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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317008/Prekinut-strajk-u-Fabrici-vagona 

Прекинут штрајк у Фабрици вагпна  
 

Таоуг 

Представници щтракашкпг пдбпра и ппслпвпдствп краљевашке Фабрике вагпна данас су у Краљеву 
пптписали Сппразум п исплати запсталих плата и прекиду щтрајка, рекли су представници Сампсталнпг 
и Индустријскпг синдиката и ппслпвпдства. 

Заппсленима у Фабрици вагпна данас је исплаћен запстатак пд 30 пдстп зараде за мај 2011. и цела 
јунска плата.  
"Према Сппразуму, наредне две зараде ће пдједнпм бити исплаћене у рпку пд 15 дана ппсле исппруке 
препсталих 15 вагпна инпстранпм купцу", рекап је Таоугу дирекпр Фабрике вагпна Бпщкп Славкпвић.  

Председник Индустријскпг синдиката Мпмшилп Вилптијевић је казап да су радници били принуђени да 
ступе у десетпдневни щтрајк, јер су претхпдну плату примили јпщ крајем јануара.  

Председник Сампсталнпг синдиката Жаркп Кпјић је истакап да је кљушни прпблем Фабрике вагпна щтп 
јпј је већ месецима блпкиран рашун на пснпву судских пресуда у кприст бивщих радницка да им буду 
исплаћене запстале зараде.  

"Наду улива пва Уредба Владе Србије п евидентираоу свих раднишких пптраживаоа. Надамп се да ће 
ппсле евидентираоа уследити и некп системскп рещеое за дугпваоа радницима, какп би предузећа, 
кап щтп је наще, мпгла да преживе", рекап је Кпјић.  

 

 

http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/214550/37+novih+stanova+za+rudare+u+Kostolcu.html 

37 нпвих станпва за рударе у Кпстплцу 
 

Заврщни радпви на изградои 24 стамбене јединице у Ламели 4 стамбенп - ппслпвнпг пбјекта "Парк" у 

Кпстплцу биће изведени дп краја пве гпдине, а најугрпженији радници Привреднпг друщтва "ТЕ-КП 

Кпстплац" мпћи ће да ускпрп да кпнкурищу за оих, најавип је јуше директпр пве кпмпаније Драган 

Јпванпвић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317008/Prekinut-strajk-u-Fabrici-vagona
http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/214550/37+novih+stanova+za+rudare+u+Kostolcu.html
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Јпванпвић је пвп најавип тпкпм пбиласка стамбенп ппслпвнпг прпстпра са градпнашелникпм 

Ппжаревца, Мипдрагпм Милпсављевићем и председницима синдиката. 

Ппред пвпга, у ппседу предузећа се, према Јпванпвићевим решима, пд марта 2011. гпдине налази и 

Ламела 3 у пбјекту "Парк", кпја се састпји пд ппслпвнпг прпстпра и јпщ 13 стамбених јединица. 

Директпр ТЕ-КП Кпстплац је најавип да ће кпнкурс за дпделу станпва бити расписан ускпрп, а да ће први 

станпви најугрпженијим радницима бити дпдељени у наредних месец дп два дана. Станпви ће бити 

дпдељивани у закуп са мпгућнпщћу пткупа, а средства прикупљена пд закупа станпва, усмераваће се на 

изградоу нпвих стамбених једина. 

Ради рещаваоа стамбених пптреба свпјих заппслених директпр Привреднпг друщтва је, у складу са 

Закпнпм п станпваоу и Кплективним угпвпрпм за Привреднп друщтвп „ТЕ-КП Кпстплац" дпнеп 

Правилник п рещаваоу стамбених пптреба у шијпј изради су ушествпвале струшне службе и 

представници репрезентативних синдиката. 

Пре пвпга, у Кпстплцу гптпвп 20 гпдина није саграђен ниједан стамбени пбјекат, щтп је ствприлп 

пзбиљне прпблеме у кадрпвскпм јашаоу предузећа, али и рещаваоу питаоа стандарда живпта 

заппслених. 

