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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ni_traga_socijalnom_dijalogu.4.html?news_id=239013 

Ни трага социјалном дијалогу 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Запослени у Србији имају најниже плате у региону, животни стандард је знатно опао 

а 500 хиљада људи је остало без посла. Стопа незапослености је висока, цене производа које су 

под директном контролом државе стално расту, просечна плата није довољна како би се 

напунила потрошачка корпа а укинута су и бројна радничка права. 
Једном речју тајкуни се у Србији све више богате док је народ све сиромашнији. Један од 
доказа да власт не брине довољно о радничком питању је тај што се нису удостојили да пошаљу 
никог из ресорног министарства на ову конференцију која је окупила око 200 синдикалаца из 
региона - изјавио је Драган Зарубица, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије на 
13. међународној конференцији „Економски развој, запосленост и социјални дијалог у 
централној и југоисточној Европи“. 

Према његовим речима, у Србији постоји жеља за социјалним дијалогом, али то истовремено 
не значи да се тај дијалог и остварује на адекватан начин. Зарубица је нагласио да је основни 
проблем у том процесу што се оно што се договори на састанцима не остварује. 

- Социјални дијалог је веома важан не само за раднике већ и за државу, али и за послодавце. 
Међутим, уместо тога, влада и послодавци не гледају на синдикате као на представнике 
запослених са којима би зарад заједничких интереса требало плодно да сарађују. Напротив, и 
једни и други у синдикатима виде кочничаре за остваривање неких сопствених планова и 
циљева. Такође, послодавци се понашају по некаквим својим правилима, позивајући се на 
праксу у развијеним земљама, али такав њихов начин резоновања је далеко од уобичајеног 
начина понашања њихових колега у Европској унији - нагласио је Зарубица. Он је додао да 
унапређење радничких права у Србији и придруживање наше земље Европској унији и даље 
остају приоритетни задаци Савеза самосталних синдиката Србије. 

Кристијана Бенер, члан Извршног комитета ИГ Метал рекла је да та синдикална организација 
подржава прикључење земаља региона Европској унији, јер је уједињена Европа, након подела 
које су постојале 45 година, у интересу свих њених грађана. Међутим, она је истакла да 
уједињена Европа не може да постигне свој циљ ако се синдикати не изборе за „социјалну 
Европу“ у којој радник не преживљава, већ пристојно живи од свог рада. Да би се то остварило 
потребно је извршити низ политичких реформи унутар Европске уније како би се она још више 
демократизовала. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/blokirali_prostorije_sumadijskog_okruga.4.html?news_id=239015 

Нови протест запослених у Центру за стрна жита 

Блокирали просторије Шумадијског округа 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Запослени у Центру за стрна жита, чија је вишегодишња финансијска агонија све 

дубља, ступили су у нови штрајк, а јуче иза поднева запосели су просторије Шумадијског 

округа, из којих, поручују, неће изаћи док се не обнове преговори са надлежнима у 

Министарству просвете и науке о статусу и начину решавања пословних недаћа те установе. 

 
- Из просторија округа нећемо да изађемо све док у Крагујевац не дође министар Жарко 
Обрадовић, или неко од његових сарадника који је компетентан за преговоре о ситуацији у 
нашој установи. Упркос ранијим обећањима надлежних да ће допринети решавању 
дугогодишње кризе у Центру, представници Министарства просвете и науке већ четири месеца 
избегавају наставак разговора који су почели крајем прошле године о статусним и пословним 
проблемима установе. Дошло је дотле да нам, због немара државе, која је и даље наш већински 
власник, већ ових дана, након оног децембарског, прети други покушај лицитацијске 
распродаје комбајна, трактора, механизације и друге покретне имовине без које установа више 
не би могла да постоји - каже за Данас председник Синдиката у Центру Благоје Ковачевић. Он 
наглашава да запослени ни по коју цену неће дозволити гашење те установе, тим пре што је 
град Крагујевац, према његовим речима, већ дуже време спреман да преузме од државе 
већинско власништво. 

