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Првпмајски уранци и пкупљаое синдиката у Србији 

 
АУТПР: АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 
 
БЕПГРАД, НПВИ САД, НИЩ – Првпмајским уранцима на излетищтима, уз присуствп великпг брпја 
грађана, и прптестним пкупљаоима синдиката, у Србији се данас пбележава 1. мај - Међунарпдни 
празник рада. 
Велики брпј Бепграђана пдлушип је да првпмајски уранак прпведе у пппуларним излетищтима - Авали, 
Кпщутоаку, Тппшидерскпм парку и Ади Циганлији, а мнпги грађани су нерадни дан искпристили и за 
щетоу ппред бепградских река. 
И житељи Нпвпг Сада пптпунп су пкупирали излетищта на деснпј пбали Дунава, где пп традицији 
прпвпде првпмајске празнике. 
Такп су јутрпс кплпне аутпмпбила закршиле све путеве кпји впде ка Фрущкпј гпри, „Каменишкпм парку” и 
псталим пмиљеним пдмаралищтима Нпвпсађана. 
Инаше, пп прпценама у „Каменишкпм парку” се пкупилп вище пд 50.000 грађана, дпк на 20 излетищта на 
Фрущкпј гпри првпмајске празнике прпвпди пкп 300.000 људи. 
Улаз у Наципнални парк „Фрущка гпра” наплаћује се 150 динара кап накнада за кприщћеое защтићенпг 
прирпднпг ппдрушја, а и на Фрущкпј гпри и у „Каменишкпм парку” ппстављене су бине на кпјима се пд 
ранпг јутра извпди културнп-уметнишки прпграм у кпм наступају Културнп- уметнишка друщтва и 
углавнпм маое ппзнати нпвпсадски бендпви. 
И житељи Нища, претежнп пни млади, заппсели су излетищта у пкплини тпг града, а неки су ппжурили 
да местп заузму јпщ синпћ. 
Пп традицији, најживље је на Каменишкпм вису, али не запстају ни друга места, Шегар, Бубао, Бпванскп, 
Пблашинскп и друга језера у пкплини. 
Излетници су заппсели и пбале Нищаве, све дп Сићева, щтп ппсебнп прија с пбзирпм на праву летоу 
температуру. 
Неки пд излетника ће, какп су рекли, бправак у прирпду прпдужити и сутра када је, такпђе нерадан дан. 
Међунарпдни празник рада пбележен је и синдикалним прптестпм. 
Шланпви Удруженпг синдиката Србије „Слпга”, Нпвпг синдиката здравства Србије и Пплицијскпг 
синдиката Србије прганизпвали су прптестну щетоу у центру Бепграда указујући на тежак пплпжај 
заппслених у Србији. 
Накпн интпнираоа раднишке химне „Интернаципнале” на Тргу Славија и пплагаоа цвећа на сппменик 
Димитрију Туцпвићу прганизпвали су прптестну щетоу дп Теразијске шесме нпсећи транспаренте свпјих 
синдикалних прганизација. 
Међунарпдни празник рада, 1.мај устанпвљен је у знак сећаоа на тај дан 1886. гпдине, када је вище 
десетина хиљада радника у Шикагу изащлп на улице захтевајући бпље услпве рада и псмпшаспвнп раднп 
време. 
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Први мај у Србији пбележен је 1893.гпдине прптестним скуппвима у Бепграду. Прва првпмајска 
прпслава у сепским срединама у Србији била је у селу Дубпна, кпд Младенпвца две гпдине касније. 
Иакп се Празник рада пбележава щирпм света и у мнпгим земљама је празник, пн је најмаспвније, на 
највищем нивпу, кап једна пд централних државних манифестација пбележаван у спцијалистишким 
земљама, када су пдржаване параде и слишне манифестације. 
Ппследоих гпдина, првпмајски прптести ппнпвп дпбијају видпве прптестних пкупљаоа незадпвпљних, 
мада су у негдащоим спцијалистишким земљама изгубили на маспвнпсти.У Србији и регипну временпм 
се усталила пракса изласка у прирпду на тај дан на првпмајски уранак. 
Према Закпну п државним празницима, првпмајски празник се у Србији нераднп пбележава два дана. 
---------------------------------------------- 
Пбележаваое 1.маја у свету у знаку спцијалнпг незадпвпљства 
ЛПНДПН, ВАЩИНГТПН, ХПНГКПНГ, МПСКВА – Грађани щирпм света пбележили су 1. мај, празник рада, 
али у ситуацији када свуда, а ппсебнп у Еврппи, владе дпнпсе непппуларне мере щтедое збпг 
екпнпмске кризе, првпмајске ппвпрке пдражавају растуће спцијалнп незадпвпљствп. 
Демпнстрације се пдржавају у Гршкпј, Щпанији и Ппртугалу, земљама кпје су у прптеклпм перипду биле 
тещкп ппгпђене екпнпмскпм кризпм, а ушесници се жале на губитак радних места, смаоеое бучета и 
тежак живпт. 
У Щпанији првпмајска ппвпрка ппшела је пкп 10 шаспва у Мадриду, а десетине хиљада демпнстраната 
прптестпвале су прптив редпва за незаппслене, нпвих рефпрми кпје плакщавају птпущтаое радника и 
прптив смаоеоа бучета за здравствп и пбразпваое. 
„Тпталнп насиље, птимате нам дпм и хлеб,” узвикивала је средпвешна грађанка навпдећи да су оене 
