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Крушевац: 2.000 радника иде на казан! 
С. БАБОВИЋ  

Запослени у, „ У 14. октобру“ и „Жупи“, социјални су случајеви. Међу очајним 

радницима има добровољних давалаца крви, тешко болесних, самохраних мајки. 

И нико нема оверену здравствену књижицу од почетка августа 
 

НЕМАМО здравствено осигурање, а имамо гомилу неплаћених рачуна за струју, воду, телефон. 
Како да спремимо децу за полазак у школу и обезбедимо огрев за следећу зиму - пише у захтеву 
који су у среду испред Центра за социјални рад носили очајни радници ИМК „14. октобар“, где 
је 1.550 људи у понедељак примило осми део новембарске плате из 2011. године. 
Са њима у колони испред Центра били су и радници ХИ „Жупа“, где њих 340 није примило 20 
плата! Сви заједно, уједињени у беди, траже социјалну помоћ. Траже и да се хране у Народној 
кухињи. 
 

- Протестовали смо данима, јер у просеку примамо око 5.000 динара заосталих зарада и тако 
пола године - износи Дејан Мутавџић, председник Синдиката „Независност“ у ИМК 
„14.октобар“. - Нико нам није одговорио, министарства, Градска управа, РФЗО. 
Од како су у реструктурирању, држава им је, кажу, власник који им не обезбеђује посао. Не да 
им ни да се лече, јер сама не уплаћује доприносе. Радници некадашњих гиганата, који су 
заједно упошљавали скоро 10.000 људи, постали су социјални случајеви. У среду су из Центра 
покупили обрасце, а да ли ће их заиста попунити, прикупљати сву потребну документацију 
остаје да се види. Центар, опет, има два месеца да захтеве размотри. 
- Осуђеници у затворима имају већа права од нас: три оброка дневно и бесплатно лечење - каже 
Љубиша Велимировић, председник Самосталног синдиката „ИМК 14. октобар“. 
Међу очајним радницима има добровољних давалаца крви, тешко болесних, самохраних мајки. 
И нико нема оверену здравствену књижицу од почетка августа. Зоран Јаковћевић каже да је 
крв дао 110 пута, а сада плаћа лекара. Александар Милићевић, радник ХИ „Жупа“, 136 пута је 
дао крв и сада одлаже операцију бруха ишчекујући да му се овери књижица. Машински 
техничар В. С. (50) из „14. октобра“ оперисала је тумор дојке док је имала оверену књижицу, 
али јој је потребна терапија зрачењем не би ли сасвим победила болест. Ж.М. из ХИ „Жупа“, са 
стажом од 33 године, има рак плућа. Није ни почео да се лечи. 
- Руке сам сломио 6. јула, а тада смо имали оверену здравствену књижицу - прича нам Милић 
Кљајић (57), који 36 година ради у хемијској индустрији. - Сада треба да идем на терапију, а ја 
немам ни књижицу ни плату, а за рад више и немам здраве руке. 
 

СТИДА ВИШЕ НЕМА 
СОЦИЈАЛНУ помоћ у Крушевцу прима 2.751 особа, што је у односу на јануар 2011. практично 
дупло више. У Центру за социјални рад напомињу да зазирања од тражења помоћи више нема. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:393922-Krusevac-2000-radnika-ide-na-kazan


3 

 

Дневно се прими од седам од 10 захтева, који се надаље процењују. Народна кухиња при 
Црвеном крсту у Крушевцу има 600 корисника, а трећина је деце. У Крушевцу је без посла 
више од 16.000 људи. 
- Немамо овлашћења ни могућности да решимо проблеме на нивоу фабрике, па ћемо сваки 
захтев разматрати појединачно, у складу са Законом о социјалној зашитити - износи Слађана 
Чабрић, директорка Центра за социјални рад. - Ко има права на помоћ, сигурно ће је и добити. 
И пре смо помагали овим радницима. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:393930-Krkobabic-Nema-panike-bice-za-penzije 

Кркобабић: Нема панике, биће за пензије 
Предраг ВАСИЉЕВИЋ 

Министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић: Зараде у јавном сектору 

редовне и без „замрзавања“. Обезбедили смо новац за сва социјална давања. Не 

очекујем велике штрајкове на јесен 
 

НЕ треба грађане плашити предвиђањима економске катастрофе које неће бити. Паника је 
беспотребна. Пензије и плате у јавном сектору биће редовно исплаћиване, а новац је обезбеђен 
до краја године. 
Прогнозу да ће Србија без „тежих оштећења“ проћи и кроз нови јесењи талас економске кризе, 
за „Новости“, износи Јован Кркобабић, потпредседник Владе и министар за рад и социјалну 
политику. 
* Значи, нису основане катастрофичне дијагнозе и рачунице да пара има још само 
за августовску пензију? 
 