Ово није први штрајк запослених у Центру, јер због нерешеног статуса та установа годинама 
уназад не може да реши основне проблеме. У октобру 2009. запослени су, чак јавно спалили 
своје докторске, магистарске и факултетске дипломе, као и бројна признања за проналаске 
нових сорти житарица. Ни тај потез није дао резултате, па се агонија најстарије аграрне 
научно-истраживачке установе у Србији и на Балкану продубљује. 
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Међународна конференција „Економски развој, запосленост и социјални дијалог 

у централној и југоисточној Европи“ 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377341-Ozraceni-radnici-opasnost-i-u-Vinci 

Озрачени радници, опасност и у Винчи 
И. МИЋЕВИЋ - Б. ХАЏИЋ  

Запослени у "Нуклеарним објектима" изложени зрачењу, због немара није 

безбедно ни у оближњем насељу. Инжењери писали Влади, директор негира 

тврдње, оштећене ућуткали 

 
У КРУГУ Института "Винча" догодио се инцидент, а запослени су прекомерно озрачени! Пре 
недељу дана радници ЈП Нуклеарни објекти Србије (НОС), вадећи из базена радиоактивне 
шипке, примили су дозу зрачења драстично већу него што би смели. И, уместо да им се 
помогне, целу ствар је неко намеравао да заташка. 
Овај посао изводили су, тврде инжењери предузећа, по налогу в. д. директора др Јагоша 
Раичевића. 
- Запослени су озрачени вишеструко изнад планских и одобрених вредности и боравили су у 
радијационим пољима екстремно високих интензитета. О свему постоје докази и 
документација - наведено је у писму у које су "Новости" имале увид, а које је мр Снежана 
Павловић, директор сектора за радијациону сигурност, упутила у четвртак министрима Ивици 
Дачићу, Жарку Обрадовићу и Оливеру Дулићу. 
 

ИЗБЕГНУТА КАТАСТРОФА ПРЕ ДВА МЕСЕЦАКРАЈЕМ фебруара у Институту "Винча" 
поплављен је подрум у којем је био ускладиштен самлевени уранијум (тзв. жути колач), који је 
у Винчу стигао још пре четрдесетак година. Јавност до данас није сазнала шта се заиста 
догодило и да ли су Београђани и житељи неколико насеља низ Дунав били изложени зрачењу, 
а да то нису ни знали. Нико још није одговарао за то што је опасни материјал чуван у подруму, 
иако је ЈП НОС требало да га ускладишти у специјални хангар. 

Наведено је и да је одмах после инцидента започело заташкавање и, превентивно, људима за 
које се верује да би смели да говоре о томе запрећено отказом. 
О случају није обавештена ни Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења, која је надлежна за 
контролу радиоактивности, потврдила нам је директорка Мирјана Раденковић. 
Запослени у ЈП НОС, страхујући за сопствена радна места и безбедност, како своју, тако и 
становника Винче, кажу да у предузећу влада потпуни хаос, да су смењени неки од најбољих 
стручњака, а на њихова места доведени људи који немају довољно искуства на пословима 
нуклеарне безбедности. 
И баш због свих ових проблема инжењери НОС упутили су пре две недеље писмо Влади Србије 
у коме износе све проблеме. 
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Они тврде да је модел управљања у ЈП непримерен нуклеарним објектима и да то доводи до 
нарушавања система безбедености нуклеарног материјала. 
Наводе и да се средства распоређују према личним афинитетима управе - реактивира се 
простор реактора РА, чији рад је забранила држава и који је у сарадњи са ЕУ стављен ван снаге. 
ВЛАДА ИМ НИЈЕ ОДОБРИЛА БУЏЕТЗАПОСЛЕНИ у ЈП НОС озбиљно се плаше дана када ће 
каса предузећа да буде испражњена, а они да остану без плата. Кажу да им план рада за 2012. 
годину није одобрен.  
- Још прошле године тражили смо од Владе да укалкулише средства за рад ЈП НОС, али она 
још нису стигла - каже Уранија Козмидис-Лубурић. ЈП НОС пратиле су афере и у време 
претходног директора, мр Радојице Пешића, који је смењен. Буџетска инспекција нашла је 
неправилности у јавним набавкама, којима је оштећено предузеће. 

- Сматрамо да аматеризам и лични интерес појединца не смеју да угрозе безбедност запослених 
(који нису осигурани) и грађане Београда који је на десет километара од реактора - упозоравају 
инжењери. 
Од запослених у "Винчи" сазнали смо како се прошлонедељни инцидент догодио. 
- Колеге из НОС вадиле су из базена шипке у којима је раније било нуклеарно гориво. Чим су 
извађене из воде, зрачење је било изузетно велико. Дозиметристи су тражили да се посао 
прекине. А онда им је стигло наређење да још једном понове цео поступак. Тако су у два минута 
озрачени више него што би, регуларно радећи посао, били озрачени током неколико недеља. 
Др Јагош Раичевић, в. д. директора ЈП НОС, у коме инжењери виде главног кривца за 
последњи акцидент, али и за заташкавање, тврди, међутим, да акцидента није ни било. 
- Није се догодило ништа непредвиђено - каже Раичевић. - Та количина зрачења једнака је оној 
коју примите на лету од Београда до Њујорка. Нема говора о било каквом акциденту. 
Председница УО ЈП НОС, проф. др Уранија Козмидис Лубурић, ипак, не пориче да је 
прекомерног зрачења било, али каже и да нема потребе за дизањем прашине. 
- Било је речи о томе на УО, али то није наша, већ надлежност директора - објашњава др 
Козмидис Лубурић. - Ништа драматично се не дешава. 
Она потврђује да су поједини директори смењени, јер су, како каже, имали пропусте у раду. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377247-Paori-u-protestu-Ministarstvo-ne-popusta 

Паори у протесту, Министарство не попушта 
Е. В. Н.   

