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АКТУЕЛНО - Влада Србије тражи начин да Железара Смедерево не обустави производњу, 

тврди министар економије Небојша Ћирић 
 

Ако пећ стане, синдикати иду у масовне 
протесте 

АУТОР: Г. В. 

 

Београд - Министар економије Србије Небојша Ћирић изјавио је јуче да Влада тражи начин да 

Железара Смедерево не обустави производњу, али и да постоји могућност да се друга висока 

пећ у тој челичани привремено стави у режим „тихог хода“. 

 

 
Он је рекао да је Железара у тешкој ситуацији због стања на светском тржишту челика, али 
Влада и управа предузећа покушавају да обезбеде послове који ће сачувати радна места 5.500 
радника. Ћирић је проценио да би и у случају гашења и друге високе пећи у Железари, прекид 
производње био привремен, најдуже до септембра. Тендер за избор стратешког партнера за 
Железару Смедерево расписан је 18. априла, а крајњи рок за достављање обавезујуће понуде је, 
после два продужења, 10. септембар. То је, уједно, и Дан де за Железару, јер ће, уколико се не 
пријави ниједна од три компаније које су откупиле тендерску документацију, Доњецк стил груп 
из Украјине, Урал мањингенд металурџкал компани из Русије и Јунајтид плзен из 
Луксембурга, бити јасно да на стратешког партнера не би требало рачунати. У том случају, 
тешко би се пронашао и комерцијални партнер који би био спреман да дугорочним уговорима 
производњу учини сигурнијом. 

Да је железара у тешкој ситуацији, јасно је влади и пословодству, које се јуче састало са 
министром економије, док су репрезентативни синдикати компаније усаглашавали своје 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ako_pec_stane_sindikati_idu_u_masovne_proteste.4.html?news_id=243240
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ставове пре два дана. Представници репрезентативних синдиката металаца Србије, закључено 
је, састаће се у понедељак са менаџментом Железаре и представницима владе и очекују да ће 
добити гаранције да друга висока пећ неће бити угашена. Челници Индустријског синдиката 
Србије, Асоцијације слободних и независних синдиката и Самосталних синдиката металаца 
Србије истакли су на јучерашњој конференцији за новинаре да су спремни за сваки вид 
синдикалне борбе и то већ следеће седмице, уколико се обустави производња у Железари. 

- Када кажемо сви видови синдикалне борбе, то наравно укључује и штрајк. То је легитимни 
метод који ми у конкретном случају разматрамо. Међутим, шта ћемо и како ћемо радити, 
искључиво зависи од исхода разговора које ћемо у понедељак водити са менаџментом и 
представницима владе - истиче за Данас Драган Ж. Миловановић, потпредседник Асоцијације 
слободних и независних синдиката. 

Синдикати очекују да ће у понедељак добити и писмене гаранције да ће Железаре наставити да 
ради и да „нема опуштања док се не донесу конкретне мере“. Представници синдиката наводе 
да желе пуну упосленост и да су спремни да раде, само уколико им се обезбеде послови. 
Синдикати Железаре изнели су податке да у тој компанији ради око 5.000 радника и да су 
послови уговорени за јул и август, као и да су плате редовне и крећу се између 35.000 и 40.000 
динара. 

Са друге стране, и Удружени синдикати Србије „Слога“ траже од државе да се озбиљно 
позабави питањем Железаре Смедерево. 

- Менаџмент фабрике је потпуно непрофесионалан јер железару воде амерички преводиоци, а 
за то су плаћени више стотина хиљада динара месечно. Лидери неких синдиката чија је зарада 
око 150.000 динара месечно, позивају раднике металског комплекса који раде за просечну 
плату од 25.000 динара да им дају подршку, а до јуче су им делили лекције. Синдикати 
Железаре пореске обвезнике Србије коштају више од 100 милиона динара годишње, и зато 
питамо оне синдикалне лидере који потезима које сада вуку покушавају да спасу себе, да ли су 
спремни да се одрекну привилегија које имају, да би помогли држави од које траже помоћ - 
истичу у УСС „Слога“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/manje_plate_od_oktobra.55.html?news_id=243238 

Влада одложила примену уредбе, здравство замрзло штрајк 

Мање плате од октобра 

АУТОР: М. Д. М. 

Београд - Влада Србије одложила је за три месеца примену Уредбе о корективном 

коефицијенту, којом се, како тврде запослени у здравству, плате снижавају за десет одсто, због 

чега је за данас најављени штрајк упозорења Синдиката запослених у здравству и социјалној 

заштити одложен до даљњег.  

 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/manje_plate_od_oktobra.55.html?news_id=243238
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Наиме, на предлог Министарства здравља Влада Србије усвојила је измену Уредбе о платама за 
запослене у здравственим установама, а предложеном изменом акт ће почети да се примењује 
од 1. октобра, уместо од 1. јула, како је првобитно било предвиђено. 

„Имајући у виду да влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове, а да је 
формирање нове владе у току, процењено је да је одлагање примене Уредбе за три месеца 
неопходно како би се обезбедио несметан рад и функционисање здравствених установа, као и 
неометано пружање здравствене заштите нашим грађанима“, истичу у Министарству здравља. 

Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, каже 
за Данас да се штрајк, који је требао да се организује данас од 11 до 12 часова, одлаже до 
даљњег. 

- Сачекаћемо формирање владе и преговоре са новим министром здравља и тек онда ћемо 
одлучити да ли ћемо и када организовати штрајк, указује Савић. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/poslodavci_na_balkanu_ne_vole_sindikate.41.html?news_id=243216 

Сарадња војвођанског Самосталног и шведског Ло синдиката 

Послодавци на Балкану не воле синдикате 

АУТОР: В. Л. 

Суботица - Док је у Шведској око 80 радника организовано у синдикалне организације, у 

Србији је тек сваки трећи радник члан неког синдиката. Већ тај податак говори да не постоји 

поверење у ову институцију демократског дијалога, односно да већина запослених не сматра да 

се кроз синдикат може било шта променити. 
 

