
1 

 

          

 

30.август  2012. 

                                        

  

 

 
 

Социјални савет пун министара;(стр.2) 
На сајмовима само привремени посао; (стр.2) 
Спорне приватизације скупо ће вас коштати; (стр.3) 
„Еуроцајт” удвостручио број запослених; (стр.4) 
Вучић: Истражне радње у 27 приватизованих предузећа; (стр.5) 
Путари траже да се преиспита приватизација; (стр.6) 
Борба за 11 хектара грађевинског земљишта; (стр.7) 
Синдикати незадовољни;(стр.8) 

Штрајк просветара: Наставе неће бити у 700 школа;(стр.9) 

Дачић у име Владе у Социјално-економском савету;(стр.9) 
Спасавање војвођанског металског комплекса;(стр.11) 
Перишић: Јура не отпушта раднике у Нишу;(стр.12) 
Могући штрајкови у школама;(стр.13) 
Данас разговор о платама здравства;(стр.14) 
Запослени у 14. октобру пред РФЗО;(стр.14) 
Дчић на челу СЕС-а;(стр.16) 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394836-Socijalni-savet-pun-ministara 

Социјални савет пун министара 
Б. С.  

Саставља се тим за дијалог владе, синдиката и послодаваца. Владу ће у Социјално-

економском сасветеу највереоватније представљати лично министри неколико 

ресора 

 
НОВИ Социјално-економски савет убудуће ће предводити премијер Владе Србије Ивица 
Дачић, а његово именовање се очекује већ идуће седмице, када је и најављена конститутивна 
седница. 
Сазив Савета ће, по већ устаљеном обрасцу, чинити по шест предствника синдиката, Уније 
послодаваца и Владе Србије, с тим да ће државу, како “Новости” сазнају, највероватније 
заступати и поједини министри и то: здравља, просвете, рада, запошљавања и социјалне 
политике, привреде и финансија... 
 

Према речима премијера, улога Савета ће бити веома утицајна, јер се убудуће ниједан закон из 
области социјалне и економске политике неће усвајати пре него што се чланови СЕС-а изјасне 
о тим предлозима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394832-Na-sajmovima-samo-privremeni-posao 

На сајмовима само привремени посао 
Б. СТЈЕЉА  

Годишње се организује стотинак сајмова за запошљавање, али газде веома ретко 

дају стални радни однос. У овој години запослен сваки шести посетилац, а лане 

сваки пети. Најтраженији угоститељи 

 
СВЕ више младих, али и оних у средњим годинама, посећују сајмове Националне службе за 
запошљавање у потрази за послом. Ове године је сваком шестом то пошло за руком. Уговоре о 
раду успело је да потпише 6.424 кандидата, од укупно 39.151, оних који су остављали своје 
биографије на штандовима разних фирми и компанија широм Србије. 
У Националној служби за запошљавање кажу да су у првом полугодишту организовали 70 
оваквих сајмова на којима су 1.762 послодавца изнела разне понуде. 
 

- Највише су тражили оне са средњим стручним квалификацијама и то углавном угоститеље, 
трговце, грађевинце, а мало је ко давао понуде стручњацима и менаџерима - објашњава Ивана 
Дамњановић, начелница Одељења за развој односа са послодавцима у НСЗ. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394836-Socijalni-savet-pun-ministara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394832-Na-sajmovima-samo-privremeni-posao


3 

 

Међу посетиоцима је тако ове године било највише оних у средњим годинама (46,39 одсто) и са 
средњим нивоом образовања (61,28 одсто). 
- Лане је ситуација била нешто другачија, јер смо имали већи буџет за мотивисање послодаваца 
који су упошљавали младе са бироа и то се радило кроз програме “Прва шанса” и “Стручна 
пракса”. На тим сајмовима је зато било највише посетилаца који су млађи од 30 година и који 
немају радног искуства - додаје Дамњановићева, и рачуна да је од укупно 45.687 незапослених 
који су обишли штандове чак 47,2 одсто млађих од 30 година. - Ове године је, међутим, због 
кризе смањена квота за давање субвенција послодавцима који траже младе без искуства и 
самим тим је међу посетиоцима било највише оних између 31. и 50. године живота. Таквих је у 
првих шест месеци ове године било 18.138, односно чак 46,39 одсто. 
САЈМОВИ ПОЧЕТКОМ И КРАЈЕМ ГОДИНЕНАЈВИШЕ сајмова организује се почетком и 
крајем године, а нови талас спрема се од септембра - најављује Ивана Дамњановић. - Свака од 
30 филијала НСЗ има обавезу да организује сајам, а у овој години би требало да их буде укупно 
110. Тако да ће их у наредним месецима бити сасвим довољно широм целе земље. 

