
1 

 

          

 

21.август  2012. 

                                        

  

 

 
 

Радници чекају старе дугове;(стр.2) 
Норма брише сувишне професоре; (стр.3) 
Потрошачи прете бојкотом пецива; (стр.4) 
Просветари: 3. септембра штрајк упозорења;(стр.4) 
Инвеститори стижу у Руму;(стр.5) 
Око 70.000 људи ради а не прима зараде;(стр.7) 
Не касни само плата, и Град лош платиша;(стр.8) 
Паштете – помоћ или заостале плате;(стр.9) 

Предност за послодавце који поштују уговоре о раду;(стр.10) 

Штрајк у Градском зеленилу због плата;(стр.11) 
Протест радника "14. октобра";(стр.12) 
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393663-Radnici-cekaju-stare-dugove 

Радници чекају старе дугове 
Б. СТЈЕЉА  

Надлежни још траже решење за исплату зарада радницима предузећа у 

реструктурирању. Масовне исплате одвеле би 177 фирми у блокаду. Неизвесна 

судбина 62.200 радника 

 
ФИРМЕ које већ годинама безуспешно траже нове власнике и у међувремену не плаћају своје 
запослене, ускоро би могле да доживе колапс. Такав сценарио могли би да им приреде 
радници, који већ у рукама држе пресуде у своју корист, али и они који тек намеравају да 
пресавију табак и да туже послодавце због неизмирених плата, отпремнина, боловања.... 
Оваква би судбина могла да задеси свих 177 предузећа, која се, према подацима Агенције за 
приватизацију, налазе у реструктурирању, односно чак 62.200 радника у тим фирмама. 
 

- Закон о приватизацији амнестира предузећа у рестуктурирању било какве принудне наплате, 
али се сада, због препоруке суда у Стразбуру, ова пракса полако мења - објашњава Зоран 
Ристић, из УГС "Независност". 
- Радници који и данас раде у овим фирмама пристају на споразумна решења са послодавцима, 
али тужбе су подносили углавном они који су одавно напустили предузеће. 
Те масовне исплате плата, високих камата, судских трошкова и разних такса, довеле су до 
блокаде рачуна. Последице су већ осетила 693 радника "Аутосаобраћаја" из Крагујевца и 
"Фонтане" из Врњачке Бање, јер због исплате старих дугова нису добили плату. А сличну 
судбину би могла да доживе и 1.803 радника ХИП "Петрохемије" у Панчеву, 1.716 "Јумка" из 
Врања, 1.134 ФАП-а у Прибоју, 1.123 београдске "Мостоградње", 1.992 ПКБ-а, 526 "Партизанског 
пута"... 
Колико радника очекује заостале плате и о којим се тачно износима ради нема евиденције, али 
је Влада Агенцији за приватизацију дала задатак да попише раднике и сабере дугове. 
- Ти дугови су нагомилани и када би неко наредио да их одмах фирме исплате, све би могле да 
прогласе стечај. С друге стране, радницима неко мора да плати дуг - објашњава Небојша 
Рајковић, генерални секретар АСНС. 
Они предлажу да се тај дуг третира као стара девизна штедња, да се претвори у јавни или да се 
исплати од кредита или из посебних фондова. 
 

СКУПА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ПРЕМА подацима Агенције за приватизацију, из транзиционог фонда је, само у периоду од 
2003. до 2010, исплаћено 570 милиона евра за отпремнине и друге социјалне принадлежности 
за укупно 158.000 грађана који су у поступку припреме за приватизацију, реструктурирања, 
ликвидације или стечајног поступка остали без посла. 
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Норма брише сувишне професоре 
 
Р. Др.   

До краја месеца школе ће доставити Министарству просвете спискове вишка 

наставника. Око 2.000 просветара нема довољан фонд часова. Синдикати 

предлажу смањење одељења 

 
СПИСКОВИ који се састављају по школама у Србији показаће да има готово 2.000 запослених 
који су прекобројни или не испуњавају прописане норме часова. Тачан број оних који не 
испуњавају обавезе биће познат до краја месеца, када ће листе стићи у ресорноминистарство, 
али већ се зна да их је само у Београду око 700. 
Министарство и синдикати имају више идеја за решавање овог проблема, мада је извесно да ће 
највећи број њих бити "прекомандован" у друге школе. 
 