- Економска ситуација је тешка и сложена. Велика суша смањиће извод пољопривредних 
производа у високом проценту, а инвестиције касне. То је реалност. Али, новца у буџету има за 
редовну исплату плата и пензија и то се не доводи у питање. Нисмо у безизлазној ситуацији и 
није горе него ранијих година. Влада ће све учинити да се избегне „катаклизма“ коју неки 
предвиђају. 
* Хоћете ли прихватити идеју да се ограничи раст плата и пензија да би се 
смањили буџетски расходи? 
- Раст личних примања наставиће се строго по закону, јер другачије и не може. Уколико би нас 
натерала нека велика мука, могао би да се промени закон, али би и тада то било по закону. 
Значи, од ограничења нема ништа. 
ДИЈАЛОГ ПОД КРОВОМ УН* ОЧЕКУЈЕТЕ ли да ће држава постићи широк консензус према 

Косову?  

- Косово није проблем од јуче и није само између нас и Албанаца, већ и између Србије и 

међународне заједнице и Приштине и међународне заједнице. Видимо сада да они који су 

замесили горку питу на Косову - Медлин Олбрајт и Весли Кларк, на пример, организују бизнис 

у нашој покрајини како би извлачили велики новац. 

* Доводи ли се у питање исплата такозване 13. пензије за најугроженије? 
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- Сви пензионери који имају пензију испод 15.000 динара примиће до краја године социјалну 
помоћ у две рате по четири хиљаде динара. Тај бонус који се популарно назива 13. пензија 
почеће да се исплаћује ускоро. Пренели смо модел социјалне политике из Београда и важиће за 
целу државу. То смо обећали и биће у потпуности испуњено. Нема одступања. 
* Хоће ли ребалансом буџета бити обезбеђено довољно новца за сва социјална 
давања? 
- Ребаланс је још у припреми, али се зна да ће социјална политика да се реализује редовно. 
Поднели смо као ресорно министарство захтев да се обезбеди још преко седам милијарди 
динара. Четири милијарде иде за ванредну исплату пензионерима, а више од три милијарде за 
дечије додатке (951 милион), родитељски додатак (449 милиона) и плате за породиље 
(милијарда и 900 милиона). 
* Верујете ли да ће вам Динкић одобрити тај новац? 
- Министар финансија се труди свим својим могућностима да обезбеди редовну исплату свих 
социјалних давања. Немам никаквих примедби на то. Уверен сам да ће новац бити издвојен, јер 
су то приоритети. 
* Увек се крајем лета у Србији најављује „врућа јесен“. Очекујете ли социјална 
превирања? 
- Уверен сам да су сви свесни да подметање ногу, немири и дестабилизација могу само да нас 
уведу у дубиозу. Морамо заједно, кроз дијалог свих друштвених и економских фактора - од 
Владе, преко послодаваца, синдиката, привредника, ратара, радника до социјално угрожених 
грађана - да дођемо до решења. Не очекујем зато штрајкове и веће изливе социјалног бунта. 
Јесен мора да буде врућа од рада, а не од штрајкова. 
* Како поправити статус социјално највише погођених слојева друштва током овог 
мандата? 
- Мора потпуно да се скенира стање и да се свакодневно ради на побољшању положаја тог слоја 
друштва. То је задатак читаве заједнице. Већ сам, на пример, дао налог да се сними ситуација у 
свим домовима за угрожене и да се хитно поправи стандард у њима. 
* Јесу ли се стекли услови да се најзад погасе непотребне агенције и заводи који 
„гуше“ државни апарат? 
- Ако будемо доследни ономе што смо причали у кампањи, морамо укинути на десетине 
агенција, савета, одбора, завода, који нам уопште нису потребни. Многа од тих тела живе као 
паразити, окачени на државно стабло и исисавају новац. Код нас се неки послови дуплирају и 
триплирају по разним канцеларијама без икаквог разлога. Само се штампа на тоне 
беспотребног папира и усвајају неке „одлуке“ и деценијске стратегије које немају никакву 
примену у животу и реалности. С том бирократском јаловошћу мора да се прекине за свагда. 
* Ви сте већ најавили рашчишћавање у свом ресору и укидање свих беспотребних 
трошкова? 
- Код мене у министарству више нико не сме да набави ни једну једину оловку, а да то не буде 
строго по закону. Ниједан динар не сме да се потроши уколико се у потпуности не испоштује 
процедура о јавним набавкама. Тако ће бити без изузетка. Смањићемо број ангажованих људи, 
јер се укидају сви уговори о делу, а те послове преузимају стално запослени. С друге стране, 
појачаћемо инспекцијску службу. 
НИКОЛИЋА ЈОШ НИСАМ ВИДЕО* У ПРОШЛОМ мандату сте имали честе консултације са 

Борисом Тадићем. Какве односе имате са председником Николићем? 