Због тога се овдашњи синдикати морају на неки начин реконципирати и изборити се за бољу 
позицију у неизбежном социјалном дијалогу између радника, послодаваца и државе, једна је од 
идеја са којом је на Келебији, у вили Мајур, организован семинар за активисте Савеза 
самосталних синдиката Војводине, у сарадњи са највећом синдикалном организацијом 
Шведске Ло. 

Централна тема семинара био је управо социјални дијалог, који у Србији готово и не постоји. У 
Шведској су међутим синдикати изузетно активни и утицајни, чему посебно доприноси 
стабилна правна држава и јаке институције система, који су један од услова за било какав 
синдикални активизам и побољшање положаја радника. 

- Чињеница је да Србија и Шведска имају веома сличне законе, али је велика разлика у њиховој 
примени, јер се у Србији они примењују недоследно - истакао је Кристен Андерсон, председник 
Ло синдиката. Он је истакао да у свим скандинавским земљама сви синдикати воде разговоре 
директно са послодавцима, и да се тек након тога захтеви упућују држави, која има обавезу да 
створи услове за реализацију договореног. У Србији, међутим, држава је та која све креира, а 
пре свега пословно окружење. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/poslodavci_na_balkanu_ne_vole_sindikate.41.html?news_id=243216
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„А већ и сама чињеница да дијалог постоји значи да сви добијају, и послодавци, и радници. За 
предузећа то значи могућност да се развијају, док за раднике тај дијалог значи сигурност за 
раднике, и свакако бољи амбијент за пословање“, рекао је Андерсон. 

Страх и несигурност 
Он је напоменуо да је позната чињеница да се у Србији, али и у целој југоисточној Европи 
сумњичаво гледа на синдикално организовање, и да послодавци не желе у својим 
предузећима синдикално организоване раднике, али је веома важно да се код радника 
изгради поверење у будућности, осећај егзистенцијалне сигурности. Ако постоји страх, 
ситуација је веома лоша по све, каже Андерсон. 

Модел социјалног дијалога 
Циљ заједничког пројекта шведског и војвођанског синдикате јесте упознавање са 
механизмима социјалног дијалога какав постоји у земљама са деценијским синдикалним 
организовањем, како би и запослени у Србији искористили овај механизам демократског 
одлучивања и изборили се за повољнији положај. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622234 

Металци би министарство индустрије 

ИЗВОР: Б92, БЕТА, ТАНЈУГ 

Београд -- Три репрезентативна синдиката металаца Србије затражили су да нова 

влада формира министарство индустрије и технолошког развоја. 

 Они сматрају да би се тако обезбедило дугорочно и ефикасно решење у развоју српске индустрије. 

Индустријски синдикат Србије, Асоцијација слободних и независних синдиката и Самостални 

синдикат металаца Србије оценили су да је крајњи рок за постизање консензуса владе, 

послодаваца и синдиката о мерама за ревитализацију индустрије Србије. 

Синдикати у захтевима наводе да од нове владе траже и озбиљну индустријску политику са 

фокусом на отварање радних места и стварање услова за финансијску подршку индустрији.  

 

Како се наводи, домаће компаније треба да имају предност при добијању послова, а 

неопходно је донети монетарне и фискалне мере које подстичу извоз.  

 

Синдикати наводе да су против приватизација које су супротне интересима Србије и залажу се 

за ревизију и поништавање свих приватизација где су послодавци упропастили та предузећа.  

 

"Желимо да истакнемо снажну заједнишку подршку свуим радницима, одговорним 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622234
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послодавцима и влади у чиљу очувања и развоја индустрије Србије", наводи се у захтевима 

синдиката.  

 

"Од нове Владе Србије очекује се да буде градитељска, а не рушитељска, да буде 

инвеститор и да не буде отпуштања радника", рекао је Зоран Вујовић председник 

Самосталног синдиката металаца Србије.  

 

Тражи се смањење јавне потрошње, подстицање извоза, искорењивање системске корупције, 

криминала, рада на црно, поништавање лоших приватизација као и да се измени порески 

третам појединих примања радника као што су топли оброк и регрес уз очување плата... 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=29&nav_category=12&nav_id=622385 

Синдикати здравства у штрајку 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Неколико синдиката у здравству одржаће данас штрајк упозорења због 

владине Уредбе о корективним коефицијентима која предвидја смањење плате за 

10 одсто. 

 Клинички центар Србије 

Иако је Влада јуче одлучила да одложи примену Уредбе до 1. октобра, председник Новог 

синдиката здравства Живорад Мркић каже да одлагање представља само "бацање прашине у 

очи" запосленим у здравству. 

Због тога ће чланови Новог синдиката здравства, Синдиката здравства и социјалне заштите 

Слога и Синдиката здравста и социјалне заштите Србије обуставити рад на сат времена, од 11 до 

12 сати.  

 

Мркић за Б92 објашњава да ће рад на сат времена бити обустављен у скоро свим здравственим 

установама у земљи, а да ће централна протестна манифестација бити одржана у Клиничком 

центру Србије.  

 

"Хтели би смо да напоменемо корисницима здравствених услуга, нашим пацијентима, да они 

неће трпети јер ће упозорења бити организована тако да не трпи процес пружања адекватне 

здравствене заштите становништва, а да се , с друге стране, Влади Србије пошаље једно крајње 

јасно и консеквентно упозорење да више не дозвољавамо да се наш професионални, социјални 

и економски статус дерогира", казао је Мркић. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=29&nav_category=12&nav_id=622385
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622232 

Синдикат: Железара не сме да стане 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Представници репрезентативних синдиката металаца Србије очекују да 

ће добити гаранције да друга висока пећ Железаре Смедерево неће бити угашена. 

Представници Индустријског синдиката Србије, Асоцијације слободних и независних синдиката, 

Самосталних синдиката металаца Србије кажу да су спремни за сваки вид синдикалне борбе и то већ 

следеће недеље, уколико се обустави производња у Железари. 

Како су навели, очекују да ће добити и писмене гаранције да ће Железара наставити да ради и 

да "нема опуштања док се не донесу конкретне мере". 