две двадесетпгпдищое ћерке пстале без ппсла, пренпси АФП. 
Пкп 18.000 људи изащлп је на улице у Атини и другим гршким градпвима, где синдикати за Први мај 
пбишнп прганизују генерални щтрајк. 
Пплиција је саппщтила да се у Сплуну пкупилп пкп 7.000 људи дпк се у Атини ппзиву синдиката 
пдазвалп пкп 1.500 људи а јпщ 2.000 присталица левишарских група пкупилп у центру града. 
У гршкпј престпници се међутим пшекује маое насиља негп претхпдних гпдина, будући да су Грци 
усредсређени на ппщте избпре у недељу, 6.маја, на кпјима ће мпћи да дају пдущка незадпвпљству. 
Анкете јавнпг моеоа указују да Грци напущтају главне странке и пкрећу се маоим партијама светећи се 
за план щтедое ЕУ и ММФ-а кпји је дпнеп смаоеое плата и пензија. 
И у Францускпј се 1.мај пдвија у сенци пплитике, пднпснп другпг круга председнишких избпра, а лидери 
синдиката су пзлпјеђени щтп пплитишари држе предизбпрне скуппве у Паризу на дан кпји треба да буде 
ппсвећен прпблемима радника. 
Лидерка екстремнп деснишарскпг Наципналнпг фрпнта Марин Лепен кпја је у првпм кругу псвпјила 18 
пдстп гласпва искпристила је данащои марщ да свпје присталице ппзпве да не гласају за оене ривале 
Никплу Саркпзија и Франспа Планда и у другим кругу. 
Марщирајући крпз центар Париза оене присталице су нпсиле француске заставе и узвикивале 
„Француска Французима” и „Пвп је нащ дпм.„ 
Председник Никпла Саркпзи планира скуп на Трпкадеру, дпк ће синдикати пдржати традиципнални 
марщ дп трга Бастиље. 
У Америци, „рпднпм месту” празника рада, устанпвљенпг у знак сећаоа на дан када је у Шикагу 1. маја 
1886. гпдине, вище десетина хиљада радника изащлп на улице захтевајући бпље услпве рада и 
псмпшаспвнп раднп време, пвпгпдищои ппкрет је ппзвап је на глпбалне прптесте прптив екпнпмске 
неједнакпсти. 
Америшки демпнстранти већ су се пкупили у финансијскпј шетврти Оујпрка, где ће главни скуп бити 
пдржан ппппдне, у време највеће сапбраћајне гужве, дпк су у Сан Франциску ппзвали демпнстранте да 
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се пкупе на мпсту Гплден гејт. 
Први мај пбележава се ппвпркама кпје прганизују синдикати и щирпм Русије а највище људи, пкп 
120.000 пкупилп се у Мпскви где је Савез синдиката прганизпвап щетоу кпју су предвпдили председник 
Русије Дмитриј Медведев, премијер Владимир Путин, мпскпвски градпнашелник Сергеј Спбјаоин, кап и 
десетине других пплитишара шланпва владајуће Јединствене Русије. 
Тпкпм марща кпји је вище лишип на скуп ппдрщке властима, негп на првпмајске демпнстрације, 
Медведев и Путин разгпварали су са грађанима и пдгпварали на оихпва питаоа, а премијер је ппрушип 
да треба вище да се ради. 
Свпје пдвпјене щетое у Мпскви прганизпвале су и Кпмунистишка партија и Праведна Русија, дпк највећи 
деп ванпарламентарне пппзиције није ушествпвап у првпмајским пкупљаоима, уз пбјащоеое да ће 
истпмищљенике ппвести у недељу 6.маја у „марс милипна” кпји треба да буде пдржан у Мпскви. 
И у Азији 1. мај је из међунарпднпг празника рада прерастап у међунарпдни дан прптеста, са скуппвима 
щирпм кпнтинента, шији ушесници махпм прптестују збпг беспарице и траже ппвећаое плата. 
Хиљаде демпнстранта на Филипинима, у Малезији и Индпнезији траже ппвећаое плата кпје, какп 
указују, нису пдржале кпрак са ценама, захтевају низе щкпларине и изнпсе низ других захтева. 
У Манили је пкп 8.000 шланпва раднишкпг синдиката марщиралп у црвеним кпщуљама и нпсећи црвене 
заставе дп мпста Мендипла, у близини председнишке палате, где их је шекалп јакп пплицијскп 
пбезбеђеое. 
У Куала Лумпуру пкп 500 људи пкупилп се тражећи вищу минималну цену рада пд пне кпју је у 
ппнедељак најавип премијер Начиб Разак, пренпси АП. 
У Истпшнпм Тимпру, пплиција је испалила хице на демпнстранте у Дилију и ухапсила 84 ушесника 
прптеста, кпји су такпђе тражили вище плате. 
Највећи првпмајски скуп пдржан је у Индпнезији где су хиљаде радника у Чакарти захтевале веће плате 
и сигурнпст на ппслу ппд будним надзпрпм пкп 16.000 припадника пплиције. 
И у Хпнгкпнгу радници су прптестпвали прптив ниских плата, али и прптив спцијалне неједнакпсти, 
захтевајући прерасппделу бпгатства. 
„Прпблем са Хпнгкпнгкпм је щтп је бпгатствп кпнцентрисанп у рукама малпг брпја људи, а јаз између 
бпгатих и сирпмащних је један пд највећих у свету,„ рекап је један пд гпвпрника на скупу, прпфеспр 
универзитета Френдандп Шеунг. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1094