 - Нисам још имао ту част да се састанем са председником Николићем, али мандат је тек почео. 

Председник, свакако, може својим саветима да утиче и на ефикаснији рад осталих државних 

органа, па и Владе. Сматрам да је господин Николић изузетно озбиљан човек и врло одмерен. 
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Уверен сам да ће деловати одговорно и у корист државе. Који ће метод изабрати за сарадњу са 

Владом и министрима, то је његова ствар. 

* Има ли промена у функционисању владајуће коалиције у односу на прошли 
мандат? 
- Влада је практично тек почела да ради и рано је да се створи комплетна слика. Лично, нисам 
ишао на одмор, али неки министри јесу, тако да очекујем да ускоро будемо у комплетном 
саставу и да почнемо да функционишемо као „утегнут“ тим. Уколико не бисмо радили као 
прави тим, све ово што сам раније рекао о економским предвиђањима, било би доведено у 
питање. Сви морају да потегну како би се остварили крупни државни циљеви. 
* Прве три недеље рада Владе обележила је афера „Агробанка“. Хоће ли се 
истрајати на откривању корупционашких случајева из прошлости? 
- Још знатно пре избора и кампање, захтевао сам да се изврши рационализација свих 
финансијских институција. Критиковао сам однос банкарског система према привреди и стање 
у Агробанци, Развојној банци Војводине, Металс банци, Фонду за развој... Предлагао сам да се, 
уместо свих тих парцијалних решења, створи Развојна банка Србије која би узела под контролу 
све финансијске ресурсе и из које би се новац усмеравао на приоритете који би најбрже и 
најефикасније дали резултате. Сад су искрсли проблеми и излазе на видело кредити и 
злоупотребе. Јасно је колико је тај мој предлог био исправан, правовремен и приоритетан. 
* Како да се онда поставимо као држава када је све тако замршено? 
- Премијер Дачић јасно је на СБ УН ставио свима до знања да питање Косова може да се решава 
једино под окриљем УН. Ако будемо решавали такав проблем Ахтисаријевим планом, мојим 
или планом неког трећег, нема од тога ништа. Нужан је дијалог који ће да надгледа и 
контролише УН и наћи ће се решење. Ако неко не жели такво решење, онда га Срби и Албанци 
сами не могу ни постићи. То је мој став. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393953-Sindikat-Novosti-Redovne-plate-niko-nije-otpusten 

Синдикат Новости: Редовне плате, нико није 

отпуштен 
В. Н.   

Јединствени синдикат Компаније „Новости“ поводом тврдњи да се „кућа распада“: 

„Новости“ најтиражније, већ десет година зараде се исплаћују 1. и 15. у месецу, од 

септембра повишица 
ЈЕДИНСТВЕНИ синдикат Компаније „Новости“, као једини репрезентативни синдикат 
запослених у Компанији „Новости“, одбацио је у среду као нетачне и злонамерне тврдње, које 
су дан раније изнела четири синдиката „Политике“ и Синдикат новинара „Новости“. 
После састанка Извршног одбора, ЈСКН је саопштио: 
1. Синдикат новинара „Новости“, са Драганом Чабаркапом на челу, никада, па ни данас, није 
постао нити је репрезентативни синдикат у нашој кући. И до сада се највише исказивао, као и 
саопштењем од уторка, нападима на Компанију у којој ради. 
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2. Велике су разлике у статусу и положају „Политике“ и „Новости“, па су многе истоветности 
наведене у саопштењу и у захтевима непримерене. 
3. Власничка структура „Новости“ је одавно позната, није се мењала већ седам година, и може 
да се сазна и површним увидом на сајту Агенције за привредне регистре. 
4. Управни одбор Компаније састављен је по пропорционалном власничком улогу, он бира 
менаџмент куће, одређује му плате и сваке завршне финансијске године га проверава. Не 
бирају га ни Влада ни синдикати. 
5. Нетачне су формулације, што се „Новости“ тиче, да се кућа „урушава и финансијски пропада“ 
и да је „катастрофалан материјални положај“. 
Ево неколико чињеница: 
* „Вечерње новости“ су данас најтиражније и најпродаваније новине у Србији. 
* У десет последњих година запосленима у Компанији „Новости“ сваког 1. и 15. у месецу 
исплаћена је зарада. 
* За три године, веома тешке финансијске кризе, није отпуштен ниједан запослени, а 
примљене су десетине младих и талентованих. 
* У нашем Колективном уговору, најбољем у медијским кућама у Србији, ЈСКН је, у договору са 
менаџментом, уградио ставку да се од 1. септембра за 11 одсто увећају зараде. 
* ЈСКН наставиће да се залаже за још бољи положај запослених радника, јер је то његова 
основна улога. Непрестана јавна оговарања куће од непризнате синдикалне групице, као што је 
Синдикат новинара „Новости“, само ремете заједничке напоре и атмосферу да се свеукупно 
стање побољша. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Uskoro-placanje-lekara-po-ucinku-zdravstvo-dom-zdravlja.sr.html 