На 104 сајма за запошљавање, организованих од југа до севера земље током целе прошле 
године, посао је нашао сваки пети посетилац, односно њих тачно 8.990. У НСЗ кажу да је рано 
закључивати да ли је данас теже доћи до посла, јер ће се пресек стања знати тек у завршници 
ове године. Извесно је, међутим, да је стални посао у свим периодима - реткост. 
- И тада и данас већина је потписивала уговоре на одређено време. Послодавци најчешће 
ангажују раднике на шест месеци, а потом им продужавају уговор на још толико - потврђују у 
НСЗ. 
А осим сајмова, за које је заслужна ова служба, и друге куће су спајале оне које нуде посао са 
онима који га траже. Највише кандидата привукли су сајмови “Џоб фер” и “Каријер дејс”. Оба 
су усмерена на студенте завршних година и дипломце који желе добру каријеру. У понуди су, 
осим сталних радних места, и разни облици волонтирања, приправничког стажа... Ту су, 
међутим, упошљавања била знатно ређа. 
- Овогодиши сајам посетило је између 4.000 и 5.000 незапослених, али је уговор о раду 
склопило тек њих стотинак - каже Ивана Овчарић из “Каријер дејса”. - Ипак, од почетка године 
до данас је у нашу електронску базу стигло чак 3.000 биографија и послодавци имају могућност 
да траже кадар и овим путем. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sporne-privatizacije-skupo-ce-vas-kostati.sr.html 

ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛКО КАЦИН, известилац Европског парламента за Србију 

Спорне приватизације скупо ће вас коштати 
До дијалога Београда и Приштине веома брзо 

„Институције Европске уније за Србију, у име Србије, у Србији или ван ње не могу, не желе и 
неће направити ма шта што Србија не жели и не направи сама за себе”. 

Ово је главна порука Јелка Кацина, известиоца Европског парламента за Србију, с којим смо 
јуче разговарали на крају његове тродневне посете Београду и после сусрета са највишим 
српским званичницима. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sporne-privatizacije-skupo-ce-vas-kostati.sr.html
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Кацин, чије су раније изјаве више пута иритирале српску јавност, овога пута имао је видно 
мирнију реторику. На питање да ли се слаже са оваквим нашим запажањем одговорио је 
одречно и навео да, заправо, људи у Србији данас све више разумеју о чему се ту ради, па се и 
његове поруке данас, кад се људи хватају за „сваку сламку” наде да  ће земља кренути у 
позитивном правцу, другачије разумеју: „Да вам илуструјем. Коме је користило да Србија и 
Словенија немају дипломатске односе десет година? На крају, када се то десило, људи су 
питали па зашто то нисмо направили пре”. 

Изјавили сте да Србија неће добити датум преговора до краја ове године. Колике 
су шансе да тај датум буде одобрен у јуну 2013? 
Заменица српског премијера иде у Брисел ових дана и она ће тамо представити радни нацрт и 
резултате рада Србије, владе Србије и законске пројекте, који би требало да буду снажнији 
аргументи за добијање датума за почетак преговора. Следеће седмице одлази и премијер 
Дачић у Брисел. Биће у главним институцијама ЕУ, и у Парламенту и у Комисији и у Савету. 
Мислим да је то права прилика да се ту стварно направи пробој. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 30. августа.  
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Eurocajt-udvostrucio-broj-zaposlenih.sr.html 

„Еуроцајт” удвостручио број запослених 
У фабрици у Сремској Митровици за највеће и најпознатије немачке фабрике аутомобила лане 

произведено 12,6 милиона разних врста каблова 

Сремска Митровица – „Еуроцајт”, српско-словеначка фирма из Сремске Митровице која се 
бави конфекционирањем каблова за немачку ауто-индустрију, произвео је прошле године 12,6 
милиона разних врста каблова за „ауди”, „мерцедес”, „бе-ем-ве”, „фолксваген” и друге врсте 
немачких возила са 170 запослених радника, а током ове године примио је још 173 радника и, 
према досадашњим испорукама, свом кооперанту ИГБ-аутомотиве из Инђије испоручиће ове 
године више од 17 милиона каблова, који ће бити уграђени у аутомобиле произведене у 
Немачкој. 
Јуче смо примили нових 70 жена за рад на конфекционирању каблова, јер купци траже све 
веће количине робе. А, од почетка ове године примљено је укупно 173 нова радника, махом 
жене, јер нам треба радна снага, купци повећавају наруџбе и ми смо спремни да их пратимо. Уз 
нове раднике, примљене у овој години, набавили смо и потребну опрему за 5,7 милиона 
динара, а ускоро нам стижу машине за још 3,5 милиона динара, када ћемо примити још 
радника – каже Милорад Пурешевић, директор „Еуроцајта” у Сремској Митровици. 

Пре три године у „Еуроцајту” је било тек 40 радника, а онда је кренуло нагло повећање 
производње и запошљавање. И садашња 343 радника није крајња цифра. До краја године овде 
би, према проценама руководства, посао могло добити још седамдесетак запослених. Конкурс 
за пријем радне снаге је и даље отворен. 