018/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%

BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html 

 

Синдикати и пплитика 

Синдикати су разједиоени, али сви сматрају да ппјединашнп немају щансе да ппмпгну радницима и да 

збпг тпга мпрају ући у Скупщтину Србије. 

Права радника у Србији, иакп их фпрмалнп щтите синдикати, кпнстантнп се крще, утврдип је защтитник 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1094018/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1094018/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1094018/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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грађана. Најшещће им се не плаћа прекпвремени рад и не дпзвпљава недељни и гпдищои пдмпр. 

 

Ппред ппљппривредника, пензипнера, адвпката, глумаца, мпжда ће и синдикати ппсле избпра имати 

свпје представнике у парламенту.Акп уђу у Скупщтину, Сампстални синдикат тражиће псниваое Судпва 

рада затп щтп кажу да радни сппрпви пд кпјих зависи егзистенција радника и охпвих ппрпдица, трају и 

дп 20 гпдина. 

"Пнп щтп би билп неппхпднп када су заппслени у питаоу тп је да се устанпве судпви рада и ту ће 

сигурнп бити дпста иницијатива са стране синдиката", каже Славица Савић из Сампсталнпг синдиката 

Србије.  

Улазак некпликп синдикалаца у парламент неће пдмах битнп прпменити пплпжај радника, али ће се 

оихпв глас даље шути, кажу у Аспцијацији слпбпдних и независних синдиката. 

"Имаћемп мпгућнпст да на време имамп инфпрмацију па да ппкретаоем радника и прганизпваоем 

щтрајкпва и прптеста спрешимп дпнпщеое неких закпна кпји пп нащем интересу неће бити у интересу 

радника", каже Ранка Савић из АСНС-а. 

Синдикати су разједиоени, али сви сматрају да ппјединашнп немају щансе да ппмпгну радницима и да 

збпг тпга мпрају ући у Скупщтину. Западна искуства гпвпре да су неке левишарске пплитишке партије 

пдлушиле да најмаое 20 пдстп ппсланика буде из синдиката. 

"Тек пнпг тренутка када синдикати буду заједнишки наступили, када буду заједнишки имали неке свпје 

кандидате, да буду заједнишки на једнпј листи, пнда мпжемп пшекивати да ће ти представници 

синдиката у парламенту мпћи нещтп да ураде за раднике", каже Жељкп Веселинпвић из Уједиоених 

синдиката Србије Слпга.  

Незванишнп се прпцеоује да пкп ппла милипна људи ради на црнп, щтп ппслпдавцима пмпгућава да 

уцеоују раднике. Држава делимишнп тплерище крщеоа синдикалних права 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377900-Za-lekare-nema-mesta-u-zdravstvu 

За лекаре нема места у здравству! 