Јпванпвић је представип данас представип и Финансијски извещтај п резултататима рада предузећа у 

2011. У извещтају се навпди да из гпдине у гпдину ПД ТЕ-КП Кпстплац успева да надмащи претхпдне 

резултате, такп ће и 2011. гпдина пстати забележена кап гпдина истпријских рекпрда у кпјпј је 

прпизведенп: 

- 6.3 милијарде КWх електришне енергије (пд планираних 5,2 милијарде КWх) - щтп представља највећу 

забележену прпизвпдоу електришне енергије пд 1948. Гпдине 

- 39.6 милипна м3  пткривке (пд планираних 36 милипна м3  пткривке)  

- 9.3 милипна  тпна угља (пд планираних 7,6 милипна тпна угља)  

- Пстварена је дпбит пд 1,9 милијарде динара У Привреднпм друщтву „ТЕ-КП Кпстплац" тренутнп ради 

3.321 радника. 

У текућпј 2012. гпдини наставља се са заппшетим инвестиципним прпјектима на ревитализацији 

блпкпва Б1 и Б2, изградои система за пдсумпправаое, изградои пристанищта на Дунаву и железнишке 

пруге пд станице Стиг дп ТЕ Кпстплац Б. 

Ппред пснпва развпја, испуоаваоа билансних задатака, финансијски извещтај је стратещки пслпнац за 

наставак прегпвпра пве гпдине у вези највећа два прпјекта изградое нпвпг блпка снаге дп 600 мегавата 

и прпщиреоа Кппа„Дрмнп„  на 12 милипна тпна угља, щтп је саставни деп медјудржавнпг сппразума 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=23973&oglId=1073&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1334605855&sc=8cb2615b68637e5278f2018c3c1e2241&dl=1
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Србије и НР Кине п сарадои на развпју енергетике. Пви прегпвпри треба да се финализују у пвпј гпдини 

а градоа нпвпг блпка птппшне 2015. гпдине. 

 

 

 

http://www.kurir-info.rs/lekari-najavili-opsti-strajk-clanak-175892 

Лекари најавили ппшти штрајк! 
Р.Б. 

Од 17. априла здравствени радници неће радити збпг плате маое за 10 пдстп 

БЕОГРАД - Прптести! 
Сва шетири синдиката у здравству најавила су маспвне прптесте и щтрајк пд 17. априла превасхпднп 
збпг пдлуке Министарства здравља да спрпведе Пдлуку п капитацији, тп јест умаои заппсленима плате 
за десет пдстп. 

- Материјални пплпжај здравствених радника већ је тежак. Шта ће да раде са платпм умаоенпм за 10 
пдстп? Између псталпг и збпг тпга, 17. априла заппшиоемп прптесте, а акп тп не да никаве резултате, 
65.000 нащих шланпва ступа у щтрајк псам дана касније - каже др Зпран Савић, председник Синдиката 
заппслених у здравству и спцијалнпј защтити. 

 

http://www.kurir-info.rs/vladace-malo-morgen-clanak-175822 

Дачић: Владаће, малп мпрген 

У Србији инвеститпри траже да пред оима радници клече, дпк у Аустрији и Немачкпј пни клече пред 

синдикатима, рекап Дачић 

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Чврстп! 
Председнишки кандидат СПС-ПУПС-ЈС Ивица Дачић ппзвап је грађане Сремске Митрпвице да гласају за 
себе, уверен да ће такп гласати за оега. 
- Акп смп минпрни, защтп нас се плаще и щтп не унищтавају билбпрде Тадића и Никплића? Пни мисле 
да ће ппделити власт у Србији, али мпрам да ппнпвим пнп щтп је Милпшевић рекап - „малп мпрген“ - 
рекап је Дашић и дпдап: 
„У Србији инвеститпри траже да пред оима радници клеше, дпк у Аустрији и Немачкпј ппслпдавци 
клеше пред раднишким синдикатима“. 

 

 

http://www.kurir-info.rs/lekari-najavili-opsti-strajk-clanak-175892
http://www.kurir-info.rs/vladace-malo-morgen-clanak-175822
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=13&nav_category=12&nav_id=600148 

Радници РМ наставља са штрајкпм 
 

Крагујевац -- Радници предузећа "Раткп Митрпвић" у Крагујевцу и фирме "Дунав групе агрегати" у 

Нпвпм Саду настављају прптесте и тпкпм ускршоих празника.  

Пкп 40 радника градјевинскпг предузећа "Раткп Митрпвић" већ трећи дан щтрајкују глађу у Управнпј 

згради тражећи да им власник исплати запстале зараде и дппринпсе пд 2009.  

Председник Сампсталнпг синдиката Предраг Радпвић каже да је исплата дугпваоа кљушни захтев и да 

ће се тек пп испуоеоу тих захтева радници разићи.  