– Чекамо нову опрему, а пошто у Немачкој затварају овакве погоне, за нас ће вероватно 
следеће године бити још више посла – каже директор Пурешевић. 

„Еуроцајт” је купио хале бивше конфекције „Сирмодекс” у Сремској Митровици пре четири 
године и почео са 40 запослених. Истина, зараде запослених су у просеку 25.000 динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Eurocajt-udvostrucio-broj-zaposlenih.sr.html
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Тренутно се радним данима ради у три смене, али, због потреба тржишта, организују се и две 
смене које раде и суботом. 

Директор Пурешевић је свестан да су плате на ниском нивоу и рачуна да ће ускоро и то бити 
поправљено, међутим, каже, не треба очекивати велика повећања зарада, јер је реч о 
специфичном услужном послу. 

– Зараде су, тачно је, ниске, ових дана видећемо шта се може учинити да се оне повећају, 
међутим, сасвим сам сигуран да то неће бити велико повећање. Нажалост инокупци траже што 
јефтинији производ и ми се морамо, ако хоћемо да имамо посла, уклапати у њихове 
калкулације. Истини за вољу рад на конфекционирању ауто-каблова није тежак посао, 
запослене жене су за сада задовољне, а сваког дана нам стижу нове молбе за запошљавање и 
обуку нових радника – закључује директор Пурешевић. 

Ј. Слатинац 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Istrazne-radnje-u-27-privatizovanih-preduzeca.sr.html 

Вучић: Истражне радње у 27 приватизованих 
предузећа 
 

БЕОГРАД – Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да државни 
органи спроводе истражне радње у свих 24, као и још три друга предузећа која су 
приватизована у Србији. 

Вучић је рекао да ће се држава изборити против корупције и криминала, нагласивши да је у 
том смислу потребна свака врста експертске помоћи. 

Он је поводом става известиоца Европског парламента за Србију Јелка Кацина да је неопходно 
да Србија изврши контролу 24 приватизована предузећа, рекао да „ће то бити урађено, пре 
свега због нас, због наше деце и будућности, и наше земље”. 

Вучић је истовремено рекао да се плаши, уколико се то не уради, да никакву будућност не 
бисмо ни имали. 

Он је изразио уверење и да ће резултати тих истражних радњи бити познати релативно брзо, 
замоливши људе да не показују нестрпљење. 

Упитан на шта је конкретно мислио Кацин када је рекао да држава рекетира инвеститоре, 
Вучић је одговорио да зна више таквих примера од Кацина. 

„Знам више примера од Кацина који су се догађали у прошлости, а уверен сам да постоје неки 
који би то покушали и данас, да се нису мало уплашили”, рекао је Вучић, нагласивши да се то 
неће убудуће дешавати у Србији. 

Упитан када ће бити нова седница Бироа за координацију служби безбедности, и да ли ће бити 
повезана са ставовима Кацина, Вучић је одговорио да ће нова седница бити одржана почетком 
наредне седмице. 

Он је додао да су и на претходној седници тог Бироа донети закључци који су важни за све оно 
о чему је говорио Кацин.Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Istrazne-radnje-u-27-privatizovanih-preduzeca.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/putari_traze_da_se_preispita_privatizacija.4.html?news_id=246746 

Путари траже да се преиспита 
приватизација 
АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Више од 1.500 радника пет путарских предузећа која су пословала у склопу Нибенс 

групе - Београд, Врање, Ниш, Крагујевац и Бачка пут упутили су јуче писмо председницима 

Србије и Владе Томиславу Николићу и Ивици Дачићу, као и министру финансија Млађану 

Динкићу, у ком инсистирају да држава преиспита поступак приватизације ових пет предузећа. 

Већ годину дана држава, тврде путари, није ништа урадила да спречи даље пропадање ових 

фирми. 

 
- Онај део радника који није отпуштен, ради за минималац послове одржавања путева и уместо 
да овако велика предузећа раде посао ког има довољно, у ситуацији смо да радимо за друге, 
много мање фирме, као подизвођачи само да бисмо преживели - каже за Данас председница 
синдиката путара Соња Вукановић. 

Три предузећа ПЗП Ниш, ПЗП Крагујевац и ПЗП Врање тренутно су у стечају, док су друга два 
Бачка пут и ПЗП Београд у процесу реструктурирања. „Са ова два предузећа ништа није 
урађено, држава никакав програм није донела, док се она која су у стечају сналазе тако што 
раде ситне послове“, напомиње Вукановић. Тренутно у пет предузећа ради 1.500 људи, у Нишу 
их је отпушено близу 50, у Крагујевцу чак 100. Примања ових радника су минимална, али за 
сада не касне, истиче Вукановићева. Међутим, проблем за некада озбиљне фирме јесте то што 
јемства нису скинута, а рачуни одблокирани. „Једна је ствар кад нема посла, то овде није 
случај. Ми бисмо имали посла, али не можемо да га добијемо док се не реши ситуација и не 
преиспита приватизација“, наглашава Соња Вукановић. Она истиче да је то посао који треба да 
уради држава, а не да „нуди 10.000 евра за свако отворено место“, већ да реши проблеме и 
сачува радна места која већ постоје. „Сад се прича о проблему Агробанке, а знате ли шта је 
Агробанка у поређењу са овим - мачји кашаљ“, напомиње Вукановићева. 

