУ. 
- Разлику чине предузећа за које није достављен извештај о економско-финансијском стању. 
Међутим, од укупно посматраних 1.947 предузећа у стечају, постоји 276 предмета са укупном 
ликвидационом вредношћу од нула динара. 

- Према подацима из завршних рачуна стечајних управника, окончано је без награде укупно 
456 поступака. Иначе, до сада исплаћене укупне награде стечајним управницима чине четири 
одсто од укупне вредности стечајне масе, док је 71 одсто отишло на исплату поверилаца. 

Ова Агенција је надлежна да прати рад стечајних управника, при чему јој на располагању стоје 
и казнене мере у случају повреда рада. 
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- Агенција је до сада одузела лиценцу за рад у случају седам стечајних управника, изрекла је 
девет јавних опомена, новчано је казнила осам управника, док је њих 16 добило и јавну 
опомену и новчану казну - истичу у Агенцији. - У овим случајевима било је речи искључиво о 
тежим повредама, већим пропустима и неправилностима у раду управника. 

У Србији лиценцу за стечајног управника поседује укупно 414 људи, а према последњим 
подацима активно их је укупно 273. Највећи број поступака у којима је стечајни судија 
именовао истог стечајног управника је 42. Има 19 активних стечајних управника који нису 
именовани у стечајном поступку.  

КРИЗА 

- ПРОДАЈА имовине стечајних дужника, поред утицаја кризе који прате целокупну привреду, 
још је додатно отежана, јер се углавном ради о недовољно атрактивној имовини која је често 
застарела, неодржавана, без пратеће документације и слично - истичу у АЛСУ. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375091-Pola-plate-za-Uskrsnju-trpezu 

Пола плате за Ускршњу трпезу 

Д. М. - М. Н. С.  

За Ускршње празнике просечној породици биће потребно најмање 20.000 динара. Набавка 30 
одсто скупља. Цена меса мировала, али поскупели слаткиши  

ДОМАЋИЦЕ не воле да штеде за ускршње ђаконије, али многе ће морати да "затегну каиш", 
јер је овогодишња празнична трпеза и до 30 одсто скупља него лане. За иоле пристојнију 
прославу најрадоснијег хришћанског празника током четири дана домаћинство у Србији, 
према садашњим ценама, мораће да одвоји половину просечних примања, односно око 20.000 
динара! Већина ће овај празник отплаћивати наредна четири месеца. 

На Велики петак православни верници посте, па је у већини трговина добра понуда, али и 
снижена цена посних намирница. Замрзнута скуша може да се пазари већ од 220, а ослић од 
289 динара, посна супа је 35, а вегетаријанска паштета 32 динара. 

Незаобилазан део ускршњег ручка је печење. Килограм прасетине сада стаје од 349 до 399 
динара, а јагњетина је од 530 до 600. Месо, међутим, није поскупело припрему празничне 
трпезе. На то су највише утицале цене јаја, сувомеснатих производа, слаткиша и пића, које су 
"отишле" и до 50 одсто. 

БОЈЕ ТРГОВЦИ су припремили и декорацију, украсе и боје за ову прилику. Тако, фарба за јаја 
стаје од 2,99 за кесицу, па до 119 за паковање течне боје и кристала. Рељефне налепнице за јаја 
могу да се купе од пет динара, а фолија "обуци јаје" од 32 динара. 

За припремање торти или колача за овај празник и за куповину чоколаде за кување, маслаца, 
шлагова, кекса, треба такође одвојити минимум хиљаду до две динара. Следе затим пића, а за 
рецимо литар ракије, неко боље вино, као и неколико флаша пива и воћних сокова треба 
платити од 1.200 до 2.500 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:375091-Pola-plate-za-Uskrsnju-trpezu


5 

 

Трговци најављују снижења, а надају се и већем броју потрошача. У "Максију" и "Темпу" 
прасетина ће на ускршњој акцији моћи да се купи за 358, а јагњетина за 528 динара. 