Смањење броја ђака и нерационално запошљавање у прошлости довели су до тога да је прошле 
године пребројано 2.500 наставника без испуњене норме часова. Решење тог проблема, у 
Министартву просвете, науке и технолошког развоја, виде у селидби "прекобројних" у друге 
школе, али и у њиховом ангажовању за пројекат "Друга шанса". 
- Део радних места биће обезбеђен и одласком запослених у пензију - кажу у Министарству. - 
Прошле године имали смо 37 школа у пројекту "Друга шанса", па је норма допуњена људима са 
списка технолошког вишка. Тим пројекту ове године биће обухваћено још 40 школа. 
У Синдикату радника у просвети верују да би проблем с вишком наставника могао да се реши и 
смањивањем броја деце у одељењима. 
РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА ВЕЋИ БОНУСИСИНДИКАТИ који окупљају запослене у 
просвети затражиће од Владе и побољшавање свог материјалног стања. Пут до већих зарада, 
према њиховом предлогу, води преко успостављања равнотеже у коефицијентима за обрачун 
плате запослених у школству. Они ће затражити и повећање бонуса наставника за разредно 
старешинство. 

- Тиме би се уједно подигао квалитет наставе, а упослио би се вишак кадрова - каже Слободан 
Брајковић, из овог синдиката. - Настава би била ефикаснија, јер са 30 ученика у одељењу и 
повећаним бројем часова квалитет није могућ. Тражићемо и да се преброји кадар и број 
ученика у специјалним, сеоским и "вечерњим" школама. 
У Синдикату образовања Србије, међутим, не очекују да ће спискови вишка запослених 
изазвати веће потресе. Бранислав Павловић из ове органзиације подсећа да је највећи број 
просветних радника заштићен од отказа. 
- Прави технолошки вишак чине колеге које апсолутно не испуњавају норму и немају ниједан 
одржани час, али њих није пуно - објашњава Павловић. - Простор за њих могао би да се 
направи и неком врстом социјалног програма за најмање 5.000 колега који испуњавају услов за 
пензију, а још раде. 
Прошлогодишње пребројавање показало је да је међу 2.500 хиљада запослених у школству 
који нису испунили фонд часова, и 158 потпуно прекобројних. Реч је о просветарима који нису 
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уписали ниједан час током школске године. За 2.200 просветара рецепт за "пуњење" норме 
пронађен је у држању часова у две или три школе. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393614-Potrosaci-prete-bojkotom-peciva 

Потрошачи прете бојкотом пецива 
М. Н. С.   

Горан Паповић из Националне организације потрошача најавио је бојкот 

куповине пецива ако цене у пекарама поново порасту. Пекари тврде да праве 

најјефтиније пециво у окружењу 

 
КИФЛЕ, погачице, кроасани у српским пекарама су у односу на хлеб знатно скупљи у нашој 
земљи него у Европи. Ако цене поново порасту позваћемо потрошаче да бојкотују куповину 
пецива, а не хлеба! 
Овакав позив у понедељак је упутио Горан Паповић, председник Националне организације 
потрошача. Како је рекао, у Србији кифла од 100 грама стаје 25 динара, док у другим земљама 
и у Европи разлика у цени пецива и хлеба износи између 10 и 20 одсто. 
 

- У Србији има више од 7.500 пекара, од којих је 3.000 у сивој зони - рекао је Паповић. - При 
том 80 одсто у пекарској индустрији чини производња пецива, а 20 одсто хлеба, а ниједна 
пекара се није угасила. 
С друге стране, Зоран Пралица, председник Уније пекара Србије, каже да се свакодневно у 
нашој земљи затвори око 50 пекара. Како је нагласио, промет је у пекарама за годину дана опао 
за 50 одсто. 
- У односу на све земље у окружењу, имамо убедљиво најјефтиније пециво - каже Пралица. - 
Сада у Србији они који праве хлеб не могу да зараде за хлеб. О пекарима правимо слику по 
појединим пекарама у центрима великих градова. Они су изузеци. 
Према његовим речима, просечни пазари у пекарама сада су између 20.000 и 30.000 динара. 
Када се плати, како каже Пралица, закуп, радници, порези, таксе и други намети, не остаје 
готово ништа. 
- Брашно је достигло цену од 42 динара за килограм - истиче Пралица. - А према Уредби о 
лимитирању цене хлеба “сава”, имамо обавезу да ове векне учествују 40 одсто у укупној 
производњи. Увек сам говорио да цена хлеба треба да буде 50 центи. Тек толико да може да се 
ради. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393593-Prosvetari-3-septembra-strajk-upozorenja 