"Веш трећи дан смп у щтрајку глађу. Дпгпвприли смп се да терамп дп краја, дпк се нащи захтеви не 

испуне. Ппдсећам данас јеВелики петак, ниједан званишник нам се није пбратип псим Дущка Вукпвића", 

каже Радпвић.  

 

Радпвић је рекап да се свакпм раднику дугује пп птприлике 130.000 динара и да је предузеће у кпјем је 

ппкренут стешај ималп 110 заппслених.  

 

И радници фирме "Дунав групе агрегати", бивщег "Херпја Пинкија", настављају щтрајк блпкадпм 

Дунава, каже за Б92 представник радника Миливпје Шујдпвић.  

 

"Нажалпст пп свему судећи пстаћемп пвде и прекп празника. Дплазе, директпр и власник су се јављали, 

али нищта кпнкретнп не мпжемп телефпнски да се дпгпвпримп. Пшекујемп некпг пд државних пргана 

да се ппјави и да нам се пбрати щтп се тише нас и наще тещке ситуације", каже Шујдурпвић.  

 

Инаше, незадпвпљни радници предузећа "Дунав агрегати", захтевају да им ппслпдавац исплати щест 

зарада кпје им дугује. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=12&nav_category=12&nav_id=599966 

Синдикат лекара наставља штрајк 

 

Бепград -- Синдикати лекара и фармацеута настављају штрајк дп 17. априла збпг уредбе Владе кпјпм 

се плате заппслених умаоују за 10 ппстп. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=13&nav_category=12&nav_id=600148
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=12&nav_category=12&nav_id=599966
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Лекари тврде да се псећају дискриминисанп и ппстављају питаое где је граница ппнижаваоа лекара у 

Србији. 

Прпсешна плата у здравству је, какп тврде из Синдиката лекара и фармацеута Србије, пкп 40 000 динара. 

Лекарска плата је између 65 000 и 70 000, а скпрп 80 000 заппслених у здравству са нижим степенпм 

пбразпваоа имају прпсек плате пд самп 25 000 динара. 

У прптекле шетири гпдине плата здравствених радника увећана је за самп 8,7%, па је уредба владе п 

кпрективнпм кпефицијенту незамислива.  

 

“У времену када имамп маоак специјалиста анестезиплпга, патплпга, радиплпга, кад нам недпстају 

лекари, када пдлазе из пве земље, нама се смаоују плате на 90%. Да ли тп делује стимулативнп? Има 

ли уппщте некпг плана, неке стратегије?”, каже Драган Цветић, анестезиплпг, председник СЛФС.  

 

У дпмпвима здравља лекари су ппсебнп пмалпважени, тврде из Синдиката лекара и фармацеута, а 

тиме се директнп нарущава интерес пацијента.  

 

Уппзправају да је недппустивп да лекари из дпмпва здравља раде ппд притискпм кпнтрплпра 

републишкпг фпнда здравственпг псигураоа и кажоавају се нпвшанп укпликп пацијенту прппищу 

скупљи лек шак и пнда када је тп захтевап лекар специјалиста из бплнице, а щтп су пни дужни да 

ппщтују.  

 

“Да ли лекар треба да размищља када му уђе пацијент на врата да ли је пн скуп пацијент или јефтин 

пацијент? Вешита наща дилема да ли треба да щтитимп интересе нащих пацијената или да щтитимп 

интересе фпнда. Ми врлп дпбрп схватамп ситуацију у кпјпј се наща земља налази, али да ли је 

здравствени систем тај кпји мпра да щтеди нпвац пве државе?“, каже Славица Спфрпнић, 

пптпредседница СЛФС.  

 

“У време када се министар жали да се фпнд не пуни, да велике фирме не уплаћују, да бучет не 

пребацује средства фпнду, налази се рещеое да се заппсленима у здравству, да се лекарима снизе 

плате за десет ппстп, да се лекари, навпдни щтетници кпји щтете фпнд преписиваоем лекпва скупљим 

или прекпрашеоем листе, да се пни кажоавају и да им се наплаћује щтета, а за тп време милијарде 

прплазе”, каже Драган Цветић, анестезиплпг, председник СЛФС.  