- Пакет јаја од 10 комада "премија" кошта 149, а ако се купују комбиновано уз две сомборске 
фете или шест литара "мегле" млека, цена им пада на 9,99 динара или 99 пара по комаду - 
истиче Мартина Петровић, из "Делеза". 

У трговинама "Роде" и "Меркатора" свињски бут кошта 369, а тиролска плећка 389 динара. 
Килограм пуномасног сира "трапист" или "гауда" приватне робне марке у овим трговинама 
стаје по 599 динара. Јаја, замрзнута и конзервирана риба, све врсте колача, као и декорација за 
Ускрс уочи празника јефтинији су за петину. "Идеја" за овај празник нуди прасетину по 364, 
јагњетину 539, свеж шаран је 299, а јаја су 139 динара за паковање од 10 комада. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:375153-Posao-za-2000-invalida 

Посао за 2.000 инвалида 

Б. С.  

Пројекти за ангажовање особа са инвалидитетом: Одобрено је 311 пројеката на којима ће посао 
добити 2.074 грађана. Из буџета одвојено више од 470 милиона динара  

НАЦИОНАЛНА служба за запошљавање одобрила је 311 пројеката у оквиру јавних радова, 
намењених особама са инвалидитетом на којима ће посао добити 2.074 грађана. 

На пројектима ће се запослити 1.355 особа са инвалидитетом и 719 асистената, а из буџета 
Министарства економије за то је издвојено више од 470 милиона динара. Половина радова 
биће спроведена у неразвијеним општинама, као што су Брус, Лебане, Рача, Мерошина, 
Сврљиг, Бабушница... 

- Највише пројеката одобрено је за социјалне, хуманитарне и културне делатности, њих 275 на 
којима ће бити запослено 1.690 незапослених, затим 30 пројеката из области заштите животне 
средине и природе на којима ће се упослити 340 особа - каже директор Националне службе за 
запошљавање Дејан Јовановић. 

Незапослени ће бити ангажовани на период до шест месеци, а месечне накнаде добијаће према 
степену стручне спреме. 
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У приватним предузећима најчешће није дозвољено синдикално удруживање  

Ћуте јер се плаше да не изгубе посао 

Аутор: Љ. Буквић 

Београд - У тренутку када сваки радник у Србији чува своје радно место као мало воде на длану 
тешко је и замислити добро организован синдикат унутар било ког предузећа, а нарочито ако 
је оно приватно. Готово ниједно приватно предузеће нема синдикат, док она која су скоро 
приватизована, а која су некада била државна, имају организоване раднике који се најчешће 
баве неисплаћеним зарадама и доприносима, а мање оним што би требало да буде суштинска 
идеја синдикалног удруживања, између осталог и побољшањем производње и опстанком 
фабрика.  

Миленко Срећковић из Покрета за слободу који је у неколико наврата претходних година 
организовао велике протесте незадовољних радника углавном пропалих предузећа каже за 
Данас да је ситуација са синдикалним организовањем у приватним предузећима врло лоша и 
да ту предњаче страни инвеститори. 

- Најкритичније је у оним фабрикама које су отворили странци. Они су од општина добили све, 
инфраструктуру, земљиште а њихово је било само да отворе фабрику коју после могу да 
преселе у било коју другу државу. Они су готово сви забранили синдикално организовање. То је 
нарочито изражено, на пример, у Зрењанину - истиче Срећковић. Он каже да синдиката има у 
оним приватизованим предузећима која су раније била државна, али да се они не баве оним 
што је суштина, а велики проблем су и недовољно активне, често корумпиране синдикалне 
централе. „Нешто боља ситуација је можда на локалу где су синдикати више под контролом 
радника. Са синдикалним централама је другачије“, напомиње Срећковић.  