Просветари: 3. септембра штрајк упозорења 
Танјуг  

Због целокупног стања у образовању Унија синдиката просветних радника Србије 

ће 3. септембра на тргу Николе Пашића у Београду одржати штрајк упозорења 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393614-Potrosaci-prete-bojkotom-peciva
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КРАГУЈЕВАЦ - Због целокупног стања у образовању Унија синдиката просветних радника 
Србије ће 3. септембра на тргу Николе Пашића у Београду одржати штрајк упозорења, изјавио 
је данас потпредседник те Уније Милан Јевтић. 

"Садашње стање у образовању је неодрживо", рекао је Јевтић у изјави Тањугу и навео "да поред 
непостојања стратегије образовања, највећи проблеми су број запослених који нема пун фонд 
часова, као и рационализација вишка запослених која се годинама спроводи без социјалног 
програма". 

Наглашавајући "да је на нивоу Србије мали проценат просветних радника који имају пун фонд 
часова и месечно, у просеку, зарађују око 45.000 динара", Јевтић је рекао да је много више 
запослених који немају пуну норму и раде месечно и за око 10.000 динара. 

"Због смањења броја ђака у школама процене Уније синдиката просветних радника Србије су 
да је у целој земљи око 3.000 просветних радника технолошки вишак, колико их и није имало 
пун фонд часова", рекао је Јевтић. 

Он је нагласио да делегација Уније синдиката просветних радника Србије, после штрајка 
упозорења, на којем ће говорити чланови председништва Уније, као и гости, предати писмо 
председнику, премијеру и министру просвете, као и књигу коју је Уније припремила како 
реформисати образовање и решити бројне проблеме. 

"Тражићемо састанак с представницима државе како бисмо им и лично предлочити шта нас 
мучи, али и саопштили конкретне предлоге како побољшати стање у образовању", рекао је 
Јевтић и навео да је један од предлога Уније синдиката просветних радника Србије европски 
систем рада у образовању, односно једносменски рад са ученицима. 

Колико просветних радника у Ссумадијском округа има, знаће се сутра, 21. августа, за када је 
заказана седница актива директора основних и средњих школа с представницима школске 
управе и синдиката. 

Прошле школске године, око 400 професора у Ссумадијском округу није имало пун фонд 
часова. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Investitori-stizu-u-Rumu-fabrika-guma.sr.html 

Инвеститори стижу у Руму 

У новим фабрикама ове године и у наредне две обезбедиће се посао за хиљаду радника 

Рума – До краја ове године у Руми ће бити завршене три нове фабрике које ће у пуној 
производњи запошљавати 560 нових радника. Реч је о енглеској фабрици клипњача 
за „Фордове” аутомобилске моторе „Албон”, где ће крајем године ући 200 радника, фабрици 
купаћих костима „Адријана текс”, из талијанске групације „Калцедонија”, са 70 радника у 
старту, а онда до половине 2014. године у ову фабрику ће ући још око 200 радника. Фабрика 
обуће „Инсерт” из Београда, у погону у Руми, у закупљеној хали има 150 запослених, а почиње 
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градњу нове хале, где ће посао добити још сто нових радника. Београдска „Капитал група” има 
купљено грађевинско земљиште и ових дана почиње изградњу фабрике шешира, где ће 
почетком следеће године посао добити 70 радника. У међувремену и у погонима који већ раде 
по селима, доћи ће до повећања производње и запошљавања нових око 190 радника. 
– Ако нам се посреће преговори са једном данско-кинеском коропорацијом, у зони „Румска 
петља” градиће се и фабрика мемо-пене и производња мемо-душека, где би посао требало да 
добије готово хиљаду људи, но, то је још на дугом штапу, мада ја искрено верујем да ће нам се 
срећа осмехнути – каже Ненад Боровић, председник Социјално-економског савета у румској 
општини. 