Представници синдиката наводе да желе пуну упосленост и да су 

спемни да раде, само уколико им се обезбеде послови.  

 

Генерални секретар Асоцијације слободних и независних 

синдиката (АСНС) Небојша Рајковић каже да је Железара 

окосница металске индустрије Србије и српски бренд и да нема 

оправдања да друга висока пећ буде стављена на "тихи 

ход".  

 

Синдикати Железаре изнели су податке да у тој компанији ради 

око 5.000 радника и да су послови уговорени за јул и август, као и 

да су плате редовне и крећу се између 35.000 и 40.000 динара.  

 

Они су објаснили да железара није потпуно на буџету државе већ 

им се обезбеђује део новца за набавку обртних средстава који се касније враћа кроз пласман.  

 

Поновили су такође да сматрају да набавка сировина која би за два месеца коштала између 10 и 

15 милиона долара није велики проблем и да би много више коштало ако би производња 

била обустављена. 

 

 

 

 
 

 

Министар економије 

Србије Небојша Ћирић 

каже да Влада тражи 

начин да Железара 

Смедерево не обустави 

производњу, а постоји 

могућност да се друга 

висока пећ у тој 

челичани привремено 

стави у режим "тихог 

хода". 
  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622232
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-siroke-ruke-ali-bez-para.sr.html 

Нова влада широке руке, али без пара 

Судећи према програмима странака које формирају владу, неће бити замрзавања плата и 

пензија, а ПДВ ће можда бити повећан 

Плате и пензије неће бити замрзнуте, ПДВ ће можда бити повећан, а државни расходи 
смањиваће се преко укидања непотребних агенција, уштедом на јавним набавкама и смањењем 
издатака за куповину робе и услуга. Привреда ће и даље моћи да очекује подстицаје. Међутим, 
све то кошта, па ће и државни дуг и минус у каси последично наставити да расту. 

Овако би, према мишљењу стручњака, могла да изгледа економска политика нове владе 
уколико се нови коалициони партнери – СНС, СПС и УРС – буду придржавали онога што су у 
кампањи говорили. 

Без обзира на то што су се њихови страначки лидери, приликом оцене стања у јавним 
финансијама током минулих недеља, позивали и на извештај Фискалног савета по коме у 
буџету треба да се направи ред, чини се да њихов програм мера нису много консултовали 
приликом израде сопствених економских програма. 

Јер, представници ових странака били су прилично једногласни када је о замрзавању плата и 
пензија реч, на пример. Тачније, сви су били против те мере. У кризи, објашњавају, није добро 
смањивати тражњу јер то може додатно да продуби рецесију. Душан Бајатовић, функционер 
СПС-а, заговарао је тезу да држава мора да стимулише потрошњу, али не било коју, већ 
инвестициону. Такође и Млађан Динкић је кроз свој економски програм најавио подстицаје 
привреди, али и кредите за ликвидност. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 29. јуна. 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pare-na-racun-ili-raskid-ugovora.sr.html 

Паре на рачун или раскид уговора 

Да би градски парламент одлучивао о евентуалном накнадном року, инвеститор мора 

написмено да прецизира тачан датум уплате 

Смедерево – Рок за плаћање закупа земљишта за градњу рафинерије истекао је 26. јуна, а у 
градску касу Смедерева из „Комико оила” није стигао ниједан динар. На адресу инвеститора 
пре два дана упућена је опомена, а рок је продужен за још осам дана. Уколико до тада на рачун 
града не буде уплаћено 652 милиона динара за закуп, челници града најавили су раскид 
уговора судским путем. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-siroke-ruke-ali-bez-para.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pare-na-racun-ili-raskid-ugovora.sr.html
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Да ли ће након трогодишње агоније и натезања око рафинерије у Смедереву, овај „помпезни” 
пројекат остати само слово на папиру, зависи искључиво од тога хоће ли се град држати 
искључиво закона или ће показати накнадну толеранцију за будућу инвестицију. „Комико оил” 
већ је обавестио надлежне у Смедереву да ће због отежане банкарске процедуре каснити са 
уплатом, и да ће се доцња мерити данима, а не месецима. За сваки дан продужетка рока ова 
фирма понудила је законску камату. Уз то, поручено је да не одустају од рафинерије и да све 
остале припреме иду нормалним током. 

Питање је дана када ће „Комико оил” уплатити цену закупа – тврди за „ Политику” Радомир 
Радивојевић, заменик директора у „Комико оилу”. – Све је сада у рукама међународних 
финансијских одитора који нас уверавају да је ревизија и контрола при крају. Одмах потом 
уследиће повлачење већ одобрених средстава за градњу рафинерије. Проблем је у томе што су 
те контроле сада сложеније због повећаног ризика на међународном финансијском тржишту и 
смањења кредитног рејтинга у региону. 

Он се нада да ће у Смедереву за ово кашњење имати разумевање, јер сада када су у изгледу све 
лошије привредне и социјалне прилике, важно је сачувати ову инвестицију у Србији. 
Смедерево су већ напустили „Ју-Ес стил” и „Ремар – Грампет”. У данима када се гаси и друга 
висока пећ у железари, због чега градска каса трпи до пуцања, губитак још једне инвестиције 
не би био добар. Јасна Аврамовић, заменица градоначелника Смедерева, сматра да ће се 
„Комико оил” снаћи и испоштовати рок и да град неће остати без рафинерије. 

– Ако ни после истека новог рока од осам дана „Комико оил” не плати закуп, град ће бити 
принуђен да покрене судски поступак за раскид уговора. Морамо да поштујемо закон и нико од 
функционера не може у име Скупштине да доноси одлуке. Да би парламент одлучивао о 
евентуалном накнадном року инвеститор мора писменим путем да прецизира тачан датум 
уплате, што до сада није учинио, каже за „ Политику” Јасна Аврамовић која преузима позицију 
градоначелника и главног преговарача са инвеститорима. 