Можда о тежини овог проблема најречитије говори чињеница да је та тема ушла и у 
предизборне говоре актуелних министара, иако се до сада они нису много истицали у одбрани 
тог права, трудећи се, пре свега да привуку нове инвеститоре. Тако је на једном од скорашњих 
митинга и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, рекао је ће полиција „хапсити 
послодавце“ који забрањују синдикално организовање радника у својим предузећима. А и 
министар рада и социјалне политике Расим Љајић, по функцији непосредно и задужен да 
прати ту област, истакао је да има „посредна сазнања“ о томе да послодавци забрањују 
оснивање синдиката у својим фирмама, али да се радници плаше да то пријаве да не би 
изгубили посао. 

- Радници избегавају да пријаве да су спречени да оснују синдикат, што је њихово законско 
право, јер се плаше да ће добити отказ - рекао је Љајић. Оснивање синдиката, према речима 
Љајића, не забрањују само страни инвеститори већ и домаћи. „Ниједан послодавац није 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/cute_jer_se_plase_da_ne_izgube_posao.4.html?news_id=238063
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одушевљен кад је реч о синдикалном организовању“, истакао је Љајић и нагласио да ће 
инспекција рада поступати по свакој пријави забране оснивања синдиката.  

Овакве изјаве министара, посебно најаве хапшења, Драгољуб Рајић из Уније послодаваца 
Србије оцењује као политички маркетинг, јер ако постоје докази да је негде прекршен Закон о 
раду или било који други, онда треба реаговати. „Не могу се давати такве изјаве нити окривити 
страни инвеститори, ако не постоје докази. Али, ако је неко прекршио закон, онда треба да 
одговара“, каже Рајић. Наш саговорник тврди да од раније постоје примери послодаваца који 
„нису задовољни што ће имати синдикат у својој фирми“ али да је то на нивоу појединачног 
случаја. „Страх од губитка посла увек постоји, али и приватници, нарочито они мали, имају 
страх од тога да ће им фирма пропасти и зато су мале фирме увек под већим притиском од 
већих“, истиче Рајић. Према његовим речима, проблем у Србији је и структура синдиката, јер 
постоји по пет, шест или осам вођа који имају све привилегије, док остали од тог удруживања 
немају ништа.  

Душко Вуковић из Самосталног синдиката каже за наш лист да се велики број послодаваца, 
страних и домаћих, неодговорно понаша и не поштује Декларацију УН, ни право радника на 
синдикално организовање.  

- Они условљавају раднике да не могу да се удружују и раде у исто време. У тренутку кризе 
грађани једноставно немају храбрости да се супротставе томе, не смеју да реагују на такву врсту 
претњи, јер се плаше да не изгубе посао - истиче Вуковић.  

Као последњи пример томе Вуковић издваја недавну посету његовог синдиката градилиштима 
по Београду. „Затекли смо стотине људи како раде на тим градилиштима непријављени, и када 
смо им понудили плакате са логом синдиката и МОР-а нису смели да их узму: Нису смели због 
послодавца ни плакат негде да окаче“, наглашава Вуковић. Он истиче да у Самосталном 
синдикату немају примера оних који су због евентуалног удруживања добили отказе, јер је 
таквих „мало“, али да имају двадесетак појединачних чланова, иза којих стану кад је потребно.  

Подршка из централе 

Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије каже да зна доста случајева приватних фирми у 
којима има синдиката и саветује све оне који су у предузећима која то не дозвољавају да случај 
пријаве. „Ако се плаше, не морају то да раде лично, увек централа може да стане иза њих“, 
напомиње Рајић.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gradjevinci_poceli_strajk_gladju.4.html?news_id=238060 

Радници крагујевачке фирме „Ратко Митровић“ радикализовали протест  

Грађевинци почели штрајк глађу 

Аутор: З. Р.  