Ових пет путарских предузећа је купио Мило Ђурашковић и сва су пословала у оквиру његове 
Нибенс групе. Ђурашковић је у мају прошле године ухапшен због малверзација у крушевачком 
ФАМ-у, који је такође купио, а држава је потом раскинула тај уговор. Слична судбина као пет 
предузећа из Нибенс групе, задесила је и грађевинско предузеће Партизански пут, које је пре 
нешто више од три године купило ПЗП Београд. И та приватизација је раскинута, фирма је у 
реструктурирању, а сви рачуни блокирани су готово две године. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/putari_traze_da_se_preispita_privatizacija.4.html?news_id=246746
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/borba_za_11_hektara_gradjevinskog_zemljista_.4.html?news_id=246750 

Поводом приватизације АТП Морава из Врњачке Бање, Самостални синдикат Врњачке 

Бање упутио писма Кацину, Дачићу, Николићу и Радисављевићу 

Борба за 11 хектара грађевинског земљишта 
АУТОР: Б. КАРОВИЋ 

Београд - Председник Савеза самосталних синдиката Општине Врњачка Бања Љубомир 

Ракезић упутио је известиоцу Европског парламента за Србију Јелку Кацину, председнику 

Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу, као и специјалном тужиоцу за 

организовани криминал Миљку Радисављевићу, писмо у ком их још једном упозорава на лошу 

приватизацију АТП Мораве из Врњачке Бање.  

 
Ракезић је замолио Кацина да се заложи да се у органима и институцијама ЕУ сазна за овај 
случај криминалне приватизације, у којој су учествовали како локални, тако и републички 
политичари и тајкуни, односно да надлежним органима достави документа из којих се, како је 
навео, види велика корупција и пљачка извршена код ове приватизације. У првом од два 
документа које је послао, а који је скинут са званичног сајта Агенције за привредне регистре, 
види се да је купац предузећа Остоја Тегелтија у неколико месеци као физичко лице 
регистровао две фирме, али да су у рубрикама где се наводи власник предузећа, уписана као 
његова два различита матична броја грађана. 

„Други документ је Уговор о кредиту са Агробанком у чијој тачки 9. се види да је као залог за 
враћање кредита дао хипотеку првог реда на аутобуску станицу у Врњачкој Бањи чак три дана 
пре него што је постао њен власник. Наиме, датум када је стављена хипотека је 22. мај 2006, а 
фирму је од Агенције за приватизацију купио 25. маја исте године. Дакле, дао је хипотеку првог 
реда на објекат који тада уопште није био његов. Сав криминал око ове приватизације је са 
циљем да се јефтино дође до земљишта велике вредности које поседује АТП Морава“, навео је 
Ракезић. 

За Ивицу Дачића, коме је и раније као министру полиције упућивао дописе, Ракезић тврди да је 
заслужан за почетак раскринкавања те приватизације, јер је већински власник Тегелтија 
притворен, а касније у судском поступку и осуђен на четири и по године затвора, а све након 
мејла у којем му је, пре извесног времена, доставио документа. Ипак, Ракезић сматра да случај 
није доведен до краја, па је Дачићу, сада као премијеру, поново доставио документацију. 

Специјалном тужиоцу за организовани криминал, Миљку Радисављевићу, објаснио је да су 
бивши радници суду поднели тужбу за ништавност уговора о приватизацији и платили таксу 
вишу од 80.000 динара како би представка ушла у поступак, али да суд ни до данас није 
покренуо тај случај. 

„У ову пљачку фирме укључени су политичари, локални и републички, тајкуни и људи из 
правосуђа, а све са циљем да појединци дођу до земљишта од 11 хектара“, тврди Ракезић и 
оцењује да је Врњачка Бања у овом случају претрпела штету од више десетина милиона евра. У 
Бањи се спекулише и да је АТП Морава страдала јер су моћни људи желели да преузму то 
земљиште на коме би се, према неким ранијим општинским плановима могао изградити 
студентски дом али и туристички комплекс са аква-парком. У прилог тих спекулације иду и 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/borba_za_11_hektara_gradjevinskog_zemljista_.4.html?news_id=246750
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тврдње да већ формиран конзорцијум за учешће на тендеру на коме ће бити понуђена АТП 
Морава, а да се међу заинтересованим фирмама налази и грађевинско предузеће бившег 
председника општине Зорана Сеизовића, кога грађани оптужују да није реаговао ни када су 
радници штрајковали, нити је ишта учинио да спречи последице лоше приватизације. 