Док већи број пољопривредника наставља протесте, министар Душан Петровић 

каже да промена текуће аграрне политике није могућа: Паралелне субвенције 

само би донеле злоупотребе 

 
ПРОМЕНА текуће аграрне политике тренутно није могућа, јер би то значило укидање свих 
уредби, а сви који су досад узели субвенције морали би да их врате. До сада је 250.000 
газдинстава користило регрес за гориво, а власницима 230.000 домаћинстава је до 
садаисплаћено 2,3 милијарде динара аванса за пролећну сетву - истакао је у четвртак Душан 
Петровић, министар пољопривреде у Палати Србије. 

Према његовим речима, промена аграрне политике је била неопходна, а то доказују и бројке. 
Како је рекао, прошле године 80.000 пољопривредника користило је државне субвенције, а ове 
године ту могућност имаће око 250.000 газдинстава. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377247-Paori-u-protestu-Ministarstvo-ne-popusta
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- У систему субвенција лане је било обухваћено око милион хектара површине, а ове године ће 
бити већа од 1,6 милиона хектара - нагласио је министар. - Није могуће прихватити ни предлог 
о увођењу два паралелна система субвенционисања, по површини и количини, јер су они 
неспојиви, а могућности злоупотребе у таквој ситуацији биле би несавладиве. у том случају 
требало би нам дупло више новца за субвенције и то према проценама око 35 милијарди 
динара. 

Министар пољопривреде подсетио је да је прошле године за давање по хектару, било издвојено 
укупно 15 милијарди динара, а сад је за давање по количини произведене робе планирано 12 
милијарди динара, плус 10 милијарди за регресирано гориво. 

- Упорно инсистирање на давању субвенција по површини буди одређену сумњу, да на неким 
површинама није ни било ништа засејано и да су злоупотребе биле веома значајне - рекао је 
Петровић. - То значи да су порески обвезници у Србији издвајали не тако мали новац, а 
заузврат нисмо имали никакав ефекат. 

ПОЗИВ УДРУЖЕЊА  

ДЕСЕТ удружења пољопривредника саопштило је у четвртак да огромна већина афирмисаних 
и легитимних удружења пољопривредника не организује тренутне протесте и блокаде на 
територији Војводине. Потписници саопштења су председници Удружења сточара Бечеја, 
Удружења фармера Јужни Банат, "Јубанагро" Алибунар, "Старчевачки паори", "Микер", 
Удружења малинара Златна малина, Пријепоље, Уније пољопривредних произвођача, Сремска 
Митровица, Шабачко удружење одгајивача говеда, Асоцијација пољопривредника Лаћарак и 
"Екофармер" Ковиљ. 

САСЛУШАНА ТРОЈИЦА ПАОРА 

Панчевачка полиција саслушала је данас тројицу учесника у протсетима пољопривредника 
који су осумњичени за напад на овлашћено службено лице, рекао је Тањугу начелник 
Полицијске управе Панчево Звездан Радојковић. 

Реч је о особама из Панчева, Банатског Новог Села и Омољице које су тракторима насрнуле на 
полицијске службенике, појаснио је Радојковић. 

Он је додао да су у питању два одвојена инцидента. 

"Особа из Омољице, која се сумњици за напад на овлашћено службено лице, јуче је трактором 
насрнула на полицајца у кордону који том приликом повређен", прецизирао је Радојковић 
додавши да су друга двојица данас на исти начин кренула на полицајце који су били иза 
заштитне ограде. 

Радојковић је казао да су они након саслушања пуштени и да ће против њих бити поднете 
кривичне пријаве. 

ПАЛМА МОРАО ДА ПОМЕРИ ТРАКТОР 
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Лидера Јадинствене Србије Драгана Марковића - Палму су, при повратку са трибине 
Коалиције СПС-ПУПС-ЈС из Зрењанина, незадовољни ратари Војводине, пустили на барикади, 
али је морао да уђе у трактор, да га упали и помери. 