Ускоро плаћање лекара по учинку 
Доктори ће добијати плату на основу ефикасности рада, броја пацијената које имају и 

прописаних рецепата, али и превентивних прегледа 

 
Капитациона формула треба да „посматра” лекара кроз број опредељених пацијената (Фото Д. 
Јевремовић) 

Од 1. октобра у домовима здравља широм Србије требало би да почне примена такозване 
капитације, односно новог система плаћања здравствених радника према ефикасности рада, 
броју пацијената које имају и прописаних рецепата, али и превентивних прегледа које 
обављају. Како је најавила нова министарка здравља проф. др Славица Ђукић-Дејановић, сви 
они који буду радили у просеку здравствене установе, у којој су запослени, имаће плату као и до 
сада. 

Како истиче др Мира Крчевинац, директорка Дома здравља „Краљево”, грађани су у великој 
мери изабрали лекаре, што је главни предуслов за примену капитационе формуле. Она сматра 
да треба форсирати рад медицинара на превентивним прегледима, јер је то кључ решења 
многих проблема у здравству. 

Цео текст прочитајте у штампаном издању од 23. августа 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Uskoro-placanje-lekara-po-ucinku-zdravstvo-dom-zdravlja.sr.html
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338964/Oprema-za-bebe-skuplja-u-Srbiji-nego-u-zemljama-sa-visom-stopom-

PDVa 

Опрема за бебе скупља у Србији него у 
земљама са вишом стопом ПДВ-а 

Снежана Кривокапић  

Представници удружења родитеља упозорили су владу да је цена родитељства у Србији све 

већа, и да потези попут једнократне помоћи најугроженијима неће битно поправити њихов 

положај. Како сазнаје "Блиц", предизборна иницијатива за укидање ПДВ-а на беби храну и 

опрему могла би да сачека нека боља времена, јер се у овом моменту озбиљно размишља о томе 

да само најугроженији родитељи добију додатну помоћ за бебе и малу децу, док би за све остале 

тај намет остао исти или би се чак могао и повећати. 

У Удружењу родитеља и порталу „Бебац“ кажу за „Блиц“ да је идеја о новчаној помоћи добра и 

потребна, али да не решава суштински проблем, јер је 

 

- Родитељи не треба да се третирају као социјални случајеви. Потребна су системска решења јер 

нам уопште није јасно зашто су производи и гардероба за бебе толико скупи, понекад и скупљи 

него у Немачкој где је стандард далеко виши - каже Бранислав Јешић са портала „Бебац“. 

 

Драгана Соћанин, председница удружења „Родитељ“, каже да ни нижи ПДВ не би решио 

проблем јер су у земљама из окружења цене ниже иако, рецимо, и Хрватска и Мађарска имају 

већи ПДВ од Србије. 

 

- Родитељи масовно одлазе у Сегедин по колица за бебе и седишта за аутомобиле, јер су тамо ти 

производи јефтинији. Држава треба да се позабави тиме како да олакша трошкове родитељима 

- закључује она. 

  

Постоји могућност да се порез на беби опрему чак повећа! 

  

У тренутку кад је републички буџет у озбиљном минусу и Министарство финансија разматра да 

повећа неке порезе, мали су изгледи да се усвоји предлог о укидању ПДВ-а на беби опрему и 

храну, који је донела претходна влада и који је чак ушао у скупштинску процедуру, али никад 

није изгласан. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338964/Oprema-za-bebe-skuplja-u-Srbiji-nego-u-zemljama-sa-visom-stopom-PDVa
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338964/Oprema-za-bebe-skuplja-u-Srbiji-nego-u-zemljama-sa-visom-stopom-PDVa
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Зато је сад актуелна идеја да држава повећа одређене расходе како би помогла родитељима 

уместо да се одрекне значајног дела својих прихода који јој је долазио кроз порезе на беби 

опрему и храну. О којем износу је реч, да ли ће он бити подељен једнократно или у више рата и 

ко ће тачно моћи да рачуна на ту помоћ, знаће се након консултација са родитељским 

удружењима, каже извор „Блица“ упућен у актуелне законске измене. 

 

У Министарству финансија званично нису хтели ништа да коментаришу све до почетка 

септембра кад ће дефинитивно изаћи са предлозима закона. Министар Млађан Динкић и 

шефица радне групе Милица Бисић већ су у склопу антикризних мера наговестили повећање 

ПДВ-а са 18 на 20 одсто, па би се чак могло десити да порез на опрему за бебе буде виши. 