Замршени токови 
АТП Морава из Врњачке Бање тренутно је у стечају. Предузеће је први пут приватизовано 
2004. године, тада под именом „Аутопревоз“. Продато је на аукцији за 31 милион динара или 
450.000 евра. Након тога уследио је протест радника и пензионера, који су сматрали да је 
процењена вредност капитала вишеструко умањена и да је купац предузећа добио велику 
имовину практично на поклон. Та приватизација је раскинута, а већински пакет акција на 
берзи је потом, под именом АТП Морава, купио Остоја Тегелтија. Током пословања Тегелтија 
је упао у вишемилионске дугове, а токове новца „мрсио“ је оснивањем ћерка фирми, које је 
користио и за премештања радника из једне у другу. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_nezadovoljni.55.html?news_id=246707 

Влада предложила просветарима две повишице од по два одсто 

Синдикати незадовољни 
АУТОР: В. А. И АГЕНЦИЈЕ 

Београд - Влада Србије понудила је запосленима у просвети повећање плата за два одсто у 

октобру и још два одсто у априлу идуће године, што је много мање од онога што су синдикати 

просветних радника очекивали.  

 
Након јучерашњег састанка са представницима синдиката просветара, министар финансија 
Млађан Динкић је навео да је нову владу затекао буџетски дефицит од 230 милијарди динара и 
да због тога нема новца за већу повишицу плата просветних радника. 

Динкић је објаснио да ће се понуђена повишица односити и на остале запослене у јавном 
сектору и да ће о томе сутра разговарати са запосленима у здравству. Према његовим речима, у 
октобру би требало да буде донета уредба којом ће свим запосленима у предшколском 
образовању бити изједначене зараде. Уредба би требало да важи од почетка наредне године. 

Динкић је поручио да ће сви запослени у јавним службама имати сигуран посао, али да морају 
да имају разумевања за ситуацију у којој се земља налази. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић, који је такође 
присуствовао састанку са синдикатима, навео је да ће Влада наставити да исплаћује јубиларне и 
Светосавске награде. 

Представници репрезентативних синдиката незадовољни су понудом Владе, о којој сада треба 
да се изјасне главни одбори. 

Драган Матијевић из Уније синдиката просветних радника Србије казао је да тај синдикат неће 
одустати од најављеног протеста 3. септембра на Тргу Николе Пашића. Председник Синдиката 
образовања Србије Бранислав Павловић рекао је да би одговор тог синдиката требало да буде 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_nezadovoljni.55.html?news_id=246707
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познат до наредне седнице Владе. Председник ГСПРС „Независност“ Томислав Живановић 
истакао је да не верује да ће његов синдикат пристати на понуду о повишици, јер се њом 
деградирају запослени у просвети. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340118/Strajk-prosvetara-Nastave-nece-biti-u-700-skola 

ПОЈЕДИНИ СИНДИКАТИ НЕ ОДУСТАЈУ ОД ПРОТЕСТА 

Штрајк просветара: Наставе неће бити у 700 
школа 

С.Р.Т.  

Од 1.800 школа у Србији првог радног дана у новој школској години наставе највероватније 

неће бити у 700 школа, најављују у Унији синдиката просветних радника Србије, који су за 3. 

септембар заказали протест у Београду. 

- Наш синдикат има око 30.000 чланова. На протесту очекујемо 1.500 до 2.000 људи, а остали 

ће у својим школама обуставити рад. Једино ће радити учитељи који примају првачиће - каже 

Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника Србије. 

  

Он каже да његов синдикат неће потписати Протокол са Владом и дати сагласност да 

октобарско и априлско повећање плата буде по два одсто. Овај синдикат тражи да повећање 

плате у октобру буде пет одсто, а да у наредној години плате просветара буду 30 одсто веће од 

просечне плате у Србији. Уколико Влада не испуни њихове захтеве не искључује могућност 

нових великих штрајкова. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340182/Dacic-u-ime-Vlade-u-Socijalnoekonomskom-savetu 

Дачић у име Владе у Социјално-економском 
савету 

Бета  

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да ће он бити на челу представника Владе у 

Социјално-економском савету и најавио да ће то тело убудуће разматрати све законске 

предлоге који се тичу радних односа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340118/Strajk-prosvetara-Nastave-nece-biti-u-700-skola
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340182/Dacic-u-ime-Vlade-u-Socijalnoekonomskom-savetu
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- У наредних неколико дана очекујем да се именује нови сасатав Савета јер је постојећем 

истекао мандат. На седници Владе ће бити одређено шест представника, а по толико ће 

одредити и представници репрезентативних синдиката и послодаваца - рекао је Дачић после 

састанка са члановима Колегијума Савета на којем су се договорили о будућем раду тог тела. 