На другој барикади су га пустили, без проблеме, уз речи да само он може да прође, додао је 
Марковић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377343-Sudije-izbrisale-godine-staza 

Судије избрисале године стажа 
Е. Р. - Б. С.  

Уставни суд оспорио закључак Владе из фебруара 2010. којим се повезује стаж 

радницима. Споран пропис односи се на судбину чак 98.000 радника из 331 

предузећа 

 
ОДЛУКА Владе Републике Србије да, уместо послодаваца, поплаћа све заостале доприносе за 
98.000 радника, пала је у воду. Како "Новости" сазнају, Уставни суд је тај Закључак, донет још 
17. фебруара 2010. године, управо оценио - неуставним и противзаконитим. 
С друге стране, паре за повезивање стажа одавно су пребачене на рачун Фонда ПИО, а многи 
радници, баш захваљујући тој дарежљивости државе, већ су у пензији. 
Како незванично сазнајемо, УС тврди да је Влада овим закључком прекорачила границе које су 
јој одређене највишим правним актом. Због овакве "правне неписмености" добила је озбиљне 
пацке, јер је доношењем оваквог закључка прекорачила овлашћења која има према Уставу. 
 

И мада је у питању "техничка ствар", повезивање стажа ће морати да се реши на други начин. 
Проблем је, међутим, што су радници 331 предузећа, која су у већинском власништву државе, а 
налазе се у поступку приватизације или припреме за продају, у своје радне књижице већ 
уписали заостале године. А тај је "пакт" државну касу олакшало за чак 25,5 милијарди динара. 
И док у министарствима финансија, рада и социјалне политике, па и у Пензијском фонду, још 
нису чули ову "лошу вест", у све три институције, додуше незванично, тврде да радници "неће 
бити у никаквом проблему јер им се већ стечена права неће одузимати". Ипак, нико не види 
како ће се ова правна заврзлама решити нарочито у предизборном периоду и ишчекивању 
нових састава Владе и Скупштине.. 
ДРЖАВНЕ  ФИРМЕ 
СПОРАН закључак, стоји у образложењу Уставног суда, односи се на предузећа која имају више 
од 50 одсто државног капитала. Овом Уредбом регулисао би се стаж и радницима предузећа 
која су у поступку за приватизацију. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377343-Sudije-izbrisale-godine-staza
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/319252/Napredak-u-zastiti-prava-osoba-sa-invaliditetom 

Напредак у заштити права особа са 
инвалидитетом 

Танјуг  

Србија је направила велики помак у правним оквирима заштите права и унапређења положаја 

особа са инвалидитетом, али је доста посла остало на пољу имплементације тих закона и у 

наредном периоду томе треба посветити пажњу, речено је данас на конференцији у Београду. 

На “Регионалној конференцији о укључивгању особа са инвалидитетом у главне токове развоја 

у Југоисточној Европи” државни секретар Министарства рада и социјалне политике Зоран 

Мартиновић рекао је да је Србија ратификовала Конвенцију Уједињених Нација о правима 

особа са иналидитетом, а у домаћем законодавству степен засштите подигнут је на виши ниво. 

 

Он је додао да је донесен и Закон о забрани дискриминације, али је истакао да је задатак за 

наредни период де се више уради на примени тих закона. 

 

Координатор УН за Србију Виљем Инфанте сагласио се са Мартиновићем да је најзначајније за 

особе са инвалидитетом у Србији да се учини што више на примени закона. 

 

Он је објаснио да су финансијске олакшице за послодавце особа са инвалидитетом дале 

значајан резултат и да је број запослених порастао са 300 или 400 на 3.500 колико је сада 

запослено, али да је та цифра и даље мала наспрам близу 800.000 особа са разлицитим 

инвалидитетима у Србији. 

 

Он је скренуо пажњу на проблеме са којима се особе са инвалидитетом и даље сусрећу, као што 

је проблем у транспорту, и додао да постоји читава лепеза типова инвалидитета којима се треба 

посветити и низ услуга које би им се могле омогућити. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/319252/Napredak-u-zastiti-prava-osoba-sa-invaliditetom
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/319203/Novi-protest-radnici-Ratka-Mitrovica-leze-ispred-Skupstine-grada 

Нови протест, радници "Ратка Митровића" 
леже испред Скупштине града 

Б. Куљанин  

КРАГУЈЕВАЦ - Радници грађевинског предузећа „Ратко Митровић“ који протестују од 20. 

марта због стечаја и неисплаћених зарада, јутрос су полегали испред општине револтирани 

што им ни до данас нису исплаћене обећане зараде. 