Крагујевац - Група од око 40 радника крагујевачке фирме „Ратко Митровић“, која протестује 
због увођења стечаја, ступила је јуче у штрајка глађу који ће, како тврде, трајати док им не буду 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gradjevinci_poceli_strajk_gladju.4.html?news_id=238060
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исплаћене заостале зараде и доприноси и док не добију информацију о резултату полицијске 
контроле пословања предузећа. 

Председник синдиката у том предузећу Предраг Радовић каже да власник Драгољуб Пантић 
радницима дугује, у просеку, по 100,000 динара, али да је обавезан и да им уплати доприносе 
за ПИО фонд од августа 2009. до сада. Пантић је, према Радовићевим речима, од радничких 
зарада одбијао те доприносе, али их није уплаћивао надлежном фонду, што, сматра, није могао 
да чини без сагласности државних органа, пре свега Пореске управе Србије. Синдикалци, који 
оптужују Драгољуба Пантића за пословне махинације и да је то предузеће свесно гурнуо у 
стечај, како би се ослободио поверилаца и радника, јуче кажу да имају информације да 
полиција интензивно „чешља“ пословне књиге фирме, и да је „на добром путу да ствар истера 
до краја“.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_obnovljene_industrije_srbija_nece_izaci_iz_krize.4.html?news_id=23806

1 

Трећи форум Националне технолошке платформе Србије  

Без обновљене индустрије Србија неће изаћи 
из кризе 

Аутор: Г. В. 

Београд - Свеобухватна и системска реиндустријализација економије је једини, дугорочно 
одржив сценарио за излазак Србије из кризе и покретање нове спирале друштвеног развоја. 
Србија мора да деблокира своје креативне потенцијале и окрене се стварању и производњи - 
закључено је на јучерашњем трећем форуму Националне технолошке платформе Србије. 

На скупу је наглашено да су НТПС нов, свеобухватни програм технолошког опоравка и развоја 
индустрије Србије, изведен из програма Европских технолошких платформи. 

- Нема развоја привреде без индустријализације. Свесни смо да Србија има велике шансе када 
је реч о развоју прехрамбене индустрије. Међутим, то само по себи није довољно, већ је 
потребан развој и у другим индустријским областима. Циљ је да се у Србији поспеши 
технолошки развој кроз увођење и трансфер нових технологија, повећа извоз производа и робе 
на страна тржишта као и да се повећа запосленост у земљи - истакао је Милош Бугарин, 
председник Привредне коморе Србије. 

Нада Драговић, помоћница министра просвете и науке Србије је истакла да је веза науке и 
привреде неопходна зарад успешније будућности. Она је истакла да се развој индустрије у 
Србији поспешује на више начина, између осталог преко Фонда за иновациону делатност као и 
из фондова Европске уније. 

Љубиша Димитријевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде је истакао да је индустрија хране од виталног значаја за развој 
привреде Србије.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_obnovljene_industrije_srbija_nece_izaci_iz_krize.4.html?news_id=238061
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_obnovljene_industrije_srbija_nece_izaci_iz_krize.4.html?news_id=238061
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- Задатак који је пред нама је да се, између осталог унапреди производња и раст 

конкурентности као и повећање извоза на тржишта у региону и Европи. Држава са своје стране 

чини све да подржи индивидуалне пољопривредне произвођаче да и они са својим 

производима изађу на тржиште и на тај начин допринесу даљем развоју те индустријске гране - 

нагласио је Димитријевић.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/plate_u_obrazovanju_nize_za_20_odsto_.55.html?news_id=238064 

Синдикати просветних радника незадовољни материјалним положајем  

Плате у образовању ниже за 20 одсто  

Аутор: В. А. 

Београд - Око 6.000 просветних радника у 34 града у Србији још није добило јубиларне 
награде, углавном за 2009. и 2010 годину, изјавио је јуче Драган Матијевић, председник Уније 
синдиката просветних радника Србије. Представници Уније, Синдиката радника у просвети 
Србије и ГСПРС „Независност“, оценили су да је, годину дана од двомесечног штрајка 
просветних радника, држава испунила само два од седам обећања.  