И чешки „Митас”, фабрика гума за тешке грађевинске и пољопривредне машине, највећи 
извозник из Срема, спрема се да до краја године у Руми, у свом фабричком кругу, почне градњу 
још једне хале за 200 нових радника. 

„Сирмијум стил”, италијанска ливница челика која послује у Сремској Митровици, купила је из 
стечаја производни и пословни простор „Нове гуме” у Руми и ту планира брзо оспособљавање 
овог простора за складиште, где ће одмах почети да ради 15 радника, а ширењем складишта 
повећаваће се и број запослених. 

Већ две године у халама бивше „Новоградње”, коју је купио „Еуротекс” из Италије. 15 радника 
припрема отварање погона за рециклажу текстила, где ће се производити разне врсте везива и 
противградне мреже за плантаже воћа, које нико не ради у Србији. Припреме су при крају и 
овде ускоро посао треба да добије 50 нових радника, с тим што је план да се повећањем 
производње увећа и број радника на 400. 

– Ми до ове године нисмо имали опремљену индустријску зону, па нисмо имали шта понудити 
инвеститорима. Сада имамо 670 хектара опремљеног грађевинског земљишта, па отуд и 
потражња инвеститора за плацевима. Што се тиче села, ми готово у сваком селу имамо по 
мини-зону, имамо мале погоне у Путинцима, Хртковцима, Платичеву, Никинцима и 
Грабовцима. У пет села већ постоје погони са по 30 до 40 радника, тако да нам део радно 
способног становништва остаје у селима. У четири села се ови погони проширују или граде 
нови и ту ће током ове, и следеће године, посао добити још око 200 радника, а према 
потписаним уговорима до краја 2013. и током 2014. завршиће се нове фабрике где ће бити 
запослено још око 250 људи, тако да смо сигурни да нам се села убудуће неће празнити као до 
сада – истиче Боровић. 

Фабрика паркета у Никинцима, српско-хрватска фирма, сада има 40 радника, а већ догодине, 
проширењем производње, биће запослено још 60 радника. Словеначки „Каблекс”, који са 
четрдесет запослених у Платичеву производи електроинсталације за кућне апарате, који ради у 
згради старе школе, почеће још ове године изградњу властите хале у селу и, уместо 40, планира 
да запосли још 80 људи. Нова стругара у Жарковцима имаће ускоро 30 радника. 

У селу Грабовцима „Коминекс трејд” из Новог Београда до половине следеће године саградиће 
погон за прераду ароније. У погону ће радити само десетак радника, али ту је и велика шанса за 
пољопривреднике, који су спремни да формирају плантаже ароније, која је по здравственим 
својствима иста као и боровница. 

– До краја ове и током следеће године, у новим погонима, који се већ граде или почиње 
изградња, од око 5.500 незапослених у Руми посао ће добити више од хиљаду нових радника. 
Верујем да ће тај број бити и већи, јер је уговор потписан и са француском фирмом о изградњи 
фабрике  хране за кућне љубимце у Хртковцима, која ће се градити чим завршимо први круг 
канализације у овом селу, а ту је и будућа енергана снаге пет мегавата, са 30 запослених. 
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Енергент у овом погону биће пелет, који се производи од пољопривредног отпада, сламе, 
кукурузовине, сунцокретових стабљика, шумског отпада. То је погон фирме „Ангел”, отворен 
пролетос и у њему за сада ради 45 радника – закључује Боровић. 

Јеленко Слатинац 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Oko-70_000-ljudi-radi-a-ne-prima-zarade.sr.html 

Око 70.000 људи ради а не прима зараде 

Тренутно око 70.000 запослених ради, а не прима зараде и тај број, како се процењује, варира 
квартално и износи између 50.000 и 80.000 људи, изјавио је Танјугу сарадник за економску 
политику при Савезу самосталних синдиката Србије Љубан Жигмунд. 