  

  

Неће ограничити марже  

Одмах након најаве у марту да би ПДВ на опрему за бебе 

могао бити укинут, трговци су подигли цене 20-30 одсто, 

кажу у удружењима родитеља. На састанцима са тадашњим 

министрима чуо се и податак са терена да су марже на 

пелене и млеко достизале и 300 одсто. У Министарству 

спољне и унутрашње трговине кажу за „Блиц“ да до њих 

није стигао предлог да се марже ограниче, а све и да јесте, 

тако нешто не могу да ураде будући да уредбама могу да 

контролишу само марже на хлеб, млеко и остале основне 

животне намирнице. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339114/Javni-dug-Srbije-povecan-na-547-odsto-BDP 

Јавни дуг Србије повећан на 54,7 одсто БДП 

Танјуг  

Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају јуна 2012. године износио 24,1 милијарду евра 

и у односу на крај марта 2012. повећан је за 18 милиона евра, објавила је данас Народна банка 

Србије (НБС), уз напомену да је јавни дуг повећан на 54,7 одсто бруто домаћег производа 

(БДП). 

Спољни дуг јавног сектора повећан је за 376,4 милиона евра, док је дуг приватног сектора 

смањен за 358,4 милиона евра. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339114/Javni-dug-Srbije-povecan-na-547-odsto-BDP
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По основу депрецијације евра, током другог тромесечја у односу на остале валуте заступљене у 

структури спољног дуга, спољни дуг је порастао за 278,2 милиона евра. 

 

Структура спољног дуга по оригинално уговореном доспећу побољшана је у посматраном 

периоду: учешће краткорочног дуга у укупном дугу је смањено са 2,4 одсто на крају марта на 1,4 

одсто, на крају јуна по основу смањења краткорочних кредитних линија и депозита 

нерезидената код банака. 

 

Јавни дуг Републике Србије на крају јуна 2012. године износио је 15,3 милијарде евра и у 

односу на крај марта 2012. повећан је за 674 милиона евра. Учешће јавног дуга у процењеном 

бруто домаћем производу (БДП) је у другом тромесечју повећано за четири процентна поена, 

на 54,7 одсто. 

 

Током другог тромесечја повећан је и унутрашњи и спољни јавни дуг, делом и због 

депрецијације евра у односу на остале валуте заступљене у структури дуга. 

 

Иако је исплатом овогодишње рате обвезница старе девизне штедње дуг државе по овом 

основу смањен за 213,2 милиона евра, јавни унутрашњи дуг је повећан за 291,3 милиона евра по 

основу нето продаје државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, 

наведено је у извештају НБС. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339028/Unija-sindikata-prosvetnih-radnika-ipak-strajkuje-trazi-prijem-kod-Nikolica-

i-Dacica 

Унија синдиката просветних радника ипак 
штрајкује, тражи пријем код Николића и 
Дачића 

Танјуг  

Унија синдиката просветних радника Србије, након данашњег састанка са представницима 

владе, није одустала од штрајка упозорења 3. септембра, а тражиће и пријем код председника 

Томислава Николића и премијера Ивице Дачића, како би били упознати са актуелном 

ситуацијом у образовању. 

Унија синдиката просветних радника одржаће у среду, 29. августа конференцију за новинаре на 

којој ће говорити о штрајку упозорења 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339028/Unija-sindikata-prosvetnih-radnika-ipak-strajkuje-trazi-prijem-kod-Nikolica-i-Dacica
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339028/Unija-sindikata-prosvetnih-radnika-ipak-strajkuje-trazi-prijem-kod-Nikolica-i-Dacica
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Председник Уније Драган Матијевић истакао је у изјави Тањугу да је одлука о штрајку 

потврђена на данашњем састанку председника школских синдиката који делују у оквиру Уније. 

 

- Председника и премијера упознаћемо са стањем у образовању и предложићемо мере за 

опоравак просвете - рекао је Матијевић. 

 

Коментаришући то што ниједан од преостала три репрезентативна синдиката образовања за 

сада није подржао најављени штрајк Уније, Матијевић је рекао да су "сувише велике разлике 

између Уније и осталих синдиката". 

 

Сви ми у руководству Уније радимо у школама, а бојим се да су челници осталих синдиката 

сувише далеко од свог чланства, сматра Матијевић. 

 

- Нити они разумеју нас, а ни ми њих не можемо да разумемо - рекао је Матијевић. 

 

Састанак представника синдиката образовања и ресорних министарстава, који је трајао око сат 

и по, завршен је данас без конкретног договора о повећању плата просветарима, а најављено је 

да ће разговори бити настављени наредне седмице. 

  

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић изјавио је новинарима 

након састанка да очекује да ће школска година почети на време и да синдикати неће ступити у 

штрајк. 

  

Динкић: Хоцу фер договор са синдикатима 

просвете и здравства 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио 

је да ће се следеће недеље састати са синдикатима просвете 

и здравства, са којима ће разговарати о нивоу зарада у тим 

секторима и нагласио да жели да се постигне фер договор. 