- Држава је заслужила један плус, али ћемо им поклонити двојку да не понављају. Нека што 
пре изађу из школе да их не бисмо гледали и у наредном мандату - казао је Матијевић.  

Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић истакао је да је 
просечна плата у просвети нешто преко 39.000, што је испод републичког просека. Он је рекао 
да су у последње четири године плате просветара пале за око 20 одсто и да су поједине 
категорије запослених, као што су домари и спремачице, на минималцу. Он је оценио да ће „и 
остали просветни радници доћи до минималца ако влада настави овако да се понаша“. 
Брајковић је указао да је однос између највише и најниже плате у образовању драстично 
смањен, јер су у последње две године плате запослених са најнижим степеном стручне спреме 
много више расле, од оних са седмим степеном стручности.  

Председник ГСПРС „Независност“ Томислав Живановић истакао је да је Србија на дну 

лествице европских земаља према улагању у образовање, а да су плате просветних радника у 

нашој држави најмање у региону.  

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/plate_u_obrazovanju_nize_za_20_odsto_.55.html?news_id=238064
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-fotelju-i-nesanica-novom-ministru-finansija.sr.html 

Тешки задаци за нову владу 

У Словачкој и Пољској пооштрена фискална правила која подразумевају и смањење плата како 
би се спречио грчки сценарио 

Ко год после избора седне у фотељу министра финансија мораће да се определи за штедњу, па 
и драконске мере, без обзира на то што током предизборне кампање могу да се чују различити 
предлози за смањење пореза и намета привреди и грађанима. Буџет пуца по свим шавовима, 
приходи успоравају, привреда је у стагнацији, па само у прва три месеца постоји опасност да 
минус у каси буде двоструко већи од дозвољеног. Ако се овако настави, упозоравају у 
Фискалном савету, јаз између прихода и расхода биће много већи од 30 милијарди, колико је 
према првобитној процени, минус до краја године могао да „прешиша” закон. 

У тренутку када буџетски дефицит и јавни дуг пробијају законом дозвољене границе, у 
актуелној предизборној кампањи обећавају се мере које додатно те проблеме повећавају. Могу 
се, тако, чути обећања да ће таксе бити смањене или укинуте. Иако су предлагачи по закону 
дужни да паралелно с мерама које смањују приходе, предложе и начин на који се тај мањак 
надокнађује, у кампањи тога нема. И зашто би, када изговорене речи никога не обавезују. Тако 
се предлаже и смањење пореза на зараде, али се прећуткује који ће приходи због тога морати 
да се повећају. Влада је недавно усвојила и амандман на Закон о ПДВ-у, којим се овај порез 
укида на беби-опрему. У извршној власти, међутим, нису објаснили како ће се пеглати мањак 
који ће по том основу у буџету настати.  

Цео текст прочитајте у штампаном издању од 12. априла. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316768/Oko-40-radnika-Ratka-Mitrovica-Kragujevac-pocelo-strajk-gladju 

Око 40 радника "Ратка Митровића 
Крагујевац" почело штрајк глађу  

Бета  

Око 40 радника грађевинског предузећа "Ратко Митровић Крагујевац" започели су јутрос 
штрајк глађу у Управној згради тражећи да им власник исплати заостале зараде и доприносе 
од 2009. године.  

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-fotelju-i-nesanica-novom-ministru-finansija.sr.html
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316768/Oko-40-radnika-Ratka-Mitrovica-Kragujevac-pocelo-strajk-gladju
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Председник Самосталног синдиката Предраг Радовић рекао је агенцији Бета да је исплата 
дуговања кључни захтев и да ће се тек по испуњењу тих захтева радници разићи.  

Радовић је казао да се сваком раднику дугује по отприлике 130.000 динара и да је предузеће у 
којем је покренут стечај имало 110 запослених.  

Власник предузећа "Ратко Митровић" је Драгољуб Пантић.  