 

На састанку су били и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, 

председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак и председник 

Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

  

Премијер је навео да ће по конституисању новог сазива, Савет размотрити пакет економских 

мера које Влада припрема ради стабилизације привреде, додавши да је дао налог генералном 

секретару Владе да припреми измену Пословника о раду да би сви закони који се тичу 

деклокруга рада Савета, били упућивани на мишљење том телу.  

  

- Савет ће пре но што Влада буде донела пакет мера које се тичу 

стабилизације економских прилика, расправљати о тим предлозима 

и дати мишљење и предлоге како да то буде у интересу грађана - 

прецизирао је Дачић. 

 

Он је оценио да је даншњи разговор са социјалним партнерима "био 

добар" и додао да ће се све радити у интересу и радника, и 

послодаваца, и државе.  

- Влада Србије и ја, као премијер, сматрамо да је принцип 

социјалног дијалога и јачање социјалног дијалога, односно 

друштвени договор о најважнијим питањима, основни модел 

друштва за који се залажемо - указао је Дачић. 

 

Премијер је изнео да држава кроз интезивно учешће у раду Савета 

жели да покаже да у условима економске кризе не жели командну 

улогу, већ да помаже синдикатима и радницима.  

- Мислим да је срамотна ситуација да се у Србији данас на радничка 

права гледа као на период првобитне акумулације капитала. С једне 

стране, желимо да уђемо у Европску унију, а, с друге, не прихватамо 

правила ЕУ о правима радника - рекао је Дачић. 

 

Он је истакао да је Влади у интересу и да помогне послодавцима, да привреда боље ради, те је 

"зато неопходно да постоје јасни прописи и да се доследно примењују".  

- Моја улога, као премијера, није да причам бајке, већ да заједно погледамо истини у очи и да 

се заједно договоримо шта можемо да урадимо - истакао је Дачић. 

 

Премијер је рекао да је "на страни радника" и да циљ његовог рада није да им каже: "Само 

немојте да штрајкујете и да рушите Владу". 

Зауставити пад 

Дачић је нагласио да 

"ова Влада неће слати 

полицију на раднике" и 

да очекује разумевање 

јер у тешком 

економском стању 

"неки планови неће 

довести до тога да 

одмах, сутра, буде 

боље". 

- Да бисте могли да се 

пењете, морате да 

зауставите пад. Ми 

морамо да зауставимо 

пад - закључио је 

премијер. 
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- Ја ово радим из уверења, а не зато што сам премијер. Сматрам да друштво не може да 

функционише ако не постоји друштвени договор запослених и послодаваца - казао је премијер. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spasavanje-vojvodjanskog-metalskog-kompleksa 

Спасавање војвођанског металског 
комплекса 
 

До краја наредног месеца требало би да буде представљен програм развоја 
привреде, предузетништва и занатства на подручју Војводине, који обухвата 20 
мера које припрема Влада Војводине као подстицај привреди и предузетништву у 
Војводини, посебно у области металске и текстилне инудстрије. 

– До краја наредног месеца требало би да буде представљен програм развоја привреде, 
предузетништва и занатства на подручју Војводине, који обухвата 20 мера које припрема Влада 
Војводине као подстицај привреди и предузетништву у Војводини, посебно у области металске 
и текстилне инудстрије, где је ситуација веома тешка – рекао је покрајински секретар за 
привреду, рад и запошљавање Мирослав Васин на јучерашњем састанку с представницима 
металске индустрије. 

Он је истакао да ће с предлогом мера бити упознати привредници, представници синдиката и 
Привредне коморе Војводине, након тога програм развоја привреде биће упућен Социјално-
економском савету Војводине, а потом Влади Војводине. 

Говорећи о мерама које се предлажу као подстицај развоју привреде, Васин је рекао да је реч о 
посебним подстицајним мерама намењеним привреди и малим и средњим предузећима. 
Подршка привреди, рекао је он, треба равноправно да се обезбеди свима у држави, па будући 
да је металски комплекс у Војводини веома угрожен, треба обезбедити повољности сличне 
онима које су обезбеђене за металски комплекс у Србији. 

Он је рекао и да ће се подршка развоју, малим и средњим предузећима обезбеђивати кроз 
директне субвенције, и то првенствено извозно оријентисаним, онима која су од посебног 
интереса за Војводину, пре свега из металске и текстилне индустрије, као и да ће приоритет 
приликом добијања новца имати она предузећа која воде рачуна о запосленима – поштују 
Закон о раду и колективни уговор, али и она у којима неће бити смањења бртоја радних места. 