Динкић је новинарима у Ваљеву рекао да жели да направи 

социјални пакт који ће важити у наредним годинама, а не 

само у овој години. 

- Тако ћемо свеобухватно сагледати све њихове предлоге и 

сигуран сам да ћемо имати најбоље решење. Није ми идеја 

да решавам само горуће проблеме, никад не радим на 

кратак рок. Хоћу да направим план, који ће комплетно да 

обухвати следећу годину - рекао је Динкић. 

Он је навео да је увек, па и док је раније био министар 

финансија, имао одличне односе са синдикатима и да је 
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уверен да ће тако бити и у будућности. Динкић је позвао и 

синдикат здравства на разговоре, истакавши да ће увек 

бити иницијатор таквих разговора који су значајни за 

запослене. 

- Желим да направимо социјални пакт, да имамо јасан 

план колико могу плате да расту у јавним службама у 

наредним годинама - рекао је Динкић и нагласио да ће се 

разговарати и о свим другим специфичним проблемима у 

тим секторима. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_toku_saslusanja_u_slucaju_agrobanke_na_red_cekaju_sporne_privatizacije

.4.html?news_id=246367 

После састанка Бироа за координацију обавештајних служби полиција појачала истрагу 

У току саслушања у случају Агробанке, на ред 
чекају спорне приватизације 
НАША ПРИЧА 

АУТОР: И. ПЕЈЧИЋ - М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Полиција је у последња два дана интензивирала рад на случају Агробанке, а у оквиру 

истраге саслушано је више особа, сазнаје Данас. Према незваничним информацијама, они су 

саслушани у својству грађана, односно одазвали су се позиву на информативни разговор у 

просторијама полиције. Како наводи наш извор из полиције, рад на случају Агробанке је 

приоритет, а након тога почеће саслушања у оквиру истраге о спорним приватизацијама у 

Србији. Према незваничним сазнањима нашег листа, од више грађана који су саслушавани 

одузети су пасоши, али ту информацију нисмо могли да проверимо у полицији. 
После седнице Бироа за координацију служби безбедности, на којој се у понедељак 
разговарало о Агробанци и о 24 случаја високе корупције углавном у процесу приватизације, 
није издато никакво саопштење за јавност. Ни један од званичника који су јој присуствовали 
није давао изјаве, укључујући и првог човека тог тима, Александра Вучића. За многе је тај мук 
после седнице био сигнал да су на реду за хапшења „велике зверке“, али је било и оних који су 
тврдили да су те спекулације више плод жеље него реалне могућности служби. Ипак, већ 
наредног дана се прочуло да неки виђенији људи више немају могућност да оду из земље, да 
списак оптужених за слом Агробанке, после хапшења Душана Антонића, бившег директора и 
седморице његових сарадника пре две недеље, није коначан. Вучић је раније изјавио да се кроз 
модел Агробанке јасно види како је уништавана држава, чиме је дефинисао приоритет који је 
дат том случају у односу на листу Европске уније од 24 примера високе корупције. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_toku_saslusanja_u_slucaju_agrobanke_na_red_cekaju_sporne_privatizacije.4.html?news_id=246367
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_toku_saslusanja_u_slucaju_agrobanke_na_red_cekaju_sporne_privatizacije.4.html?news_id=246367
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С друге стране, очекује се да ће већ наредне недеље почети и „обрада“ тих случајева, јер 
Европска унија не само да на њима инсистира, него очекује да се већ на почетку преговора 
добију одговори на спорна питања а оптужени за криминал и високу корупцију приведу 
правди. То, иначе, није услов који је постављен само Србији, већ су у преговорима који су 
почели са Црном Гором, најпре отворена, а последња ће бити затворена поглавља 23 и 24, која 
говоре о корупцији и организованом криминалу. Европска комисија је најавила да ће тај 
принцип бити примењен и у свим будућим преговорима, што значи и за Србију. Код нас, оно 
што је већ јавности познато, листа спорних тема достављена је пре више од годину дана, али 
дуго нико није желео ни да потврди нити да демантује нагађања за које се случајеве Европска 
комисија занима. Тек је у Резолуцији о Србији, коју је Европски парламент усвојио почетком 
марта, наведено да ЕУ захтева решење спорних случајева високе корупције, а од 24 посебно је 
издвојио питање приватизације Сартида, Југоремедије и Мобтела, затим постојање картелског 
договора приликом куповине Ц-маркета и непоштовање уговора који је АТП Војводина 
склопила са градским властима о изградњи нове аутобуске станице у Новом Саду. 