Пантић на протесте одговара да је све што раде радници везано за штрајк незаконито, да је 
синдикат непостојећи и да ометају запослене у Управној згради.  

Пантић је на новинарско питање шта је са потраживањима радника навео да ће "све то да реши 
стечајни управник."  

Радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић" из Крагујевца, који су остали без посла 
након стечаја предузећа, обраћали су се 3. априла за помоћ и амбасадору делегције ЕУ у Србији 
Венсану Дежеру.  

У писму Дежеру се наводи да је предузће намерно уништено и да су због тога радници остали 
без посла.  

Грађевинско предузеће "Ратко Митровић" је приватизовано у мају 2007. године, када је 
предузеће "Неимар" из Крагујевца које се бавило истом делатношћу купило већински пакет 
акција.  

Синдикат указује и на то да су плате радника биле минималне и нередовне, они су премештани 
из једног у друго предузеће, а доприноси нису плаћани од јануара 2009. године.  

 Након стечаја 19. марта ове године, 110 радника ГП Ратко Митровић је добило отказ од 
стечајног управника.   

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316804/Strajkaci-blokirali-Dunav-kod-Novog-Sada 

Штрајкачи блокирали Дунав код Новог Сада  

Бета  

Незадовољни радници предузећа "Дунав агрегати" блокирали су данас са три брода 
међународни пловни пут реком Дунав код Новог Сада, а Лучка капетанија је саопштила да је 
пловидба Дунавом до даљњег обустављена.  

Они су блокирали Дунав на један километар низводно од ушћа Канала Дунав-Тиса-Дунав у ту 
реку, бродовима тог предузећа "Петроварадин", "Мишелук" и "Подбара", а из Лучке капетаније 
су их упозорили да ће сносити последице ове блокаде у складу са законом, што подразумева 
подношење кривичних пријава.  

У послеподневним часовима узводно и низводно већ има више пристиглих бродова који не 
могу да прођу пловним путем, те су се усидрили са обе стране упречених бродова.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316804/Strajkaci-blokirali-Dunav-kod-Novog-Sada
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 Радници су казали да су били принуђени на блокаду, јер им се нико од представника 
пословодства или власти није обратио од понедељка, када су почели штрајк, незадовољни јер 
им послодавац дугује шест плата.  

 Они су поручили да ће блокада Дунава трајати док им се не испуне захтјеви, односно док им не 
буду исплаћене заостале зараде.  

 Представник незадовољних радника "Агрегата" Миливоје Шујдовић рекао је да је разлог 
блокаде шест неисплаћених плата, те додао да је због небриге послодавца и државе 470 
радника "Агрегата" и њихове породице доведено на руб пропасти.  

 Радници су се извинили свим лађарима и додали да нису имали другог начина да скрену 
пажњу на себе.  

 "Дунав агрегати" је предузеће које је настало приватизацијом некадашње велике фирме "Херој 
Пинки".  

 Према незваничним сазнањима, "Дунав групи агрегати" држава и њене институције, међу 
којима и Фонд за капитална улагања Војводине, дугују велика средства, што би могао да буде и 
директан повод данашње блокаде на Дунаву.  

 Поменуто предузеће налази се у оквиру "Дунав групе", чији је власник Душан Боровица, 
познати бизнисмен из Руме.  

ВЕСТИ ОНЛАЈН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/217178/Jedini-se-borimo-za-prava-radnika-i-sindikata 

"Једини се боримо за права радника и 
синдиката"  

Председнички кандидат коалиције Социјалистичка партија Србије - ПУПС - 
Јединствена Србија Ивица Дачић рекао је да се једино та коалиција бори за права 
радника и синдиката.  

Дачић је на предизборном скупу у Кикинди рекао да Демократска странка, Либерално 
демократска партија, Српска напредна странка и Уједињени региони Србије само "говоре 
програм Социјалистичке партије Србије".  