Према његовим речима, у тој групи су они који редовно долазе на посао али не примају плату, 
али има и оних који су на боловању преко 60 дана као и радника који не примају зараде по 
неком другом основу. Такође, не треба заборавити и да је велики број људи који примају 
минималац, каже Жигмунд. 

Заштитник грађана Саша Јанковић изјавио је протекле седмице да, за сада, малом броју 
грађана Србије, и поред судских пресуда, нису исплаћене вишегодишње зараде, упозоривши да 
тај проблем свакодневно расте и да представља кршење људских права. 

Он је подсетио да је и суд у Стразбуру до сада донео четири пресуде које се односе на већи број 
радника за исплату зарада. Он је објаснио да је тај суд закључио да, будући да се судске пресуде 
не извршавају, држава треба да плати те зараде и нагласио да је потребно да влада пронађе 
решење за овај проблем. 

Жигмунд је, говорећи о овом проблему, истакао да, пре свега, треба решити статус фирми у 
којима ти запослени раде. „Верујем да тамо где се не исплаћују зараде, постоји проблем и да се 
плате добављачи”, тврди Жигмунд и додаје да предузећа треба да преиспитају своје пословање 
– да ли је структура производа права, да ли су им трошкови прави, тржишна цена реална... 

Он додаје да је зарада трошак производње као и сваки други и да она мора тако да буде 
третирана, али и да је уверен да пре подношења тужбе, треба наћи начина да се реши проблем 
договором са послодавцем. 

Треба видети са послодавцем и договорити неки репрограм, одлагање исплате на неко време, 
истакао је Жигмунд и нагласио да је синдикат по том питању увек био флексибилан и спреман 
за договоре. 

Он је нагласио да се не може тврдити да „безобразна” потраживања радника угрожавају 
опстанак и развој тих фирми. „Када фирма не исплаћује зараду, она је генерално у проблему, 
има проблем пласмана и реализације продаје и наплате робе, њен економски ’крвоток’ је 
пресечен, не постоји па не може да плати друге обавезе, па ни зараде”, оценио је овај стручњак. 

Жигмунд подсећа да према важећим прописима након три године застаревају потраживања за 
зараду, тако да радници не могу дугорочно да остварују то своје право. „Ако сте сада запослени 
можете да потражујете нешто од пре три године, а не зараду коју сте требали да добијете 2003. 
године”, прецизирао је. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Oko-70_000-ljudi-radi-a-ne-prima-zarade.sr.html
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Према његовим речима, влада би могла да помогне у решавању овог проблема тако што би 
поправила привредни амбијент и релаксирала привреду од плаћања неких обавеза, на пример 
да се омогући плаћање ПДВ по наплати робе. 

Он је навео да је велики проблем неликвидност, којој у једном делу „кумује” и сама држава. 

Жигмунд верује и да у групи радника који потражују неисплаћене зараде има мало оних који 
раде у лоше приватизованим фирмама, уз подсећање да је чак 400.000 радника након 
приватизације њихових фирми, добило отпремнине. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/ne-kasni-samo-plata-i-grad-los-platisa 

Не касни само плата, и Град лош платиша 

Запослени у ЈКП "Градско зеленило" у среду у 6 часова одржати једносатни штрак 
упозорења због кашњења зараде. Како је Штрајкачки одбор у саопштењу за 
јавност навео запослени су јунску зараду примили прошле седмице, 

ЈКП "Градско зеленило" 

а према колективном уговору у фирму је требала да стигне августовска аконтација. 

- Тражимо одмах да пословодство обезбеди исплату личног дохотка и да прими представнике 
синдиката да би се синдикат упознао на који начин менаџмент намерава да обезбеди нормално 
фукционисање "Зеленила"- надови се у саопштењу Штрајкачког одбора. 

Председник синдиката у предузећу Љубомир Поповић каже да у "Зеленилу" није само проблем 
што касни зарада већ и да не ваља однос оснивача (Град Нови Сад) према "Градском зеленилу". 
- Пре четири године када је обим редовног одржавања зеленила у граду био мањи,  
"Зеленило"је добијало четири стотине милиона динара. Данас је , то исто одржавање зелених 
површина на знатно већем подручју града плаћено 190 милиона динара. 