– Значајна стимулација привреди било би и изједначавање услова за стране и домаће 
инвеститоре, и на томе ћемо инсистирати код Владе Србије, а у сарадњи с Развојном банком 
Војводине потребно је обезбедити повољне кредите. Планирамо и оснивање два фонда који би 
позитивно утицали на развој и производњу – један би омогућио директну стимулацију, помоћ 
за покретање производње, док би се новац из другог фонда активирао искључиво по предлогу 
синдиката, за помоћ запосленима који не примају зараду а били би укључени у процес 
покретања производње. Оба фонда финасирала би се из буџета, а размишља се и о могућности 
да део пара обезбеде, солидарно, послодавци – рекао је Васин. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spasavanje-vojvodjanskog-metalskog-kompleksa
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Председник Самосталног синдиката металаца Влада Миљуш истакао је да синдикат подржава 
план подстицајних мера Владе Србије и Владе Војводине јер се њима може позитивно утицати 
на стање у металском комплексу. Ипак, указао је Миљуш, мора се радити брзо и с речи прећи 
на дело, пошто времена за одлагање више нема, и додао да је многим предузећима потребан 
стимуланс да би почела производња и стварање нове вредности. По речима Зорана Пекеза из 
„Војводина метал-кластера„, у којем је стотинак чланова, највише из Војводине, али и из целе 
земље и света, домаћа металска индустрија има шта да понуди тржишту, о чему сведоче и 
резултати које чланови овог кластера постижу.        

Д. Млађеновић  
 

 Александар Стојков директор ВИП-фонда 

Влада АП Војводине је на јучерашњој седници, којом је председавао потпредседник проф. др 
Драгослав Петровић, усвојила извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини – ВИП-фонда, у првом полугодишту 2012. године. 

Тим поводом, Влада Војводине је донела радни закључак у којем је рад ВИП-фонда, његов 
значај и улогу у обезбеђивању, пре свега страних инвестиција и отварању нових радних места, 
изузетно повољно оценила. Конкретан резултат тих активности који се може издвојити је, пре 
свега, реализација десет инвестиција и реинвестиција, чиме се обезбеђује 1.500 нових радних 
места. Потенцијали Војводине представљени су постојећим и потенцијалним инвеститорима на 
више десетина састанака, као и на манифестацијама у земљи и иностранству. 

Досадашњи директор ВИП-фонда Бранислав Бугарски изабран је за члана Владе Војводине и 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Стога је Влада 
Војводине на јучерашњој седници именовала дипломираног политиколога из Сремске 
Каменице Александра Стојкова за новог директора Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
– ВИП-фонда. 

Тагс:  

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:Peri%C5%A1i%C4%87:-Jura-ne-

otpu%C5%A1ta-radnike-u-Ni%C5%A1u&catid=9&Itemid=120 

Перишић: Јура не отпушта раднике у Нишу 
  

Градоначелник Ниша Зоран Перишић демантовао је гласине да ће јужнокорејска „Јура“ 
смањити број радника у фабрици у Нишу. „Посетио сам „Јуру“ али никаквих разговора о 
смањењу броја радника тамо није било. Напротив, представници јужнокорејске компаније су 
најавили да постоји могућност да прошире своје пословање у нашој земљи“, рекао је Перишић. 
Он је изјавио да је приликом недавног обиласка ове фабрике био пријатно изненађен радном 
атмосфером и условима у којима се ради. „Све просторије су климатизоване, сви су у 
униформама и на својим радним местима, а за раднике су обезбеђени ресторани друштвене 
исхране, амбуланта и учионица. 

Уколико бих могао да оцењујем услове у којима се ради оценом од један до пет, сигурно би то 
било четири плус или пет минус. Посао јесте једноличан, али тако се ради и у другим 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:Peri%C5%A1i%C4%87:-Jura-ne-otpu%C5%A1ta-radnike-u-Ni%C5%A1u&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:Peri%C5%A1i%C4%87:-Jura-ne-otpu%C5%A1ta-radnike-u-Ni%C5%A1u&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=623fc16e4d6bfbe4d2628eaa53eef7815d781af9
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фабрикама у којима је производња аутоматизована“, истакао је Перишић и подсетио да је у 
нишкој фабрици „Јуре“ запослено 1.900 радника. Б. Љ. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:moguci-strajkovi-u-

skolama&catid=11&Itemid=122 

Могући штрајкови у школама 
  

У УСПРС-у очекивали повишицу од 30, а добили два одсто 

Плате у образовању су најниже у јавним службама и Унија синдиката просветних радника 
Србије (УСПРС) сигурно неће прихватити предлог који је Влада јуче понудила синдикатима 
просвете, што значи да су у школама поново могући велики штрајкови, изјавио је јуче 
председник уније Драган Матијевић. Истичући да ће тај синдикат 3. септембра одржати у 
Београду протестни скуп, али да ту, како је рекао, неће стати, Матијевић је на конференцији за 
новинаре истакао да је тренутно на листи технолошких вишкова у Србији 3.500 запослених, 
који имају смањен фонд часова. 