"Ви данас имате Чеду, Тадића, Николића и Динкића који говоре програм СПС, оно за шта се ми 
залажемо. Поручујем им да говоре свој политички програм. Ја их питам да ли ће и даље 
продавати предузећа", рекао је Дачић.  

Потпредседник ПУПС-а Милан Кркобабић рекао је да је програм коалиције око СПС-а брига о 
најстаријим, најмлађим, женама и грађанима без посла. Он је поручио да се та коалиција 
залаже да пензија у Србији расте колико и просечна плата 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/217178/Jedini-se-borimo-za-prava-radnika-i-sindikata
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=20562&oglId=865&mId=147&burl=vesti-online.com&t=1334216307&sc=2a37ce3ae5e66d13c331159e7567a8f2&dl=1
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http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=04&dd=11&nav_id=599450 

Николићева: Опрезно о инвеститорима 

Извор: Б92  

Београд -- Уредница "Бизнис" магазина каже да би политичари требало да пазе какве изјаве 
дају када говоре о хапшењу инвеститора, јер би то могло бити контрапродуктвино. 

Подсетимо, министар унутрашњих послова Ивица Дачић упозорио је стране инвеститоре у 
Србији да ће морати да се суоче са последицама уколико крше права радника.  

"Ја сам апсолутно за то да дођу страни инвеститори, али они не смеју да се понашају према 
радницима као према робовима. У неким страним предузећима је забрањен синдикат и ја их 
упозоравам - ако не поштују закон биће похапшени па ко год да их је довео", рекао је Дачић 
новинарима у Београду.  
 
Уредница "Бизнис" магазина Радојка Николић каже да би државни званичници, без 
обзира на изборну кампању, требало да буду опрезни у својим изјавама јер порукама могу да 
нашкоде економији сопствене земље.  
 
“Када се оваква реторика и овакав речник користе у кампањи, они пре могу да делују 
контрапродуктивно за самог политичара који то изговара, него што ће неко очекивати да се 
тако нешто и реализује. Чак и кад постоје људи који су огорчени, а којима се обраћа политичар 
оваквом реториком и оваквим порукама, питање је и колико тај део популације може да верује 
оваквим претњама и начину на који се исказује један однос према страном капиталу или неком 
будућем привлачењу страних средстава", оценила је она. 

 

http://www.pravda.rs/2012/04/11/futuristicka-vizija-srpske-prosvete/ 

Футуристичка визија српске просвете 

БЕОГРАД – Према оценама синдиката просветних радника, највећи проблем Нове 
стратегије образовања до 2020. је то што предвиђа низ нереалних мера, као што је 
велико повећање издвајања из државног буџета за просвету, повећање 
високообразованих становника, рад школа само у једној смени, повећање броја 
гимназија и друге… 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=04&dd=11&nav_id=599450
http://www.google.com/url?q=http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php%3Fyyyy%3D2012%26mm%3D04%26dd%3D10%26nav_id%3D599155&sa=U&ei=tTKFT6XsNIHN0QXn_6XKBw&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEJoZbbjw5KOvoUlcCP8aJ2YYOyHQ
http://www.google.com/url?q=http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php%3Fyyyy%3D2012%26mm%3D04%26dd%3D10%26nav_id%3D599155&sa=U&ei=tTKFT6XsNIHN0QXn_6XKBw&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEJoZbbjw5KOvoUlcCP8aJ2YYOyHQ
http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=04&dd=09&nav_id=598887
http://www.pravda.rs/2012/04/11/futuristicka-vizija-srpske-prosvete/
http://www.pravda.rs/2012/04/11/futuristicka-vizija-srpske-prosvete/
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- Жил Верн је мало дете у односу на ауторе ове стратегије, а она личи на некакав футуристички 
роман или списак лепих жеља – рекао је Бранислав Павловић, представник Синдиката 
образовања Србије на конференцији за новинаре у Дому синдиката, додајући да је и он 
смислио стратегију да упозна Анђелину Џоли, али да не зна како то да оствари. 