Предраг Радовић, председник Штрајкачког одбора, каже да је градоначелник Крагујевца 

Верољуб Стевановић током викенда обећао да ће део средстава по основу дуга град уплатити на 

жиро рачун предузећа које је у стечају, и из тих средстава требало је да буду измирене зараде 

закључно са децембром 2011. године. 

  

Због тог обећања радници су прекинули штрајк глађу, али новац није уплаћен, иако је 

договорено најпре да то буде до уторка, па у среду, и на крају јутрос до осам сати. 

  

Новац нисмо примили, иако је реч о укупној суми од око 3,5 милиона динара за око 70 

запослених, каже Радовић. 

  

У информативној служби града кажу да новац није уплаћен иако је обезбеђен, зато што 

стечајна управница није доставила потребну документацију, нити се појавила на састанку који 

је заказан за данас. 

  

Већински власник „Ратка Митровића“ Драгољуб Пантић ухапшен је јуче због сумње да је са још 

две особе оштетио ово предузеће за 1,3 милиона евра и довео га до стечаја. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Severasi-i-dalje-tuzbama-traze-plate.sr.html 

„Севераши” и даље тужбама траже плате 

Очекује се да се око 450 радника жали Апелационом суду у Новом Саду тражећи своје заостале 

зараде 

Суботица – Удружење грађана „Солидарност“, чије чланство претежно чине бивши мали 
акционари фабрике електромотора „Север“, објавио је да је Основни суд у Суботици због 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/319203/Novi-protest-radnici-Ratka-Mitrovica-leze-ispred-Skupstine-grada
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Severasi-i-dalje-tuzbama-traze-plate.sr.html
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застарелости одбио тужбе 65 радника који су потраживали заостале зараде. „Солидарност“ 
наводи да слична судбина очекује још око 450 тужби бивших „севераша“, који су потраживали 
заостале зараде за период од 1997. до 2002. године. Обавезе фабрике електромотора према 
својим бившим радницима компликује чињеница да је „Север“ 2005. године приватизован и 
продат аустријском „А-теку“, који га је крајем прошле године препродао кинеској Волонг 
групи. 
Удружење грађана „Солидарност“ сматра да је одбијање тужби радника скандалозно, да се ради 
о одуговлачењу, материјалном и психолошком исцрпљивању радника и најављује да ће сви 
правду потражити пред Апелационим судом у Новом Саду, те да се неће одрећи заосталих 
зарада које за око хиљаду бивших радника који су предали тужбе износе око 6,8 милиона евра. 
Они сматрају недопустивим што је одбијајуће решење донето на основу става судијског 
колегијума да је приватизација „Севера“ завршена 9. фебруара 2005. године. Став 
„Солидарности“ је да је приватизација завршена тек након истека услова петогодишњег 
купопродајног уговора. 

Ласло Чизмар, један од адвоката који је заступао највећи број радника, такође сматра да је 
нелогично да се за завршетак приватизације узима датум када су у фабрици формирани 
скупштина и управни одбор. – Имам документа о изменама и допунама купопродајног уговора 
који је између Агенције за приватизацију и купца „А-тек“ групе сачињен 2007, што говори да 
приватизација није завршена како суд тврди две године раније. Закон не дефинише када се 
сматра да је приватизација завршена, али ако се склапа уговор са роком испуњења од пет 
година, који Агенција може раскинути ако купац не испуњава обавезе, онда сматрамо да је 
приватизација завршена тек по истеку тог петогодишњег периода – каже Чизмар за 
„Политику“. Он оцењује да је неприхватљиво да се одлука суда базира на ставу директора за 
тендере у Агенцији за приватизацију, јер, како каже, он није овлашћен да тумачи закон. 

Розалија Тумбас, председница Основног суда у Суботици, објашњава нам да је одбијајуће 
решење о застарелости тужби донето на основу става Апелационог суда у Новом Саду, који је у 
два претходна слична случаја бивших „севераша“ установио да је приватизација завршена 9. 
фебруара 2005. године. – То не значи да сваки судија треба да поштује став апелације, већ је он 
слободан у својим предметима, на основу изнесених чињеница, да самостално одлучује – каже 
Тумбасова и додаје да ће и наредних дана бити послат већи број оваквих одбијајућих решења 
на адресе бивших „севераша“. Она додаје да се ови предмети раде веома интензивно јер је реч о 
старим предметима и има их готово хиљаду. 

Бивши радници „Севера“ пре неколико година почели су да туже фабрику јер им није 
исплатила заостале зараде које су иначе у тендеру за куповину биле једна од обавеза новог 
купца. До сада су донете две пресуде којима се излази у сусрет захтевима радника и две којима 
се тужбе поднете након 9. фебруара 2008. године одбијају због застарелости. 