То питање, као и борба за стабилан образовни систем је наш кључни задатак, рекао је 
Матијевић и навео да 3. септембра у школама чланицама уније неће бити часова, осим за ђаке 
прваке. Сарадница уније Славица Ђорђевић истакла је да је за последње четири године у 
просвети близу 30.000 људи који немају пуну норму часова, од 80.000 запослених у настави. 
Да би се проблем технолошког вишка решио, Унија синдиката просветних радника Србије је 
предложила социјални програм за људе који остају без норме, да средњошколско образовање 
постане обавезно и доношење закона о образовању одраслих. Предложено је и да одељења 
имају уместо 30, по 25 ученика, чиме би, како је рекла Ђорђевић, до 2014. године систем са 
105.000 запослених био сведен на 90.000, што би била права мера, према броју ученика у Србји 
. У Србији има око 900.000 ђака, рекла је Ђорђевић и истакла да је у школама у Србији 1.850 
одељења мање, као и да ће у септембру бити 2.000 првака мање. Раније је, како је рекла, 
постојала обавеза државе да плаћа запосленог који је проглашен технолошким вишком до пуне 
норме, док га не преузме друга школа. Тога више нема, па имамо велики број запослених који 
имају смањену норму па и мању плату, рекла је Ђорђевић. Одређене категорије, попут 
самохраних родитеља, не могу добити отказ по основу технолошког вишка, али могу имати 
малу палту, јер немају пун фонд часова, рекла је она. Влада Србије понудила је пре два дана 
запосленима у просвети повећање октобарске плате за два одсто и још два одсто повећања у 
априлу наредне године, а Унија синдиката просветних радника Србије је затражила да 
октобарске плате буду веће за пет одсто. Тај синдикат тражи да у 2013. години просветни 
радници имају 30 одсто веће плате од просечне зараде у Србији. Тањуг  

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:moguci-strajkovi-u-skolama&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:moguci-strajkovi-u-skolama&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=d668531f5a4d9130423e64fa52976445027ed9d4
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_category=12&nav_id=638775 

Данас разговор о платама здравства 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Представници синдиката запослених у здравству састаће се данас са 

ресорном министарком Славицом Ђукић Дејановић и министром финансија 

Млађаном Динкићем. 

 Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити каже за Радио Б92 

да ће тај синдикат пред министре изаћи с неколико захтева: укидање уредбе о корективном 

коефицијенту, који предвиђа смањење основних зарада за 10 посто; повећање зарада запосленима али 

тако да се обезбеди реалан раст и измена уредбе о коефицијентима. 

Савић је додао и да ће бити разговора о положају запослених у стоматолошкој служби и 

исплати јубиларних награда за све запослене за које то није урађено претходних година.  

 

Подсетимо, Влада Србије је понудила просветарима повећање зараде за два одсто, уз напомену 

да ће такав предлог бити понуђен и здравственим радницима. На питање, шта ће бити уколико 

синдикати здравства не прихвате такву понуду Владе, Савић одговара:  

 

"Постоји и могућност да, уколико синдикати не буду задовољни оним што влада нуди, да од 1. 

октобра крене и штрајк запослених у здравству. То би била заједничка кација свих синдиката 

здравства." 
Данас 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=29&nav_category=12&nav_id=638496 

Запослени у 14. октобру пред РФЗО 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Запослени у ИМК “14. октобар” у Крушевцу су наставили протесте 

окупљањем испред крушевачке филијале Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 

 Испред Републичког фонда за здравствено осигурање у Крушевцу, данас су протестовали и 

радници хемијске индустрије "Жупа". 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_category=12&nav_id=638775
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=29&nav_category=12&nav_id=638496
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Љубиша Велимировић председник самосталног синдиката у 14. октобру каже да је за 1532 

радника потребно 10,3 милиона динара како би имали оверене књижице на три месеца и додао 

да пословодство још увек није саопштило шта чини да се средства обезбеде. 

“Ја бих подсетио да ми нисмо примили ни регрес, а та средста од око 45 милиона динара, 

довољна су да се запосленима овере књижице на годину дана” - рекао је Велимировић.  

 

Он је нагласио да синдикат нема сазнања о томе шта садржи програм интервентних мера за 

упошљавање радника, који би генерални директор данас требало да представи државном 

секретару министарства привреде и финансија Александру Љубићу.  

 

“Пословодство се данима не оглашава, немамо информацију о томе шта ће бити представљено 

државном секретару и због тога што, без обзира на наше протесте, помака нема, ми ћемо се и 

сутра организовано окупити испред градске управе са циљем да нам се обрати градоначелник 

Крушевца” - рекао је председник синдиката.  

 

Када је у питању Жупа, члан одбора синдиката Радослав Недељковић рекао је Тањугу да 

запослени у овој хемијској индустрији верују да “Жупа” има капацитета да покрене производњу 

и нагласио да нови заступник капитала Хранислав Јанковић, који је јуче представио предлог 

интервентних мера министарству финансија, има подршку запослених.  

 

Радници ИМК “14. октобар” протестују од 15. августа, а један од захтева, поред оних који се 

односе на упошљавање радника, исплату заосталих зарада и оверу здравствених књижица, 

јесте и промена пословодства које, како су истакли представници синдиката, не чини напоре да 

се проблеми у овој индустрији реше. 
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