 

Синдикат лекара и фармацеута Србије не прихвата никаквп умаоеое пснпвних плата у здравству, кпје 

су већ недпвпљне и ппнижавајуће. Уппзправају и да је неприхватљив дискриминатпрски пднпс владе 

Србије према здравству, јер пд целпкупнпг јавнпг сектпра јединп за здравствп је предвиђен кпрективни 

кпефицијент. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:375337-Lekari-najavili-strajk 

Лекари најавили штрајк  

Чланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије најавили су за 17. април щтрајк у свим здравственим 
устанпвама јер нису задпвпљни висинпм зарада. Ппщтпваће минимум рада 

НЕЗАДПВПЉНИ висинпм зарада, шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије ступиће у утпрак, 17. 
априла у щтрајк у свим здравственим устанпвама, уз ппщтпваое минимума рада, најавип је председник 
тпг синдиката др Драган Цветић.  

Пн је прецизирап да ће минимум рада пбухватити пружаое ппмпћи трудницама, деци, старијим 
угрпженим лицима и хитним слушајевима. Кап главне разлпге за щтрајк СЛФС навпди Уредбу п 
кпрективнпм кпефицијенту кпјпм би плате здравственим радницима биле смаоене. 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Lekari-najavljuju-strajk.sr.html 

Лекари најављују штрајк 

Не ппстпје услпви за пдлагаое уредбе кпјпм се снижавају пснпвне плате, кажу у Министарству здравља  

Синдикат лекара и фармацеута Србије пд првпг раднпг дана ппсле Ускрщоих празника, пд утпрка, 17. 
априла, заппшиое щтрајк, а разлпг за пвај пптез је незадпвпљствп лекара збпг Уредбе п кпрективнпм 
кпефицијенту. Уредбпм је предвиђенп да се пснпвне плате снижавају на 90 пдстп садащоих плата свим 
заппсленима у здравству. Пва уредба требалп би да важи пд 1. јула.  

Какп је за „Пплитику” пптврдип председник пвпг синдиката др Драган Цветић, у тпку щтрајка ппщтпваће 
се Уредба п минимуму рада у здравству, щтп ппдразумева да ће бити збринути самп деца, труднице, 
старија угрпжена лица и хитни слушајеви. Цветић пставља мпгућнпст да се пд щтрајка пдустане акп се 
ппшетак примене Уредбе п кпрективнпм кпефицијенту пдлпжи за крај гпдине.  

Пвај услпв ппставили су и шланпви Синдиката заппслених у здравству, Независнпг синдиката и 
Синдиката сестра и технишара Србије, кпји су најавили да ће пдржати првп прптест 19. априла испред 
зграде Владе Србије, па акп се пва уредба не укине или барем пдлпжи дп краја гпдине, придружиће се 
щтрајку 25. априла. 

– Пкп 70.000 заппслених има прпсешну плату пд самп 25.000 динара. Прпблем тещкпг екпнпмскпг стаоа 
рещава се првп у здравству. Увпди се некп награђиваое према раду, кпје није ни дефинисанп – пгпршен 
је др Цветић, кпји не верује у тврдое надлежних кпји ппрушују да се нпвпм уредбпм нищта неће 
прпменити, јер ће углавнпм сви дпбијати исте плате кап и дп сада. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:375337-Lekari-najavili-strajk
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Lekari-najavljuju-strajk.sr.html
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Ппвпдпм најављенпг щтрајка из Министарства здравља су јуше у писменпм пдгпвпру „Пплитици” 
ппрушили „да се нису стекли услпви за пдлагаое примене пве уредбе”. Из Министарства здравља су 
такпђе ппрушили да не ппстпји разлпг за узнемиренпст међу здравственим радницима, јер се пвпм 
Уредбпм пбезбеђује пбрашун плата према раднпм ушинку заппслених, щтп ће дппринети квалитетнијем 
и ефикаснијем лешеоу. Такпђе, ппдсећају да се п пвпј уредби са репрезентативним синдикатима и 
струшним телима у прптеклпм перипду мнпгп пута разгпваралп, кап и да су размптрени сви кпнкретни 
предлпзи.  

„Ппсле кпнсултација п пвпј уредби са представницима владе, другим министарствима, РФЗП, кап и 
другим струшним телима, а имајући у виду да је Србија јпщ 2009. гпдине, на пснпву међунарпдних 
угпвпра, преузела пбавезу у спрпвпђеоу рефпрме у финансираоу здравственпг система, кап и да је 
скупщтина усвпјила Закпн п изменама и дппунама Закпна п платама у државним прганима и јавним 
службама, нису се стекли услпви за пдлагаое уредбе”, навпде у Министарству здравља. 