Листа ЕУ достављена Београду 
Осим пет највећих, на листи спорних случајева налази се још приватизација Луке Београд, 
Вечерњих новости, Ветеринарског завода, Керамике из Кањиже, Заставе електро, 
Технохемије, Срболека, Шинвоза, Просвете, Трудбеник градње, али и конфликт интереса у 
приватизацији у време када је Мирко Цветковић био директор а у исто време и директор Цес 
мекона (консултантска кућа за приватизације). Проблем је и посао постављања каблова дуж 
аутопута, који је добила НУБА група без тендера, извоз шећера у ЕУ, концесија за аутопут 
Хоргош-Пожега, трансакција са житом у Азотари Панчево, Оснивање Националне 
штедионице као и привилегија исплаћивања старе штедње која јој је дата, као и додела 
земљишта без надокнаде Мишковићевој фирми Делта реал. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_predstavnika_sindikata_obrazovanja_i_vlade.55.html?news_id=2

46365 

Без договора представника синдиката 
образовања и Владе 
АУТОР: В. А. 

Београд - Састанак представника синдиката образовања и министарства просвете и финансија 

завршен је јуче без конкретног договора о повећању плата запосленима у образовању. 

Синдикати су незадовољни што се министар финансија Млађан Динкић није појавио на 

састанку, а договорено је само да се разговори наставе идуће недеље. 
Представници синдиката траже да се поштује Закон о буџету када је реч о повећању плата, по 
коме би октобарска повишица требало да буде везана за стопу шестомесечне инфлације. 
Синдикати очекују и договор о протоколу о повећању плата за наредну годину, исплату 
јубиларних награда, корекцију коефицијената и решавање проблема технолошких вишкова. 

- Сигурно је да ниједан синдикат неће прихватити замрзавање плата. У тренутку двоцифрене 
инфлације, било би срамота понудити просветним радницима повећање од један одсто - каже 
за Данас Томислав Живановић, председник ГСПРС „Независност“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_predstavnika_sindikata_obrazovanja_i_vlade.55.html?news_id=246365
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_predstavnika_sindikata_obrazovanja_i_vlade.55.html?news_id=246365
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Бојан Миновић, из Уније синдиката просветних радника Србије, рекао је за Данас да су 
представници владе на јучерашњем састанку обећали да ће бити испоштован потписан 
споразум, али да није било речи о конкретним решењима. Миновић указује да јубиларне 
награде још нису исплаћене у многим општинама у Србији и да је највећи проблем у 
Војводини, пошто надлежни у Републици и Покрајини пребацују једни на друге одговорност. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић изјавио је након састанка 
да не очекује да ће синдикати ступити у штрајк и да ће школска година почети на време. Он је 
казао да су представници синдиката показали разумевање за тешку економску кризу у земљи и 
да ће о платама детаљније разговарати наредне среде или четвртка. 

Подсетимо, Унија синдиката просветних радника најавила је за 3. септембар штрајк упозорења 
и протест на Тргу Николе Пашића у Београду. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/peconi-%E2%80%9Evoza%E2%80%9D-radnike-od-sombora-do-vrbasa 

Пецони „воза” раднике од Сомбора до 
Врбаса 
 

Судбина некада најмодерније српске фабрике уља и биљних масти, сомборске 
Уљаре „Сунце“ на себи својствен начин „забавља“ годинама уназад сомборску али 
и ширу јавност пре свега односом већинског власника према њеним радницима, 

  

производном програму, тешком муком изграђеним брендовима, а сва је прилика да је у овој 
„шпанској серији“ српске транзицијске привреде на реду нова епизода, пошто су ових дана 
поново искрсле несугласице између већинског власника и синдиката „Сунца“, које, ако је 
веровати јединој страни која се оглашава, радничким синдикатима, представља парадигму 
дивљег српског капитализма. 

Наиме, након што су им зимус под претњом отказа наметнути анекси уговора о раду ( изјаве 
којима су се радници одрекли колективног гранског уговора) и којим су формално-правно 
постали радници врбашког „Витала“, добар део преосталих радника „Сунца“ би свој радни 
ангажман требао да настави у Врбасу, што је изазвало жучну реакцију синдиката 
„Независност“. 

Својевремено, на прелазу векова, приватизована од стране српске монстер-фирме „Делта“ у 
низу финансијских „буразерских“ трансакција нових српских тајкуна, „Сунце“ је постала ћерка-
фирма империје „Инвеј“, чувеног „контроверзног бизнисмена“ Предрага Ранковића-Пецонија, 
а турбуленције су започеле малте не одмах по овом, берзански посленици би рекли, 
„пријатељском преузимању“. Имајући своју визију пословања у уљарској индустрији, 
Пецонијев „Инвеј“ је, будући и већински власник врбашког „Витала“, од сомборског „Сунца“ 
направио готово искључиво сировинску базу већој, али застарелијој уљари у Врбасу, при чему 
је дошао на идеју да некадашњих скоро хиљаду радника-Сомбораца, прерасподелом 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/peconi-%E2%80%9Evoza%E2%80%9D-radnike-od-sombora-do-vrbasa
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једноставно „пребаци“ у Врбас. Наравно, ова намера, тумачена и као рецептура за решавање 
баласта вишка радне снаге, довела је до радничког незадовољства, у сукобу запослених и 
већинског власника посредовала је те 2007.године држава и локална самоуправа, и цела 
„ствар“ је наизглед „легла“. Следећих неколико година, уз какав-такав социјални програм, 
погони сомборског „Сунца“ су бивали све пустији, да би ово лето дочекали са свега 170-так 
радника, од којих би, по најновијим плановима већинског власника односно актуелног 
менаџмента, један део морао да, уместо на периферију Сомбора, иде у Врбас, тачније „Витал“, 
на посао. 