Град плаћа четири косидбе годишње, а предузеће у години коси осам до 12 пута. Цена 
одржавања није се променула од 2001. године и у садашњим ценовницима фирме литар нафте 
се води 78 динара, а литар нафте сада кошта 150 динара.Најједноставнији рад цени се 8.100 
динара, док је минималац око 20.000 динара - казао је председник синдиката   у"Зеленилу" 
Поповић. 

Директор предузећа Иван Ферко је од скоро на челу фирме. Казао је да је ситуација у предузећу 
лоша због великих обавеза које "Градско зеленило" има према добављачима, градским 
предузећима и запосленима. Губитак фирме се мења из дана у дан, а јуче је био око две стотине 
милиона динара. 

- Лека за оздрављење има, али се мора чекати да почне да делује. Имамо у плану пројекте којих 
фирма није имала до сада. Конкурисаћемо не само овде за добијање новца већ и код европских 
фондова. Предузеће мора да буде на тржишту, и то све услуге, а не само расадник - казао је 
директор Ферко. 

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/ne-kasni-samo-plata-i-grad-los-platisa
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:Pa%C5%A1tete-%E2%80%93-

pomo%C4%87-ili-zaostale-plate&catid=21&Itemid=125 

Паштете – помоћ или заостале плате 
 

Људи раде да би добијали плату у новцу и од ње куповали шта им је потребно. Међутим, и 
данас се враћамо у доба робне размене где се место новчаница добијају производи које 
запослени онда продају, наравно по нижим ценама од тржишних, да би дошли до пара којима 
ће платити рачуне, задовољити остале потребе, купити то што им заиста треба... Један такав 
случај недавно је забележен у Чоки, у некадашњој Месној индустрији. Власник фирме каже: 
„То је синдикална помоћ.“ Радници пак тврде: „Ма каква синдикална помоћ, то су плате, али 
дај шта даш, треба платити рачуне да нас не искључе или не туже. 