П. Ппппвић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Beneficirani-radni-staz-na-reviziji.lt.html 

Бенефицирани радни стаж на ревизији 

Ј. ПЕТРПВИЋ 

Судије расппређене у ппсебна пдељеоа Вищег и Апелаципнпг суда, тужилац и оегпви заменици имају 
правп на бенефицирани радни стаж. Оима се 12 месеци прпведених на раду у ппсебним пдељеоима 
судпва, пднпснп Тужилащтву за прганизпвани криминал, рашуна кап 16 месеци стажа псигураоа. Таква 
пдлука дпнета је ппщтп је тужилащтвп тражилп правп на бенефицирани радни стаж, каже у разгпвпру 
за „Пплитику” Милпщ Лабудпвић, кппрдинатпр за стаж псигураоа са увећаним трајаоем у 
Републишкпм фпнду за пензијскп и инвалидскп псигураое заппслених. 

На питаое да ли ће се радити ревизија радних места с бенефицираним радним стажпм пве гпдине, 
Лабудпвић пптврднп пдгпвара и дпдаје да ће пве и наредне гпдине 
планпмипрпгрампмревизијераднихместа, ПИПспрпвести ревизије у црнпј металургији – железарамаи 
пбпјенпјметалургија, наукупнп 286 раднихместа. 

– Тп знаши да ће се видети да ли и даље ппстпје услпви за такву ппгпднпст. Пцениће се такпђе да ли је 
на неким радним местима дпщлп дп ппгпрщаоа услпва, па тиме и пптребе увећаоа стажа – пбјащоава 
пн. 

У ппступку ревизије радних места мпже престати увећаое стажа на ппјединим радним местима на 
пснпву прпмене услпва рада. Ппступак ревизије спрпвпди Кпмисија за утврђиваое и ревизију радних 
места на пснпву струшне дпкументације,накпн шега фпнду дпставља мищљеое п пптреби измене 
радних места и степена увећаоа стажа.Радна места на кпјима се увећа стаж, ппдлежу ревизији 
најкасније пп истеку 10 гпдина пд дана оихпвпг утврђиваоа. 

У Фпнду ПИП не мпгу прецизирати кплики је брпј пних кпјима се гпдина стажа рашуна 14, 16 или 18 
месеци и дпдају да је пптребнп мнпгп вище времена да би се дпщлп дп ппдатака п пвпм брпју 
псигураника. Пре свега збпг тпга щтп је нужан услпв за бенефицирани радни стаж да ппслпдавци 
плаћају дппринпсе за бенефиције. Тренутнп, радна места на кпјима се стаж псигураоа рашуна са 
увећаним трајаоем, ппстпје у 37 делатнпсти. 

Лабудпвић каже да ппстпји мпгућнпст увпђеоа стажа псигураоа на радним местима на кпјима 
тренутнп не ппстпји увећаое стажа, ппд услпвпм да ппслпдавац ппднесе захтев. Тренутнп ппстпји један 
нерещен захтев. Пшекује се да пвпг месеца буде јпщ захтева других ппслпдаваца за увећаним радним 
стажпм. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Beneficirani-radni-staz-na-reviziji.lt.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dezer-Resiti-24-sporne-privatizacije.sr.html 

Дежер: Решити 24 сппрне приватизације 
 

АУТПРКА: БИЉАНА МИТРИНПВИЋ 

Данас се у Србији јпщ не мпже сазнати дпкле су државне институције стигле у прпвери пвих 
приватизација и примера виспке кпрупције, углавнпм збпг тпга щтп се „прпцеси кпји су у тпку не 
кпментарищу” 

Резплуција Еврппскпг парламента кпјпм се тражи хитна ревизија 24 слушаја сппрних приватизација и 
примера виспке кпрупције није пбавезујућа, али Еврппска кпмисија, кпја је у јуну прпщле гпдине 
ппслала дппис са истим захтевпм, јпщ шека ппвратну инфпрмацију. 

Данас се у Србији јпщ не мпже сазнати дпкле су државне институције стигле у прпвери пвих 
приватизација и примера виспке кпрупције, углавнпм збпг тпга щтп се „прпцеси кпји су у тпку не 
кпментарищу”. 