Александра Исаков 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Posle-hapsenja-stigle-i-plate.sr.html 

После хапшења стигле и плате 

Због привођења власника предузећа „Ратко Митровић“, крагујевачка управа била принуђена да 

дуг према радницима измири преко Центра за социјални рад 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Posle-hapsenja-stigle-i-plate.sr.html


11 

 

Крагујевац – Отпуштени радници грађевинске фирме „Ратко Митровић“ могу да одахну 
после двонедељног протеста, пошто је са управом града јуче коначно договорена исплата дела 
заосталих зарада и доприноса. Дуг локалне самоуправе према овом предузећу биће измирен 
преко Центра за социјални рад, будући да су представници града, после прекјучерашњег 
хапшења власника фирме, остали без „друге стране“ у преговорима. Ово је, према речима 
члана Градског већа Владе Вучковића, био једини начин да се реши проблем, с обзиром да је 
Драгољубу Пантићу и његовим сарадницима одређена мера полицијског задржавања у трајању 
од 48 сати. 
– Наш део обавеза испунићемо уплатом на рачун Центра за социјални рад, а остатак дуга 
према радницима биће измирен кроз стечајну масу предузећа – изјавио је Вучковић за наш 
лист. 

Иначе, бивши радници ове фирме, која је приватизована 2007, а због нагомиланих дугова и 
блокаде рачуна отишла у стечај 19. марта ове године, јуче су први пут напустили управну зграду 
предузећа, у којој су 11. априла започели штрајк глађу. Решени да истрају у својим захтевима, 
многи од њих су са собом понели и душеке на којима спавали у просторијама предузећа. Овај 
протест, међутим, брзо је окончан, пошто је са представницима локалне самоуправе 
договорено да се измире све обавезе које су настале у претходне две године. 

– Задовољни смо оваквим исходом јер ћемо добити оно што смо зарадили 2010. и 2011. године, 
а биће нам повезан и стаж. За дуг из 2012. мораћемо да се стрпимо, али боље ишта него ништа 
– рекао је председник синдиката Предраг Радовић. 

До радикализације протеста радника, који су својим доласком пред Скупштину града 
изненадили представнике локалне самоуправе, дошло је након информације да је већ обећана 
уплата одложена због привођења Драгољуба Пантића који је, заједно са сином Јованом и 
сарадником Мерсадом Хусаком, осумњичен да је кроз финансијске малверзације предузеће 
„Ратко Митровић“ оштетио за више од 1,3 милиона евра. Привођење осумњичених за 
злоупотребу службеног положаја уследило је само неколико дана пошто су радници затражили 
да се испита њихово пословање и утврди да ли је фирма намерно гурнута у стечај. 

Према наводима крагујевачке полиције, осумњичени су током 2010. и 2011. године готово сву 
покретну и непокретну имовину предузећа „Ратко Митровић“, а по основу фиктивног дуга, 
пренели на фирму „Неимар 1985“, чији је власник био Пантићев син Јован, а директор 
поменути Мерсад Хусак. После ових трансакција, које су биле предмет истраге полиције, у 
власништву предузећа „Ратко Митровић“ остала је само управна зграда, у којој је четрдесетак 
најупорнијих радника штрајковало глађу све до прошле суботе, када су на молбу 
градоначелника Крагујевца Верољуба Стевановића обуставили овај протест. 

Молби градоначелника Стевановића претходио је договор са министром рада Расимом 
Љајићем, који је обећао да ће део дуга према радницима, у износу од укупно шест милиона 
динара, бити измирен уплатом из републичког Фонда солидарности. Радници, међутим, нису 
желели да прекину протест све док из локалне самоуправе није стигла потврда да је град 
спреман да измири део својих обавеза према предузећу „Ратко Митровић“, коме је током 
претходних година остао дужан око 25 милиона динара. 

Бране Карталовић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/socijalni-dijalog-i-zaposljavanje-za-izlazak-iz-krize 

Социјални дијалог и запошљавање за 
излазак из кризе 

Економски развој, запошљавање и социјални дијалог неопходни су за 
превазилажење кризе, а приступање Европској унији будућим чланицама 
омогућиће привредни развој, речено је данас на мађународној конференцији у 
Београду. 