- Један радник је већ упућен на рад у Врбас, а како чујемо, исту судбину очекује још најмање 
двадесетак запослених- кажу у синдикату „Независност“ у сомборској Уљари „Сунце“, 
одлучном да заштити радничка права. 

- Изгледа да нам нема друге до да опет упутимо захтев инспекцији рада за заштиту права 
радника, јер тврдимо да је удаљеност на коју се радници упућују на рад код другог послодавца 
већа од 50 километара- сигурни су синдикалци-уљарци у незаконитост захтева менаџмента 
„Сунца“, очигледно „хватајући се за сламку“, како се једино може дефинисати примедба 
усмерена на број километара од „Сунца“ до „Витала“. 

М. Миљеновић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/kasne-plate-gubici-ogromni 

Касне плате, губици огромни 
 

Запослени у ЈКП "Градско зеленило" су одржали штрајк упозорења, тако што од 6 
до 7 часова нису радили на терену, већ су били у кругу предузећа. 

Синдикат: Град не плаћа услуге одржавања зеленила по реалним ценама 

  

Председник Штрајкачког одбора Љубомир Поповић казао је да су се састали са директором 
предузећа Иваном Ферко, али да  исплата првог дела јулске зараде неће одвратити синдикат 
"Зеленила"да за десет радних  дана почне генерални штрајк. 

- Касни нам једна и по зарада, међутим од тог проблема далеко је значајнији други, а то су 
велики губици предузећа и то што Град не плаћа услуге одржавања зеленила по реалним 
ценама, већ примењује ценовник од 2001. године. Тражимо да оснивач, а то је Град, и 
менаџмент фирме донесу програм како да се"Зеленило" опорави, јер фирма све више тоне - 
рекао је синдикални предводник Поповић. Директор предузећа Иван Ферко је навео да се 
слаже са синдикатом. - Трудим се, идем и борим се, али не знам колико ћу успети, јер не зависи 
све од мене - вели Ферко. 

Директор је раније изјавио  да опоравак предузећа види у изласку на тржиште, али да је 
однедавно на челу фирме, и да му  је због тога потребно време да планове реализује. 

Чланица Градског већа за комуналије Гордана Пушић казала је, да не зна шта тражи 

Штрајкачки одбор. Синдикат  "Градског зеленила", навела је, није обавестио Град о штрајку и 

да зато нема шта да каже. З. Д. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/kasne-plate-gubici-ogromni


15 

 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/sindikat-trazi-slobodno-za-gradevinare-zbog-vreline/51993.phtml 

Синдикат тражи слободно за грађевинаре 
због врелине 
Аутор: Танјуг  

Синдикат градјевинских раднике у Аустриј затражио је да се градјевинским 

радницима наредних дана да слободно због прогнозираних врелина. 

"Док купачи по овим тропским врелинама могу да се склоне у хлад грађевински радници 

морају и даље по сунцу да раде најтеже послове. То не сме бити", подвукао је председник овог 

синдиката Јозеф Мухрич. 

 Он је указао да је ове године много градјевинских радника морало да обустави радове због 

здравствених проблема, аритмија услед врелине. 

Мухич се залаже за уводјење јасних правила о раду по високим температурама. 

 Од 35 степени би градјавински радници, према његовом мишљењу, требало да буду 

поштедјени од рада. 

 У протеклих пет година, како је навео у саопштењу, било је у просеку по три дана са 

температурама на 35 степени или више. 

 Актуелна правила, како је истакао, нису задовољавајућа. 

 Министар за рад и социјална питања Рудолф Хундсторфер заложио се за индивидуална 

решења. 

Према његовом мишљењу треба појединачно индивидуално приступити решавању питања да 

ли градјавински радници треба да добију слободне дане када је вруће, и да би требало можда 

радницима дати бесплатну воду, односно дуже паузе. 

 У суштини, како је нагласио Хундсторфер, он разуме захтеве за слободни дан када је врело, 

али опште решење није идеално. 

  

Он сматра да свако радно место захтева индивидуални приступ и решење. 
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