Током наредне недеље очекује се састанак представника „Комико оила” и града. Обе стране 
надају се договору. Најгори сценарио био би раскид уговора након толиких година изгубљених 
у преговорима, и то у време када се многе фирме боре за опстанак, многе гасе или иду у стечај, 
а радници завршавају на улици. 

Уколико уговор опстане, рафинерија ће према најавама инвеститора половином 2015. године 
бити пуштена у рад. 

– Сви пројекти су у завршним фазама и прилагођени су локацији у Смедереву. Прво ћемо 
тражити одобрење од надлежних комисија, а потом и грађевинску дозволу. Следећа фаза су 
радови на самој локацији, а кад то окончамо, очекујемо добијање употребне дозволе и почетак 
рада рафинерије – каже Радомир Радивојевић. 

Уговор о издавању око 113 хектара земљишта у Индустријској зони уз Дунав за градњу 
рафинерије потписан је 25. априла ове године, а први разговори на ову тему датирају још из 
2008. године. Крајем те године потписан је меморандум о разумевању, а онда су уследиле три 
године неразумевања на релацији инвеститор – град Смедерево. У међувремену, рафинерија је 
допринела промени структура власти у Смедереву и постала политички проблем, грађани су 
ишли на референдум, коригована је цена закупа и начин плаћања, Скупштина је најпре одбила 
уговор, а потом усвојила измењену верзију… Рафинерија је на крају, без убоденог ашова на 
земљишту, дочекала и нови скупштински сазив који ће јој одредити судбину. 

---------------------------------------------- 
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Синдикати траже гаранције да ће „Железара” радити 
Представници репрезентативних синдиката металаца Србије саопштили су јуче да ће се у 
понедељак, 2. јула, састати са руководством „Железаре Смедерево” и са представницима Владе 
Србије и да очекују да ће добити гаранције да друга висока пећ неће бити угашена. 

Представници Индустријског синдиката Србије, Асоцијације слободних и независних 
синдиката и Самосталних синдиката металаца Србије рекли су на конференцији за новинаре да 
су спремни за сваки вид синдикалне борбе и то већ следеће недеље, уколико се обустави 
производња у „Железари”. 

Како су навели, очекују да ће у понедељак добити и писмене гаранције да ће „Железара” 
наставити да ради и да „нема опуштања док се не донесу конкретне мере”. 

Представници синдиката наводе да желе пуну упосленост и да су спремни да раде, само 
уколико им се обезбеде послови. 

Синдикати „Железаре” изнели су податке да у тој компанији ради око 5.000 радника и да су 
послови уговорени за јул и август, као и да су плате редовне и крећу се између 35.000 и 40.000 
динара. 

Неизвесност око судбине „Железаре” несумњиво је подигла температуру међу радницима и 
њиховим синдикатима. Тако су јуче Удружени синдикати Србије „Слога” у свом саопштењу 
навели да неколико стотина менаџера и синдикалаца државу кошта више него пет хиљада 
радника „Железаре” и затражили да се то одмах исправи. 

– Само синдикати у тој фабрици пореске обвезнике коштају више од сто милиона динара 
годишње и питамо их да ли су спремни да се одрекну тих привилегија и помогну тој истој 
држави од које траже помоћ, наводи се између осталог у саопштењу овог синдиката. 

Лидер те синдикалне организације Жељко Веселиновић, тврди да је менаџмент „Железаре” 
потпуно непрофесионалан и да фабрику воде „амерички преводиоци без школе, знања и 
искуства, а за то су плаћени по више стотине хиљада динара месечно”. 

– Синдикати и њихови лидери који месечно зарађују по 150 хиљада динара позивају раднике 
металског комплекса који раде за плату од 25 хиљада динара, да им дају подршку и да се боре 
за њих, а до јуче су им делили лекције и солили памет – каже Веселиновић и позива државу да 
се озбиљно умеша у проблеме „Железаре Смедерево” и да гарантује да ће стати иза фабрике и 
радника до проналажења стратешког партнера. 

Министар економије Србије Небојша Ћирић изјавио је пре два дана да влада тражи начин да 
„Железара Смедерево” не обустави производњу, а постоји могућност да се друга висока пећ у 
тој челичани привремено стави у режим „тихог хода”. 

Он је рекао да је „Железара” у тешкој ситуацији због стања на светском тржишту челика, али 
влада и управа предузећа покушавају да обезбеде послове који ће сачувати радна места за 5.500 
радника. 

Ћирић је проценио да би и у случају гашења и друге високе пећи у „Железари”, прекид 
производње био привремен, најдуже до септембра. 

Тендер за избор стратешког партнера за „Железару Смедерево” расписан је 18. априла, а 
крајњи рок за достављање обавезујућих понуда био је 4. мај. Тај рок је два пута продужен, прво 
до 10. јуна, а затим до 10. септембра. 
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Тендерску документацију откупиле су три заинтересоване компаније – „Доњецк стил груп” из 
Украјине, „Урал мањингенд металурџикал компани” из Русије и „Јунајтед плзен” из 
Луксембурга. (Бета) 

О. Милошевић 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1129794/Metalci+tra%C5%BEe+graditeljsku+vladu.html 

Металци траже градитељску владу 

Од нове Владе синдикати металаца траже формирање Министарства индустрије и 
технолошког развоја, као и дугорочно решење развоја српске индустрије. 

Представници репрезентативних синдиката металаца Србије представили су платформу за 
нову Владу Србије у којој траже формирање Министарства индустрије и технолошког развоја, 
дугорочно и ефикасно решење развоја и реиндустрализације српске индустрије. 

 

На конференцији за новинаре истакнуто је да ће синдикати, одмах по формирању владе, 
тражити састанак са новим премијером, а очекују и састанак са председником Србије. 

Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, рекао је да од нове Владе 
очекује да буде инвеститорска и да не отпушта раднике. 

Како је наведено у синдикалној платформи, очекује се постизање трипартитног консензуса, 
Владе, синдиката и послодаваца о мерама за ревитализацију привреде, стварање повољног 
привредног амбијента и услова за неопходну финансијску подршку индустрији. 