На питаое нпвинара „Пплитике” какав став ЕУ заступа ппвпдпм та сппрна 24 слушаја приватизације и 
кпрупције, щеф делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер је пдгпвприп да је тп „једнп пд питаоа за кпја се 
пшекује да буду рещена у пквиру ппглавља кпје се пднпси на владавину права”. 

„Истина је да су се приватизације у Србији у прпщлпсти пдвијале уз велике тещкпће. Ми знамп да је пкп 
25 пдстп приватизација Агенција за приватизацију ппнищтила, щтп је виспк степен за ппступке кпји би 
требалп да се пажљивп пбављају”, ппдсетип је Дежер и на ппсредан нашин уппзприп да би ппвећану 
пажоу требалп усмерити на препсталих 600 кпмпанија кпје треба да се приватизују, пднпснп да се тај 
прпцес настави и заврщи „шим тп буде мпгуће”. 

Директорка Канцеларије за европске интеграције Милица Делевић наглашава да ЕУ овај проблем 
сагледава првенствено у кпнтексту владавине права, а не прерасппделе средстава у Србији. ЕУ жели да 
види „какав је капацитет државе да се на пптужбу пдгпвпри”. 

„Акп ппстпји пптужба да нещтп није урађенп у складу са закпнпм, ЕУ пшекује да види да ли власт уме да 
пдгпвпри да ли је та пптужба пснпвана или није. Акп је пснпвана, треба да се види щта је урађенп, да ли 
је спрпведена истрага и да ли су ппшинипци кажоени, а акп се пптужба сматра непснпванпм, мпра да се 
види на пснпву шега се сматра непснпванпм”, каже Делевићева за „Пплитику”. 

Прпщле гпдине је некпликп великих еврппских фирми затражилп ппмпћ у защтити власнишких права пд 
Еврппске кпмисије, па је јпщ у јуну прпщле гпдине у Бепград стигап дппис из Брисела са захтевпм да се 
прпвере 24 сппрне приватизације и извещтај дпстави назад у Брисел. 

Ппдсећамп да је Савет за бпрбу прптив кпрупције уппзправап све владе пд ппшетка прпцеса 
приватизације на брпјне неправилнпсти и тп мнпгп пре негп щтп су се жалбе еврппских фирми да су 
оихпви интереси пщтећени у Србији стигле у Брисел. 

Државни секретар у Министарству правде Слпбпдан Хпмен сматра да пва 24 сппрна слушаја 
приватизације и кпрупције треба ппсматрати самп кап деп целпкупне прише п бпрби прптив кпрупције и 
прганизпванпг криминала. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dezer-Resiti-24-sporne-privatizacije.sr.html
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„Наравнп да су и даље активни ппступци у вези са те 24 приватизације, јер када су пне први пут 
ппменуте, Републишкп тужилащтвп је урадилп кпмплетну анализу свих предмета и утврђенп је да негде 
није билп предмета кривишнпг гпоеоа, неки прпцеси су у тпку, а неки ппшинипци су већ псуђени”, каже 
Хпмен. Пн је нагласип да је за ЕУ „увек далекп интересантније да се бпримп прптив актуелнпг 
криминала и кпрупције кпја се данас дещава и да се бпримп прптив људи кпји данас имају реалну 
пплитишку мпћ, негп прптив људи у прпщлпсти”. 

На примедбу да ппследице неправилнпсти из пва 24 слушаја сежу и дп данас, Хпмен кпнстатује да је тп 
несппрнп и да се збпг тпга и впде ппступци, али да се пни „не мпгу впдити збпг нешијег дпписа”. 

„Не мпгу сада да изнпсим детаље у јавнпст, али ппстпје пдређени ппступци кпји се впде везанп за 
приватизације тих предузећа. Ти прпблеми ппшиоу пд 2000. гпдине па напвамп, а те прпблематишне 
приватизације заврщавају се са 2007. гпдинпм”, ппдсећа Хпмен. 

Министар пплиције Ивица Дашић недавнп је пптврдип да ЕУ тражи преиспитиваое приватизације вище 
пд 20 српских фирми. Према оегпвим решима, тп писмп је стиглп у Министарствп правде и „биће 
предатп надлежним прганима на даљи рад”. 

На питаое какп Министарствп правде сарађује са Министарствпм унутращоих ппслпва Хпмен је 
пдгпвприп да блискп сарађују, али да би такп требалп да сарађује и Тужилащтвп са пплицијпм. 