  

Отварајући конференцију о економском развоју у средњој, истоцној и југоистоцној Европи и о 
перспективама у ЕУ портпарол управног одбора фондације "Ханс Беклер" Николас Симон 
рекао је да, упркос томе што је финансијска криза погодила све земље, ЕУ ради на томе да 
остане конкурентна на глобалном нивоу. 
Он је истакао да постоје разлози за радост због тога што је Србија добила статус кандидата за 
чланство у ЕУ, што ће Хрватска 2013. године постати 28. чланица Уније, што Црна Гора очекује 
датум за почетак преговора, као и да су и друге земље западног Балкана на добром путу за 
придруживање ЕУ и нагласио да "после проширења ЕУ следи продубљивање". 
Говорећи о Европској унији, саветник за економску сарадњу амбасаде Савезне Републике 
Немачке у Београду Кристоф Ајхен, истакао је значај развоја социјалног дијалога и додао да ће 
економски развој земаља које нису у ЕУ ићи теже и да ће им "добар привредни развој 
омогућити управо приступање Унији". 
Криза, како је истакао, превазилази географске границе, а глобализација је реалност. Према 
његовим речима, са немачког становишта најбољи је модел социјалне тржишне привреде са 
сопственом иницијативом. 
Зато, како је напоменуо, цела Европа мора да остане конкурентна, а синдикати у томе имају 
важну социјалну улогу. 
Економски развој, запошљавање и социјални дијалог су важни за излазак из кризе што може 
да се види на примеру Немачке, која је успешно прошла кроз кризу, јер је савезна влада увела 
мере за излазак из ње, чему су допринос дали синдикати. 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Драган Зарубица оценио је данас да су 
права радника у Србији на веома ниском нивоу и додао да очекује да ће она бити већа даљим 
евроинтеграцијама Србије. 
Према његовим речима, радници у Србији имају најнижа примања у региону, због лоших 
приватизација више од 500.000 њих остало је без посла, а права радника су све мања. 
"Просечна зарада није довољна за просецну потрошачку корпу и велики брог грађана се ближи 
граници сиромаштва", истакао је Зарубица. 
Како је рекао, иако је у Србији оформљено тело за социјални дијалог, Социо-економски савет, 
тог дијалога нема, а све што се договори са радницима, убрзо се заборави и стави у "фиоку". 
Влада Србије често, према речима Зарубице, на синдикате гледа као на препреку и кочницу 
развоја. 
На конференцији, која се завршава сутра, пријављено је 200 учесника из 21 земље, а 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/socijalni-dijalog-i-zaposljavanje-za-izlazak-iz-krize
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организујуу је фондација "Ото Бренер", са другим немацким и европским партнерима, 
укључујући и фондацију Фридрих Еберт. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.kurir-info.rs/patriota-je-onaj-ko-zaposljava-ljude-clanak-198482 

Љајић: Патриота је онај ко запошљава људе 

Он је додао да су представници синдиката који су кандидати СДПС за народне 

посланике јасан показатељ да ће та странка у фокус свог деловања ставити 

борбу за права радника 

Бирачима гарантује рад, ред и способне људе 
ВРЊАЧКА БАЊА - Рад је најважнији. 
Председник Социјалдемократске партије Србије Расим Љајић оценио је у Врњачкој 
Бањи да само економски јака држава може да се бори за своје интересе, а да слабе увек 
подлежу међународним притисцима. 
Он је на предизборном скупу у Врњачкој Бањи, где СДПС наступа самостално на локалним 
изборима, казао да су највеће патриоте данас они који покрећу послове и на време измирују 
своје обавезе према запосленима и држави. 
- Времена су се променила. За мене је патриота онај ко данас отвара радна места, ко запошљава 
људе, ко радницима исплати оно што поштено зараде и ко не избегава да држави плати порезе 
и доприносе - рекао је Љајић. 

Он је додао да су представници синдиката који су кандидати СДПС за народне посланике јасан 
показатељ да ће та странка у фокус свог деловања ставити борбу за права радника. 

Говорећи о кампањи своје партије и листе „Избор за бољи живот“, Љајић је рекао да та 
коалиција не даје нереална и лажна обећања, већ да бирачима може да гарантује једино „рад, 
ред и способне људе, који ће даноноћно радити за добробит Србије и њених грађана“. 

 

 

 

 

 

http://www.kurir-info.rs/patriota-je-onaj-ko-zaposljava-ljude-clanak-198482
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=27&nav_category=12&nav_id=604273 

Бајатовић о хапшењу због Азотаре 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Душан Бајатовић каже да хапшења у Азотари имају везе са њим зато 

што је поднео пријаве које су практично исте као и те које је поднео синдикат те 

фабрике. 

  

"Све остало је радио закон", рекао је Бајатовић новинарима после гостовања у емисији Радио 

телевизије Србије у којој су он и лидери још шест политичких странака говорили проблемима 

и перспективама привреде у нашој земљи. 

Због сумње да су злоупотребом службеног положаја остетили панчевачку Азотару за готово 

милијарду динара 23. априла је ухапшено седам осумњичених.  