Тражи се смањење јавне потрошње, подстицање извоза, искорењивање системске корупције, 
криминала, рада на црно, поништавње лоших приватизација, као и да се измени порески 
третман појединих примања радника као што су топли оброк и регрес уз очување плата. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1129882/Otkazan+%C5%A1trajk+zdravstvenih+radnika.ht

ml 

Отказан штрајк здравствених радника 

После одлуке Владе да одложи примену уредбе којом је предвиђено обрачунавање 
дела плате по учинку, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити 
одложио најављени штрајк. Уредба ће се, уместо од 1. јула, примењивати од 1. 
октобра 2012. 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити одложио је штрајк најављен за сутра, 
пошто је Влада Србије одложила примену уредбе којом се превиђа обрачунавање дела плате 
здравствених радника по учинку. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1129794/Metalci+tra%C5%BEe+graditeljsku+vladu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1129882/Otkazan+%C5%A1trajk+zdravstvenih+radnika.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1129882/Otkazan+%C5%A1trajk+zdravstvenih+radnika.html
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Архивска фотографија: Штрајк због спорне уредбе одржан је крајем априла 

Примена те уредбе требало је да почне 1. јула, али је одложена за 1. октобар, саопштило је 
раније данас Министарство здравља. 

Председник тог синдиката Зоран Савић рекао је агенцији Бета да је једносатни штрајк отказан 
пошто је Министарство здравља одложило примену спорне уредбе. 

"Одржаћемо мањи скуп у Клиничком центру Србије да бисмо се обратили запосленима пошто 
није уредба једини разлог најављеног штрајка", додао је Савић. 

На предлог Министарства здравља, Влада Србије усвојила је јуче измену Уредбе о платама за 
запослене у здравственим установама. 

"Предложеном изменом, предвиђено је да уредба почне да се примењује на обрачун и исплату 
плата запослених у здравственим установама од 1. октобра 2012. године, уместо од 1. јула како 
је првобитно предвиђено", каже се у саопштењу. 

Како је у саопштењу објашњено, процењено је да је одлагање примене Уредбе за три месеца 
неопходно да би се обезбедили несметан рад и функционисање здравствених установа и 
неометано пружање здравствене заштите грађанима. 

"Уредба о платама за запослене у здравственим установама уводи радни учинак као елемент за 
обрачун плате свих запослених у здравственом систему, како би се успоставио систем 
награђивања према резултатима рада", наводи се у саопштењу. 

Промена начина финансирања је приоритет у здравственој политици и општи интерес, истиче 
се у саопштењу. 
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http://www.pravda.rs/2012/06/28/sindikati-predstavili-platformu-za-novu-vladu/ 

Синдикати представили платформу за нову 
владу 

 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Представници репрезентативних синдиката металаца Србије 

представили су данас платформу за нову владу Србије, у којој траже формирање 

министарства индустрије и технолошког развоја, дугорочно и ефикасно решење 

развоја и реиндустријализације српске индустрије. 

 

На конференцији за новинаре истакнуто је да ће синдикати тражити, одмах по формирању 

владе, састанак са новим премијером, а очекују и састанак са председником Србије. 

- Од нове владе Србије очекује се да буде градитељска, а не рушитељска, да буде инвеститор и 

да не буде отпуштања радника – рекао је Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката 

металаца Србије. 

Како је наведено у синдикалној платформи, очекује се постизање трипартитног консензуса, 

владе, синдиката и послодаваца о мерама за ревитализацију привреде, стварање повољног 

привредног амбијента и услова за неопходну финансијску подршку индустрији. 

Тражи се смањење јавне потрошње, подстицање извоза, искорењивање системске корупције, 

криминала, рада на црно, поништавање лоших приватизација као и да се измени порески 

третман појединих примања радника као што су топли оброк и регрес, уз очување плата. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386185-Fond-PIO-tuzi-drzavu 

Фонд ПИО тужи државу 
Б. СТЈЕЉА  

Фонд ПИО ће тужити државу пред Уставним судом због незаконитог располагања 

његовим власништвом. Влада уступа "Дунав осигурању" две бање као надокнаду 

дугова које је направило 88 пропалих предузећа 

СА намером да сачува даље расипање сопствене имовине, руководство Пензијског фонда 
Србије је најавило тужбу Уставном суду и то против - државе! Повод за овакву радикалну 

http://www.pravda.rs/2012/06/28/sindikati-predstavili-platformu-za-novu-vladu/
http://www.pravda.rs/2012/06/28/sindikati-predstavili-platformu-za-novu-vladu/
http://www.pravda.rs/2012/06/28/sindikati-predstavili-platformu-za-novu-vladu/
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386185-Fond-PIO-tuzi-drzavu
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реакцију су одлуке Владе којима се омогућава даља продаја климатских лечилишта без 
"зеленог светла" правих власника. А оваквим "незаконитим располагањем бањама", тврде у 
Управном одбору Фонда ПИО, држава крши још најмање два важећа закона! 
Како "Новости" сазнају, цела "заврзлама" је настала још у децембру када је Влада РС одлучила 
да посредује између "Дунав осигурања" и 88 фирми које су - због неплаћених полиса осигурања 
- направиле дуг од 1,3 милијарде динара. А како је реч о ненаплативим трошковима, држава је 
одлучила да две бање, "Жубор" и "Златар", претвори у "друштво капитала", односно "друштво 
са ограниченом одговорношћу" и тако омогући да се "Дунав" намири од туђе имовине. 
 

Према тумачењу професора економије Милојка Арсића, овакава "трампа" није ни непозната ни 
нелегитимна, а нарочито у време кризе када се тешко налазе купци климатских лечилишта. 
Ипак, према његовим речима, конверзија дугова је могућа само ако су "чисти" својински 
односи, односно тек када се утврди шта је државно, а шта власништво Фонда ПИО. 
- Истовремено, питање је да ли је "Дунав осигурање" добило ове бање по тржишним ценама и 
да ли је висина тог дуга пропорционална вредностима ових бања - каже Арсић. 
ПРАВО СВОЈИНЕ НАД ШЕСТ БАЊАФОНДУ ПИО су судови већ признали право својине над 
шест бања, односно специјалних болница међу којима је и "Жубор", али и "Меркур" у Врњачкој 
Бањи, Бања Ковиљача, Ивањица, Новопазарска и Јошаничка бања, али су неке од њих 
накнадно преиначиле судије Апелационог суда у Нишу и Крагујевцу. Зато је Фонд опет 
покренуо процесе, али пред Врховним касационим судом, чија се коначна одлука још чека. 