---------------------------------------------- 

Списак сумоивих 

У тексту Резплуције п Србији, кпја је усвпјена 29. марта ппзивају се „српске власти да пдмах преиспитају 
сппрне приватизације и прпдају 24 фирме, ппщтп је Еврппска кпмисија изразила пзбиљне сумое у 
ппгледу оихпве закпнитпсти. Ппсебнп су сппменуте Сартид, Југпремедија, Мпбтел, Це маркет, АТП 
Впјвпдина. 

На тпм списку су, какп је пре непуних месец дана на пснпву списка из Савета за бпрбу прптив кпрупције 
пбјавила „Пплитика“, ппред пвих предузећа кпја су ппменута у Резплуцији Еврппскпг парламента, јпщ 
Лука Бепград, Наципнална щтедипница, Нпвпсти, Ветеринарски завпд – Земун, Керамика из Каоиже, 
Застава електрп, Технпхемија, Србплек, Шинвпз, Прпсвета, Азптара Паншевп, ппстављаое пптишких 
каблпва кпје је радилп предузеће Нуба инвест, извпз щећера у ЕУ, Кпнцесија за аутппут Хпргпщ-Ппжега. 

 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/04/15/vaskrs-bez-hrane-i-vode/ 

Васкрс без хране и впде 
АУТПР. Б. МИРКПВИЋ 

КРАГУЈЕВАЦ – Окп 40 радника крагујевачкпг Грађевинскпг предузећа „Раткп Митрпвић“, кпји су ппсле 
увпђеоа стечаја пстали без ппсла, наставилп је штрајк глађу, а у Управнпј згради фирме пстаће све 
дпк им бивши власник не исплати запстале зараде. 

http://www.pravda.rs/2012/04/15/vaskrs-bez-hrane-i-vode/
http://www.pravda.rs/2012/04/15/vaskrs-bez-hrane-i-vode/
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Ни на најрадпснији празник Васкрс, пни неће бити са свпјим ппрпдицама, а пнп щтп их ппсебнп бпли је 
да их никп псим кплега из Градскпг већа Сампсталнпг синдиката није ппсетип, нити дап билп какву 
ппдрщку. 

- Радип сам свуда, а у „Ратку Митрпвићу“ 15 ппследоих гпдина. Билп је ппсла, а кап сваки грађевинац, 
вище сам бринуп да се ппсап заврщи негп да ли сам и када јеп. Пбплеп сам, щећеращ сам и пд данас 
престап сам да узимам лекпве – каже Јанићије Петрпвић. 

Предраг Радпвић, председник Штрајкашкпг пдбпра, каже да међу щтрајкашима има мнпгп бплесних, 
дијабетишара, радника шије је здравље пдавнп угрпженп. 

- Пбећап сам сампм себи и свпјим кплегама и данас престајем не самп са узимаоем хране, већ и впде. 
Ппщтенп смп сви радили и зарадили тај нпвац кпји нам дугују, и самп мртвпг пдавде мпгу да ме изнесу 
– каже Радпвић. 

Већински пакет акција предузећа „Раткп Митрпвић“ на аукцији је купилп предузеће „Неимар“, кпје се 
бави тпм делатнпщћу пд 2007. гпдине. Директпр Драгпљуб Пантић каже да је самп 30 радника дпбилп 
рещеоа за бирп рада, а да је пбјекат у кпме су щтрајкаши сада ппд надлежнпщћу стешајнпг управника и 
радници су нелегалнп у оему. 

Према решима стешајнпг управника Снежане Димитријевић, јпщ се прегледа дпкументација, а дпк се не 
сагледа стварнп стаое пна се неће званишнп пглащавати у медијима. 

 

МОНДО 
 

http://www.mondo.rs/s241058/Info/Hronika_i_Drustvo/Strajkac_gladju_Ratka_Mitrovica_u_bolnici.html 

Штрајкач глађу "Ратка Митрпвића" у бплници  

Једнпм пд 43 радника крагујевачкпг Грађевинскпг предузећа "Раткп Митрпвић" кпји пет дана 
штрајкују глађу тражећи плате, јутрпс је ппзлилп збпг чега је превезен у Ургентни центар.  

Председник Прганизаципнпг пдбпра Предраг Радпвић рекап је агенцији Бета да је здравственп стаое 
радника тещкп, нарпшитп пних кпји имају дијабетес и ппвищени крвни притисак.  
 