 

Како је саопштено, припадници Службе за борбу против организованог криминала ухапсили су 

бившег генералног директора "Азотаре Панчево" Вујадина Јанковића, члана власничког 

конзорцијума и некадашњег начленика Ресора државне безбедности Душана Ступара, бившу 

директорку Центра за контролу приватизације Јулијану Вучковић и Чедомира Ивковића из 

"Серво Михаљ инжењеринга", речено је Тањугу у тужилаштву и полицији.  

 

Ухапшена су и три пројектанта за процену вредности - Јован Удицки, Јелица Ивковић и Милан 

Цветићанин, а још се трага за Витмандисом Кучинкасом и Симонасом Кашусом који за сада 

нису доступни правосудним органима Србије.  

 

Портпарол Републичког јавног тужилаштва Томо Зорић рекао је Тањугу да се осумњичени 

терете за злоупотребе приликом приватизације "Азотаре" у Панчеву и то део који се односи на 

продају производног погона Карбамид два.  

 

Осумњичени су за извршење продужено кривично дело злоупотребе службеног положаја из 

кога је нанета штета буџету Републике Србије близу милијарду динара, а себи прибавили 

противправну имовински корист од приближно 5,4 милиона динара.  

 

За то дело прети им казна до 12 година затвора. Спорне радње осумњичених трајале су, како 

сумња тужилаштво, од 1. августа 2006. до 1. јануара 2009. године.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=27&nav_category=12&nav_id=604273
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"Азотара" је продата 2006. за 13,1 милион евра конзорцијуму који чине литванске фирме 

"Арви" и "Санитекс" и београдски "Универзал холдинг" чији је власник ухапшени Душан 

Ступар.  

 

Иако су нови власници најављивали да ће Азотара постати лидер у производњи вештачких 

дјубрива, власнички конзорцијум са директором Паулиусом Мартиненасом на челу 2007. 

размонтирао је погон "Карбамид 2", највреднији део фабрике, и продао га руској компанији за 

32,5 милиона евра. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=26&nav_id=604226 

Просветари ће у штрајк као Грци 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати просвете не искључују могућност штрајка до краја ове 

школске године, речено је поводом годишњице завршетка штрајка просветних 

радника. 

Председник Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић казао је да просветни 

радници нису имали корист од прошлогодишњег штрајка због чега размишљају о "грчком моделу 

штрајкова који даје боље резултате" 

"Од штрајкова никад не треба одустати, али размишљамо о новој варијанти да то 

не буду велики исцрпљујући штрајкови од месец дана, већ да пробамо грчки модел", 

навео је Матијевић. 

 

Просечна нето зарада у просвети у октобру 2011. године износила је 35.655 динара. 

Како тврде синдикати, просечна зарада хрватских просветара креће се од 499 евра 

до 762 евра, а у Словенији од 1.000 до 1.500 евра. 

Како је објаснио, реч је о масовним штрајковима који трају два до три дана, а затим стају не би 

ли се видели резултати у преговорима. Он је изразио очекивање да штрајка неће бити до јуна 

јер нова влада неће бити формирана пре лета због чега "синдикати немају с ким да 

преговарају".  

 

Међутим, председник Синдиката радника у просвети Слободан Брајковић није желео да 

искључи могућност да ће бити штрајка до краја школске године. "Ако је чланство 

незадовољно платама, а јесте, и ако хоће штрајк и да се не заврши школска 

година, немамо право да им то ускратимо", рекао је Брајковић истакавши да је 

чланство"жестоко незадовољно".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=26&nav_id=604226
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Просветни радници су прошле године штрајковали више од два месеца након чега су са 

премијером Мирком Цветковићем и министром просвете Жарком Обрадовићем потписали 

споразум којим је окончан штрајк.  

 

Према речима синдикалаца, Влада је од девет тачака споразума досад испунила само две 

тачке.Просветарима нису исплаћене јубиларне и новогодишње награде, а изостало је 

и договорена повећање зарада због чега више од 20.000 запослених прима минималну зараду.  

 

Синдикати траже и корекцију коефицијента тако да се најнижа зарада у просвети поклопи са 

минималном зарадом, а да плата запосленог са факултетом буде три пута већа од плате 

чистачице у просвети.  

 

У разговору са Министарством финансија, синдикатима је речено "да су у праву, али да 

пара нема", као и да повећање зарада просветара за само један одсто захтева додатних 

милијарду динара које "држава нема" и да ће синдикати о повећању морати да преговарају са 

будућом владом.  

 

Он је навео да су плате просветара од 2008. до данас повећане за осам одсто, осим 

минималне зараде и зарада домара и кувара које су повећане за 18 одсто. 
 

 