С друге стране, у Радној групи за реструктурирање Фонда ПИО, овакво пребијање рачуна 
оцењују као потпуно незаконито, и то из више разлога. 
- Први је што се још нису завршили судски процеси којима Фонд доказује своје власништво над 
овим бањама, а други што ДОО. не може да се бави здравственом заштитом јер то не дозвољава 
ни Закон о јавним службама, ни Закон о здравственој заштити - сматра Валеријан Кадијевић, 
саветник директора Фонда ПИО. 
У Фонду подсећају да Пензијски фонд већ годинама тражи назад своју имовину јер је она 
Законом о јавној својини јасно одвојена од државног власништва. У непокретности широм 
земље, Фонд ПИО је деценијама улагао новац од доприноса, па се данас процењује да је 
вредност ове имовине више милијарди евра, док је само у бање широм Србије Фонд инвестирао 
најмање 500 милиона евра. У намери да све то врати под свој кров, Фонд ПИО је (макар 
декларативно) имао и подршку државе. 
- Влада је још 2008. године препоручила Министарству за економију да, пре било какве 
приватизације бања, споразумно уреди сва питања у погледу својине са Фондом. Упркос томе, 
Агенција за приватизацију и даље "ради по свом" - кажу у УО Фонда. 
У Фонду ПИО додају да су новцем од доприноса, попут осталих, изграђене и ове две специјалне 
болнице. 
- У "Жубор" у Куршумлијској бањи је уложио 17.886.912 евра, а у "Златар" у Новој Вароши 
37.987.914 евра - рачуна Кадијевић. 
Зато је и Управни одбор Фонда ПИО на својој последњој седници једногласно одлучио да од 
будуће владе затражи преиспитивање оваквих незаконитих одлука, али и да се пред судовима 
затражи доношење привремене мере којом би се забранило свако даље располагање 
специјалним болницама "Жубор" у Куршумлији и "Златар" у Новој Вароши.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/330610/Sindikati-Zelezara-Smederevo-ne-sme-da-stane 

Синдикати: Железара Смедерево не сме да 
стане 

Танјуг  

Представници репрезентативних синдиката металаца Србије оценили су данас да Железара 

Смедерево не сме да стане и упозорили да ће, у случају обуставе њеног рада, идуће недеље 

започети синдикалне акције. Председник независног синдиката у Железари Смедерево Милета 

Гујаничић рекао је на конференцији за новинаре да у понедељак 2. јула, када је заказан 

састанак са представницима владе и менаџмента, очекују конкрентне предлоге за решавање 

проблема у тој челичани. 

Уколико не добијемо гаранције да ће "Железара Смедерево" нормално радити спремни смо да 

идуће недеље започнемо синдикалне акције, рекао је он. 

Генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Небојша Рајковић 

нагласио је да су сви синдикати у случају зелезаре потврдили јединство и да је то прекретница 

за раднички покрет у Србији. 

 

Наводећи да је "Железара Смедерево" окосница металске индустрије Србије и српски бренд, он 

је рекао да нема оправдања да друга висока пећ буде стављена на "тихи ход". 

 

Како су истакли представници синдиката "Железаре Смедерево", у тој компанији тренутно је 

ангажовано око 5.000 радника, упосленост је готово 100 процената, а послови су уговорени за 

јул и август. Плате су редовне и крећу се између 35.000 и 40.000 динара. 

 

Они су објаснили да железара није потпуно на буџету државе већ им се обезбеђује део новца за 

набавку обртних средстава који се касније враћа кроз пласман. 

 

Поновили су такође да сматрају да набавка сировина која би за два месеца коштала између 10 и 

15 милиона долара није велики проблем и да би много више коштало ако би производња била 

обустављена. 

 

Руководство Железаре Смедерево донело је у уторак одлуку да се рад на другој високој пећи у 

"Железари Смедерево" пребаци на режим "тихог хода" у првој недељи јула, због потребе да се 

промени начин финансирања компаније. 

 

Министар економије и регионалног развоја Небојша ћирић изјавио је јуче после састанка 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/330610/Sindikati-Zelezara-Smederevo-ne-sme-da-stane
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/329774/Razmatra-se-mogucnost-obustave-proizvodnje-u-Zelezari
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/330421/Ciric-Zelezara-nece-biti-zatvorena
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чланова владе са представницима синдиката да Железара Смедерево неће бити затворена нити 

ће друга висока пећ бити стављена на такозвани "тихи ход". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/330672/U-krizi-se-posao-ne-bira 

"ИНТЕР-КОП", ШАБАЦ 

У кризи се посао не бира 

Милена Илић  

ШАБАЦ - „У последње три године сматрамо успехом и то што послујемо на тзв. позитивној 

нули, јер је светска економска криза изазвала жестоку борбу на тржисту и тешко је добити 

тендере са страним компанијама које нуде нереално ниске цене“, тврди Раде Николић, власник 

грађевинске фиме "Интер-коп" из Шапца. 

Градилиште фабрике железничких прагова у Косјерићу 

И у таквим условима „Интер-коп“, у сарадњи са италијанском фирмом „Маргарители“ гради 

фабрику железничких прагова у Косјерићу и припрема се за радове на метро станицама 

„Сајран“ и „Москва“ у казахстанском граду Алматију. 

Фабрика прагова за брзе пруге биће завршена до краја ове године и у првој фази производње 

имаће капацитет од 15.000 прагова годишње, а запошљаваће 60 радика.  

- Држава планира да у пруге на Коридору 10 уложи око пет милијарди евра, док у Србији не 

постоји ни једна фабрика која производи прагове за брзе пруге по европским стандардима, 

каже Николић. 