“ Тако су уместо заосталих априлских и мајских плата запослени у ликвидираној Индустрији 
меса „Чока”, које је ангажовала „Голија имплекс плус сегонд” из Врбаса – која користи те 
погоне, добили паштете и замрзнуте пилиће. Трагом информације која се препричава у 
северном Банату стигли смо и до навода власника предузећа Бранка Милошевића, који је 
медијима изјавио да није тако исплатио плате, већ дао помоћ запосленима док новац не стигне 
и производња буде покренута. Штавише, он је нагласио да на лагеру има два милиона 
конзерви паштета од 75 грама, спремних за извоз у Русију, Босну и Херцеговину и Црну Гору. 
„Застој у производњи је настао због реконструкције ради добијања руског сертификата Гост-Р, 
те извозног броја за производњу робе намењене иностраној продаји. У реконструкцију је зарад 
извоза уложено готово 100.000 евра“, подвукао је Милошевић који је Индустрију меса „Чока“ у 
стечају купио за милион и по евра јула 2005. године (тада 123 милиона динара). Према 
његовим речима, месна индустрија поседује завидан извозни потенцијал и зато ће, у сарадњи 
са „Интеркомерцом“ из Београда, заједнички уложити у хладњачу капацитета 5.500 тона зарад 
добијања лиценце за царинско складиште типа А, након чега би требао да крене извоз паштета 
у Русију вредан 6,5 милиона евра. А да ли ће боља будућност коначно стићи у бившу Месну 
индустрију „Чока“ остаје да се види, поготово што је оптерећује ружна прошлост. Некадашњи 
гигант месне индустрије био је у стечају је од новембра 2001. године, када су радници чак 
блокирали све путеве у околини Чоке и када је скоро 1.000 њих остало без посла. Јула 2005. 
године су је купили Бранко и Момчило Милошевић (д. о. о. „Голија Импекс“ Врбас – фирма за 
производњу цвећа и еколошког поврћа), а потом је најављено да планирају да дневно прераде 
600 свиња и 50 говеда, да запосле више од 500 радника, што се до сада није десило. Ништа није 
било ни од услужног това за који се 2006. године пријавило 400 људи из општине. Месна 
индустрија „Чока“ имала је и велики број продавница (између осталог у Београду, Сарајеву, 
Сплиту), неки кажу чак 68, а располагала је, у време када су купљени и са преко 1.600 хектара 
сопственог и државног земљишта. У то време се баратало податком да је у куповину предузећа 
и његову реконструкцију уложено око 3,5 милиона евра. Обновљене су производне хале 
(постављено је 8.500 квадрата новог крова, 11.000 дужних метара кишних олука, комплетно је 
сређена унутрашњост...) а само оспособљавање хладњаче капацитета 5.500 тона, са фреонским 
расхладним системом, наводно је требало да кошта око 960.000 евра. Реконструкција фабрике 
је дуго трајала, а започињање производње најављивано је много пута у периоду 2006 – 2008. 
година, када се јануара те године, ето, чекало само још на неке дозволе. И политичари су се 
радо сликали неко време, од локалних до покрајинских, те је и тадашњи – садашњи премијер 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:Pa%C5%A1tete-%E2%80%93-pomo%C4%87-ili-zaostale-plate&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:Pa%C5%A1tete-%E2%80%93-pomo%C4%87-ili-zaostale-plate&catid=21&Itemid=125
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АП Војводине Бојан Пајтић обишао фабрику априла 2006. године. У октобру 2007. године 
баратало се цифром од 5,5 милиона евра улагања, што сопствених средстава, што новца Фонда 
за развој Покрајине и кредита банака. Било је ту и полицијских истрага, привођења и притвора 
за Бранка Милошевића због сумње да је ненаменски трошен новац (27 милиона динара од 
Поштанске штедионице и 63 милиона динара од Фонда за развој АП Војводине) за шта је он 
тврдио да је био у циљу спречавања отпочињања производње у Чоки. Прошле године су медији 
пренели да је чак потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи са америчком фирмом 
ЦореБиоИД Инц. из Вашингтона и извозу за САД, а Милошевић је и тада тврдио да његова 
фирма „Голија имплекс плус сегонд“ има уговор за пласман и на тржишту Русије. Чувених 
паштета из Чоке има, за сада, понегде на српском тржишту и код запослених који су их 
зарадили као плату или синдикалну помоћ, а шта ће бити од досадашњих најава и великих 
извозних очекивања, време ће показати, као и то да ли ће до краја године бити упослени сви 
капацитети у производњи конзерви и полутрајних артикала, баш како је (поново) 
обнародовано. ТПК @ЛЕГЕНДА: Да ли ће боља будућност коначно стићи у бившу Месну 
индустрију „Чока“ 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/prednost_za_poslodavce_koji_postuju_ugovore_o_radu.1084.html?news_id=2462

10 

Синдикатима представљен програм за подстицај привреде и предузетништва у АП 

Војводини 

Предност за послодавце који поштују 
уговоре о раду 

АУТОР: А. И. 

Нови Сад - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова 

Мирослав Васин разговарао је са представницима покрајинског одбора уједињених гранских 

синдиката „Независност“ и њиховим председником Славком Влаисављевићем о програму за 

подстицај привреде и предузетништва у Војводини. 

 
Ресорни секретар Васин подсетио је на низ досадашњих консултација које су обављене са 
социјалним партнерима, представницима послодаваца, занатлија и предузетника у Војводини. 

- Први од два репрезентативна синдиката са којима разговарамо о овом програму је УГС 
„Независност“, док су наредни разговори са представницима Самосталног синдиката 
предвиђени за следећу седмицу - најавио је Васин. 

Он је представио сет мера на основу којих ће институција социјалног дијалога бити доминантна 
тема разговора и у наредном периоду. Васин је објаснио и да ће они послодавци који имају 
закључене колективне уговоре и који поштују уговоре о раду имати предност у свим 
подстицајним мерама. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/prednost_za_poslodavce_koji_postuju_ugovore_o_radu.1084.html?news_id=246210
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/prednost_za_poslodavce_koji_postuju_ugovore_o_radu.1084.html?news_id=246210
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- Успоставићемо подстицајне мере за оне послодавце који не отпуштају запослене. 
Комуникација између синдиката и Владе Војводине ће се одвијати путем социјалног дијалога, 
где ниједан документ који се тиче положаја радника и запослених у Војводини неће изаћи пред 
органе пре него што добије сагласност и подршку Социјално-економског савета, а самим тим и 
радника - казао је Васин. 