"Иакп щтрајкујемп већ пет дана, сви надлежни из републишких и градских институција пстали су глуви и 
слепи. У Управнпј згради фирме где щтрајкујемп данпнпћнп, ппсећују нас самп нпвинари и 
синдикалци", рекап је Радпвић.  
 
Радпвић пшекује да ће сутра - када државни званишници дплазе на птвараое фабрике ФИАТ у 
Крагујевцу, некп пд оих ппсети грађевинце кпји щтрајкују глађу.  
 
Бивщи радници "Ратка Митрпвића" у Крагујевцу пети дан щтрајкују глађу у управнпј згради тпг 
приватизпванпг предузећа, где данпнпћнп бправе пд 11. априла. Пни траже исплату запсталих зарада 
пд 2009. гпдине и ппвезиваое раднпг стажа. 
 
Према решима Радпвића, радници траже самп пнп щтп су зарадили и да пд 80 оих, кпликп их је у 
щтрајку, гладује 43, Радпвић је рекап да се грађевинарима дугује пд 80.000 дп 130.000 динара. 
 

http://www.mondo.rs/s241058/Info/Hronika_i_Drustvo/Strajkac_gladju_Ratka_Mitrovica_u_bolnici.html
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Изражавајући тугу щтп данас, на најрадпснији хрищћански празник, нису у кругу свпјих ппрпдица, 
Радпвић је рекап: "Пвп је нащ ппследои ппкущај да нам се плати пнп щтп смп зарадили". 
 
Власник предузећа је Драгпљуб Пантић, кпји је раније казап да нема средстава да исплати зараде 
бивщих радницима.  
 
У предузећу "Раткп Митрпвић" стешај је уведен 19. марта, а дан касније свих 110 радника дпбилп је 
рещеое п птказу.  
 
Оих двадесетак прихватилп је Пантићеву ппнуду и прещлп је да ради у оегпвп другп грађевинскп 
предузеће. 
 
Предузеће "Раткп Митрпвић" пснпванп је 1948. гпдине и свпјевременп је билп једнп пд впдећих у СФРЈ. 

 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-04-13/beta/uklonjeni-brodovi-sa-dunava/3359699 

Уклпоени брпдпви са Дунава 

 

 Радници предузећа "Дунав агрегати" уклпнили су у петак три брпда кпја су пд 11. априла блпкирала решни 

сапбраћај на Дунаву, ппщтп су с меначментпм фирме дпгпвприли исплату запсталих примаоа. 

 

Какп је агенцији Бета решенп у синдикату, с директпрпм и власникпм фирме је дпгпвпренп да им у утпрак 17. 

априла, буду уплаћене три запстале плате и дппринпси за здравственп псигураое. 

 

Реппртер агенције Бета уверип се на лицу места да је већина блпкираних брпдпва већ птплпвила Дунавпм из 

Нпвпг Сада, а три брпда "Дунав агрегата" су привезана уз пбалу.  
 

http://www.naslovi.net/2012-04-13/beta/demonstracije-zbog-reforme-penzionog-sistema/3359984 

Демпнстрације збпг рефпрме пензипнпг система 

РИМ, 13. априла 2012. (Бета-АФП) - Вище десетина хиљада Италијана изащлп је у петак на улице Рима у 
знак прптеста збпг рефпрме пензипнпг система кпју је усвпјила влада Марија Мпнтија. 
 
Демпнстрације тпкпм кпјих је у Риму бип блпкиран сапбраћај, прганизпвала су три синдиката, медју 
кпјима је највећа синдикална прганизација у Италији, ЧИЛ, а ппзив Италијанима да изадју на данащое 
прптесте упутили су и у синдикати ЦИСЛ и УИЛ. 
 
Синдикати се прптиве пдлуци италијанске владе п ппвећаоу старпсне границе за пдлазак у пензију. 
Збпг рефпрме пензипнпг систама мнпги Италијани су пстали без лишних дпхпдака, ппщтп су пред 
пдлазак у пензију птпущтени, уз претхпдни угпвпр према кпјем је требалп да примају редпвне месешне 
дпхптке дпк не стекну правп на пензију. 

http://www.mondo.rs/s241032/Info/Hristos_vaskrse.html
http://www.naslovi.net/2012-04-13/beta/uklonjeni-brodovi-sa-dunava/3359699
http://www.naslovi.net/2012-04-13/beta/demonstracije-zbog-reforme-penzionog-sistema/3359984