Ова грађевинска фирма која тренутно запошљава 2.200 радника од маја прошле године има 

представништво у Казахстану, а ове године је у тој земљи добила тендер за радове на 

ископинама и бетонској арматури две метро станице, вредне осам милона евра, који би требало 

би да почну до краја године.  

 

- Очекујемо и уговор за прављење комплетних станица „Сајран“ и „Москва“, по систему кључ у 

руке, чија се вредност процењује између 22 и 23 милиона евра, рекао је Николић на "Дану 

отворених врата", кад су представници ове фирме угостили новинаре у Београду, Земуну (на 

слици), Шапцу и на Дивчибарама. 

У Србији је „Интер-коп“ радио на изградњи главног поштанског центра у Земуну, подизању 

станова у насељу "Степа Степановић", изгадњи деонице ауто-пута Београд-Нови Сад, моста 

преко Тисе код Аде, социјалних станова на Новом Београду и Вождовцу... 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/330672/U-krizi-se-posao-ne-bira
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zelezara-pretopljena-u-vruc-krompir 

Железара претопљена у врућ кромпир 

Не зна се да ли нам је слабији извоз или бруто домаћи производ, а и једно и друго 
могло би бити још горе уклико се угаси комапанија која има учешће од пет одсто у 
укупном БДП-у и око 13 одсто у извозу. 

 Ради се, наравно, о смедеревској железари која је на коленима, а њено спасавање је под 
великим знаком питања. 

Потпредседница Привредне коморе Србије Видосава Џагић изјавила је јуче да се, уколико се до 
септембра не нађе стратешки партнер за „Железару Смедерево„, морају у буџету обезбедити 
паре за наставак производње. У супротном, велике последице трпели би прерађивачи и цео 
металски комплекс у Србији, као и трговци металском робом, због чега би могло доћи до 
поскупљење те робе у Србији, упозорила је она. Видосава Џагић је рекла да ће опоравак и 
проналажење новог стратешког партнера за Железару много зависити од ситуације на светском 
тржишту. 

– Ситуација у Железари „Смедерево„ биће „врућ кромпир” за нову владу – рекао је председник 
Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић, и напоменуо да металски комплекс мора да 
буде боље плаћен, о чему мора да води рачуна нова влада јер је 22.500 динара месечно веома 
мали просек зарада у металском комплексу у односу на неке друге гране привреде и сектор 
услуга. 

Он је рекао да Железара „не сме да стане” јер би то било веома лоше за Смедерево, где ради 
сваки трећи становник (око 9.000 незапослених), изражавајући уверење да ће нова влада наћи 
одговарајуће решење за оспособљавање Железаре за нормалан рад. 

– Нови стратешки партнер морао би да настави производњу и да обезбеди да најмање две 
трећине производње оде у извоз – истакао је Стојановић. 

После састанка чланова владе с представницима синдиката Железаре, министар економије и 
регионалног развоја Небојша Ћирић најавио је да Железара „Смедерево„ неће бити затворена, 
нити ће друга висока пећ бити стављена на такозвани „тихи ход”. 

– Биће настављени разговори с руководством Железаре о једном великом потенцијалном послу 
који би требало у наредних десетак дана да буде закључен – најавио је Ћирић. 

  

Неко мора у затвор? 
Саветник за страна улагања Милан Ковачевић оценио је да је одлука владе Србије да откупи 
Железару „Смедерево” била погрешна, јер је дуг те железаре у том тренутку био двоструко већи 
од вредности имовине. 

„Завршни рачун Железаре , који у време кад је ту челичану држава за један евро купила од 
америчког Ју-Ес стила није био доступан јавности, показао је да су дугови железаре двоструко 
већи од вредности њене имовине”, рекао је он у интервју за Вести онлајн. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zelezara-pretopljena-u-vruc-krompir
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Према речима Ковачевића, обавезе смедеревске железаре су биле око 70 (милијарди динара), а 
вредност имовине 35 милијарди динара. 

„Дакле, онај ко је платио евро за Железару, морао би да иде у затвор”, рекао је Ковачевић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/struja-gas-i-grejanje-moraju-da-poskupe 

Струја, гас и грејање морају да поскупе 

Без обзира на то да ли ће нова влада у енергетици водити социјално-демагошку 
политику као досадашња, или ће направити оштре резове, струја, гас и грејање 
сигурно ће морати да поскупе, а питање је када тачно и колико. 

  

И док високе температуре ових дана тек најављују дуго, топло лето, тешко да ико размишља о 
томе како ће бити кад се температура спусти и кад дође зима. Колико ће коштати грејање, 
струја и гас, за сада се не може рећи јер је држава без владе и муче је други проблеми, а грађани 
на више од 35 степени Целзијуса не размишљају о хладним данима. 

Иако је до тих, хладних дана још најмање три месеца, није на одмет размислити о томе колико 
ће коштати грејање, упркос томе што се за сада о поскупљењима не прича, или су она завијена 
тако да се мора дуго одмотавати, читати између редова и наслућивати. Ако су тачне прогнозе 
Светске банке, онда Србију, у наредне три до четири године очекује „струјни удар” јер би струја 
у том периоду могла бити скупља од 40 до 80 посто него што сад кошта киловат. По речима 
директора „Електропривреде Србије„ Драгомира Марковића, цена електричне енергије у 
Србији најнижа је у региону, а саветник премијера Србије Петар Шкундрић изјавио је да не 
може прецизирати колико ће струја поскупети јер је то одлука коју ће донети надлежна 
регулаторна агенција, уз договор с Владом Србије, Народном банком и осталим институцијама 
задуженим за вођење макроекономске политике. Не може се прецизно рећи ни да ли ће 
природни гас бити скупљи, али да цена коју плаћају грађани у Србији није економска и да би 
кубни метар гаса требало да буде скупљи око 20 посто, генерални дректор ЈП „Србијагас” 
Душан Бајатовић рекао је више пута. 