Славко Влаисављевић је истакао да синдикати нису више спремни на компромисе, јер, како је 
рекао, према послодавцима је направљен довољно велики компромис с обзиром да се ради за 
мале зараде, а многи радници раде и без њих. 

- Очекујем да се подстицаји дају одговорним послодавцима, јер на основу неодговорног 
пословања добијамо ситуацију у којој се губе радна места. Програм који буде донет треба да 
буде примењив у пракси и да реално помогне привреди која је у катастрофалном стању. 
Држава треба да се бави својим послом и у овој области. Синдикат „Независност“ се залаже да 
држава може да помогне посрнулој привреди тако што ће се умешати тамо где постоји шанса 
да се отворе нова радна места, где постоји шанса за нова улагања - рекао је Влаисављевић. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-u-gradskom-zelenilu-zbog-plata_337444.html 

Штрајк у Градском зеленилу због плата 

Извор: Танјуг 

Синдикат запослених у комунално- стамбеној делатности ЈКП "Градско зеленило“ 
у Новом Саду данас је најавио да ће у среду одржати једносатни штрајк упозорења, 
због сталног кашњења плата. 

"До данас је, по Колективном уговору и Уговору о раду између запослених и послодаваца, 
требало да буде исплаћена аконтација за август. Нама је исплаћена тек јунска зарада и радници 
су доведени на руб егзистенције, док се у исто време рад обавља у три смене и радним данима и 
викендом", истиче се у саопштењу и додаје да се "никада више није радило, а плате никада 
дуже нису касниле". 

Синдикалци траже хитну реакцију руководства ЈКП "Градско зеленило", од кога се захтева да 
"обезбеди паре и исплати плату", те да прими Одбор Синдиката и да га упозна са даљим 
пословањем и плановима како да обезбеди нормално функционисање предузећа. 

Синдикат од руководства предузећа тражи да ступи у контакт са градском управом и да 
заједнички реше насталу ситуацију. 

"Знамо да нам је 2008, када је био мањи обим редовног одржавања, то одржавање фактурисано 
са преко 400 милиона динара, док је данас одржавање, иако је терен повећан, смањено на 190 
милина динара", истиче се у саопштењу уз напомену да Град плаћа четири кошења годишње, а 
да се током године обави између осам и 12 кошења. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-u-gradskom-zelenilu-zbog-plata_337444.html
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Синдикалци сматрају да се на тај начин предузеће "намерно доводи у неповољан материјално-
економски положај" и наглашавају да цене одржавања нису мењане од 2001. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=20&nav_category=12&nav_id=636077 

Протест радника "14. октобра" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Запослени у Индустрији машина и компонената "14.октобар" у 

Крушевцу одржали су протест испред крушевачке филијале РФЗО због 

неоверених здравствених књижица. 

 Председник самосталног синдиката Љубиша Велимировић је истакао да су запослени желели да на 

овај начин укажу на проблем и додао да за сада нема најава да ће се ово питање решити. 

Данас смо разговарали са директором филијале РФЗО у Крушевцу Томиславом Томићем који 

нам је рекао да је обавестио фонд о нашем проблему, али ми још не знамо да ли ће нам и када 

књижице бити оверене", казао је Велимировић.  

 

Подсетимо, претходних дана запослени у ИМК блокирали су свакодневно по 45 минута пут 

Крушевац - Јасика, захтевајући смену руководства и разговор с представницима Министарства 

финансија и привреде.  

 

Блокаду пута организовали су представници оба репрезентативна синдиката, самосталног и 

синдиката "Независност", указујући да зараде касне осам месеци, као и да је последња 

новембарска зарада из 2011. подељена у осам рата.  

 

Они су у петак разговарали са градоначелником Крушевца Братиславом Гашићем који им је 

обећао, како је казао председник синдиката, да ће контактирати представнике Владе Србије, 

као и Министарство здравља, због неоверених здравстених књижица.  

 

рема речима Велимировића, иако су добили обећање од градоначелника, запослени су и данас 

наставили протесте који ће евентуално бити интензивирани, уколико се ускоро не реше 

проблеми у 14. октобру. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=20&nav_category=12&nav_id=636077