Футуристички роман 

Он је незадовољан и тиме што је Стратегија настала без консултовања просветних синдиката, 
будући да је то пракса у иностранству. 

- Осим тога, стратегија мора бити усклађена са нивоом друштвено-економског развоја. Велико 
питање је да ли ће Србија остварити потребан привредни развој да би имала новца да унапреди 
образовање колико Стратегија прописује – рекао је Павловић и замерио да се наставници 
третирају као извршиоци посла, који треба да буду квалитетни и одговорни, а да се нигде не 
помиње повећање њихових плата. 

Он је истакао и да планирани систем финансирања по глави ученика није добар, јер је у 
земљама које су на сличном нивоу економског развоја, као што је, примера ради, Бугарска, 
довео до отпуштања великог броја учитеља. 

Томислав Живановић, председник Гранског синдиката просветних радника „Независност“, 
оценио је да стратегија образовања мора да буде део економске стратегије целе државе, а да 
овде то није случај. 

Коме школујемо кадар 

- Стратегија предвиђа да 2020. године имамо 38,5 одсто факултетски образованих, старости 
између 30 и 34 године, али поставља се питање за кога ми школујемо те кадрове. И данас је 
велики број факултетски образованих незапослен, па изгледа да бисмо те кадрове школовали 
за иностранство – рекао је Живановић. 

Драган Матијевић, председник Уније синдиката просвете Србије, истиче да код докумената као 
што је Нова стратегија није питање да ли су добри, већ да ли су реални и оствариви. 

- Нова стратегија отвориће могућност да државне органе притискамо на основу тог документа, 
а реалност остваривања онога што она предвиђа друга је прича – каже Матијевић. 

Маркетиншки трик 

- Чудно је што Влада при крају мандата на брзину усваја овакав документ – каже Томислав 
Живановић и наставља: 

- Све ми то личи на маркетиншки трик и део предизборне кампање – каже Живановић, 
подсећајући да око 1.000 школских објеката прокишњава, што сведочи о томе колико држава 
заиста брине о просвети. 

Филип Роговић 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/oko-6.000-prosvetara-i-dalje-bez-jubilarnih-nagrada_312308.html 

Око 6.000 просветара и даље без јубиларних 
награда 

Извор: Бета  

Представници просветних синдиката указали су данас да још 6.000 просветних радника у 34 
места у Србији није добило јубиларне награде за 2009. и 2010. годину. 

Председник Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић казао је да се 
припремају и тужбе против државе, како би запослени добили оно сто им по закону следује.  
 
"Држава ће морати да плати судске трошкове, то ће је коштати дупло више од самих 
јубиларних награда", указао је Матијевић на конференцији за новинаре.  
 
Он је навео да су кривци за још неисплаћене јубиларне награде "локални моћници" који не 
желе да из општинских и градских буџета издвоје средства, иако је то њихова обавеза.  
 
Матијевић је казао да су јубиларне награде за 2011. годину углавном исплаћене, пошто су за то 
била намењена директна буџетска средства.  
 
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић указао је да су плате 
просветних радника за четири године реално мање за 20 одсто. Просечна плата просветних 
радника сада износи нешто више од 39.000 динара, што је, како тврде синдикалци, испод 
републичког просека.  
 
Председник Гранског синдиката просветних радника "Независност" Томислав Живановић 
указао је да је Србија са око четири одсто улагања бруто друштвеног производа за образовање 
на дну лествице европских земаља, а на зачељу је и према висини плата запослених.  
 
Због свих наведених проблема представници синдиката тврде да актуелно Министарство 
просвете "не заслужује прелазну оцену, али ће им, како наводе, ипак, дати двојку, како не би 
морали да 'понављају' и остану на власти још четири године". 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/oko-6.000-prosvetara-i-dalje-bez-jubilarnih-nagrada_312308.html