Дакле, нико јасно не говори да ли ће струја и гас бити скупљи, већ све остаје у домену 
наговештаја и благе припреме да се то може десити на јесен. Конкретни су били само у 
Удружењу топлана, који су указали на то да је повећање цене квадратног метра грејања преко 
даљинских система неминовно. Слично као и код струје и гаса, ни представници топлана још 
увек не желе јасно да кажу да ли ће грејање поскупети, и колико, али наговештавају да ће оно 
бити скупље него сада. Будући да одлуку о поскупљењу грејања доносе локалне самоуправе, 
питање је када ће се о томе разговарати јер много њих још није оформљено после мајских 
избора. 

По свему судећи, у једначини која би требал да изнедри цену струје, гаса и квадратног метра 
загревања стана, све је непознато. Сигурно је да се зна колико би резултат једначине требало да 
гласи, али је сигурно и да се с њим још неће излазити пред јавност. Наиме, није баш згодно да 
се грађанима који све мање зарађују, а све скупље плаћају, унапред три месеца каже да ће још 
мање имати и још више плаћати. Као и много пута до сад, највероватније је да ће се на одлуку о 
цени енергената чекати до последњег тренутка. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/struja-gas-i-grejanje-moraju-da-poskupe


19 

 

Док тај тренутак не дође, може се претпостављати да би, уколико струја за три до четири 
године треба да буде скупља и до 80 посто, цена од јесени могла бити виша, рецимо, 15 
процената. Пошто се истиче да је економска цена гаса око 20 посто виша од оне коју грађани 
Србије плаћају, није немогуће претпоставити да би кубни метар природног гаса на јесен могао 
бити скупљи за тај проценат. Готово је извесно да би сличан проценат поскупљења требало да 
се догоди и за даљинске системе грејања јер они указују да је диспаритет цена енергента, 
најчешће гаса, и цене квадратног метра грејања, велики. 

Окрени-обрни – могуће је да ће рачуни, без обзира на то који се енергент користи, бити 
увећани од 15 до 20 посто, или можда нешто мање кад се сагледа материјална ситуација у којој 
су грађани. Како ће они, у случају да се то и стварно деси, плаћати – тешко је рећи. Разлог је 
сасвим једноставан – плате су све мање, обавезе све веће, па се, углавном, ради за веома 
скромну потрошачку корпу у којој све више новца одлази на намирнице, док све остало – од 
одеће до хигијене чека на ред. О трошковима за образовање и здравство да се и не говори. 

Д. Млађеновић 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:Sindikati-prete-Vladi-zbog-

%C5%BDelezare&catid=9&Itemid=120 

Синдикати прете Влади због Железаре 
Представници репрезентативних синдиката металаца Србије оценили су јуче да Железара 
Смедерево не сме да стане и упозорили да ће, у случају обуставе њеног рада, идуће недеље 
започети са свим видовима синдикалне борбе. Председник независног синдиката у Железари 
Смедерево Милета Гујаничић рекао је на конференцији за новинаре да у понедељак, 2. јула, за 
када је заказан састанак са представницима владе и менаџмента, очекују конкрентне предлоге 
за решавање проблема у тој челичани. Уколико не добијемо писмене гаранције да ће Железара 
Смедерево нормално радити спремни смо да идуће недеље започнемо синдикалне акције, 
рекао је он. 

Генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Небојша Рајковић 
нагласио је да су сви синдикати у случају Железаре потврдили јединство и да је то прекретница 
за раднички покрет у Србији. Наводећи да је Железара Смедерево окосница металске 
индустрије Србије и српски бренд, он је рекао да нема оправдања да друга висока пећ буде 
стављена на тихи ход. Како су истакли представници синдиката Железаре Смедерево, у тој 
компанији тренутно је ангажовано око 5.000 радника, упосленост је готово 100 процената, а 
послови су уговорени за јул и август. Плате су редовне и крећу се између 35.000 и 40.000 
динара. Они су објаснили да Железара није потпуно на буџету државе већ им се обезбеђује део 
новца за набавку обртних средстава који се касније враћа кроз пласман. Поновили су такође да 
сматрају да набавка сировина која би за два месеца коштала између 10 и 15 милиона долара 
није велики проблем и да би много више коштало ако би производња била обустављена. 
Руководство Железаре Смедерево донело је у уторак одлуку да се рад на другој високој пећи у 
Железари Смедерево пребаци на режим тихог хода у првој недељи јула, због потребе да се 
промени начин финансирања компаније. Министар економије и регионалног развоја Небојша 
Ћирић изјавио је у среду после састанка чланова владе с представницима синдиката да 
Железара Смедерево неће бити затворена нити ће друга висока пећ бити стављена на 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:Sindikati-prete-Vladi-zbog-%C5%BDelezare&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:Sindikati-prete-Vladi-zbog-%C5%BDelezare&catid=9&Itemid=120
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такозвани тихи ход. Железара Смедерево је крајем јануара прешла у руке државе, пошто ју је 
Влада Србије откупила за један долар од америчке компаније Ју-Ес стил, која се повукла, јер је 
пословала с губицима. Градитељска а не рушилачка политика Представници 
репрезентативних синдиката металаца Србије представили су јуче платформу за нову владу 
Србије у којој траже формирање министарства индустрије и технолошког развоја, дугорочно и 
ефикасно решење развоја и реиндустријализације српске индустрије. На конференцији за 
новинаре истакнуто је да ће синдикати тражити, одмах по формирању владе, састанак с новим 
премијером, а очекују и састанак са председником Србије. Од нове Владе Србије очекује се да 
буде градитељска, а не рушитељска, да буде инвеститор и да не буде отпуштања радника, рекао 
је Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије. Како је наведено у 
синдикалној платформи, очекује се постизање трипартитног консензуса, владе, синдиката и 
послодаваца о мерама за ревитализацију привреде, стварање повољног привредног амбијента 
и услова за неопходну финансијску подршку индустрији. Тражи се смањење јавне потрошње, 
подстицање извоза, искорењивање системске корупције, криминала, рада на црно, 
поништавање лоших приватизација, као и да се измени порески третман појединих примања 
радника као што су топли оброк и регрес уз очување плата... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