 

АУТПР: Б. РАДИВПЈЕВИЋ  

У здравству Србије има више немедицинскпг кадра негп у билп кпјпј другпј еврппскпј земљи, а 

истпвременп на ппсап чека 400 лекара и 2.600 медицинских сестара 

 

У ЗДРАВСТВУ Србије има вище немедицинскпг кадра негп у билп кпјпј другпј еврппскпј земљи, а 

истпвременп, бплнице и дпмпви здравља не мпгу да заппсле 3.500 дпктпра, сестара и здравствених 

сарадника, кпликп им тренутнп недпстаје. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377900-Za-lekare-nema-mesta-u-zdravstvu
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Пд 104.500 заппслених у здравству, гптпвп 30.000 су немедицински радници, а 20.900 - лекари.Са 28 

пдстп пвпг прпфила у укупнпм брпју заппслених, Србија је далекп пд еврппских стандарда, према 

кпјима пвај кадар шини дп 15 пдстп укупнп заппслених.А, има и здравствених система са самп псам 

пдстп немедицинскпг кадра. 

Према рашуници Министарства здравља, вищак је 2.500 немедицинских радника, али тренутнп нема 

нпвца да им се ппнуди спцијални прпграм за пдлазак. Беспарица је главни разлпг щтп, бар засад, нищта 

нема ни пд заппщљаваоа 200 лекара и 400 медицинских сестара, кпје је јесенас најавип министар 

Зпран Станкпвић. 

- Према нащем плану кадрпва, здравству Србије тренутнп недпстаје пкп 400 лекара, 2.600 сестара и 500 

здравствених сарадника - каже за „Нпвпсти“ Дубравка Щаранпвић Рацић, ппмпћник министра. - 

Тражили смп пд Министарства финансија да се пдређени брпј упражоених места пппуни, али збпг 

стаоа у бучету нисмп дпбили сагласнпст.Пнпснп, РФЗП није дпбип дпдатна средства за заппщљаваое 

нпвих људи у здравству. 

Ипак, пдласкпм у пензију или напущтаоем државне службе и преласкпм у приватни сектпр здравства, 

птвпрена је мпгућнпст да се заппсли један брпј дпктпра, сестара и сарадника.Дубравка Щаранпвић 

Рацић каже да је РФЗП устанпвип да је тим прирпдним пдливпм из државнпг здравства прпщле гпдине 

птищлп пкп 300 људи. 

 

НЕМА ЗАППСЛЕОА БЕЗ ПДПБРЕОА 

За вищак немедицинскпг кадра, изгледа, нема брзпг рещеоа, али Дубравка Щаранпвић Рацић каже да 

се брпј немедицинских радника пплакп смаоује оихпвим пдласкпм у пензију: - Када један 

немедицински радник пде у пензију, на оегпвп местп се не прима други. Устанпве не мпгу да заппсле 

ниједнпг немедицинскпг радника без пдпбреоа Министарства здравља, а ми таква пдпбреоа дајемп 

самп у изузетним слушајевима.Такп смп, рецимп, пдпбрили Универзитетскпј дешјпј бплници у Тирщпвпј 

да заппсли једнпг правника, јер устанпва не мпже да фунципнище без правника. 

- Кпмисија за кадрпве је у априлу дала пдпбреое здравственим устанпвама у кпјима је маоак кадра 

бип најизраженији да заппсле нпве људе - каже Дубравка Щаранпвић Рацић. - Такп су, рецимп, 

клинишки центри дпбили пдпбреое да заппсле пдређени брпј специјалиста и клинишких лекара, кпји 

ппсебнп недпстају ургентним центрима. Дефицитарни су, углавнпм, кардипхирурзи, интервентни 

радиплпзи, патплпзи.А центрима кпји се баве вантелеснпм пплпдопм је пдпбренп и заппщљаваое 

биплпга, какп би се ппјашале пве службе и скратиле, па и укинуле, листе шекаоа за ппступак вантелесне 

пплпдое.Ппсле празника знаћемп кпликп је људи птищлп из здравства пд ппшетка пве гпдине дп 

31.марта, па ће се птвприти нпва мпгућнпст за заппщљаваое маоег брпја медицинара. 

Др Драган Цветић, председник Синдиката лекара и фармацеута Србије и анестезиплпг у КБЦ 

„Бежанијска кпса“,међутим, сматра да лекари и пстали медицински кадар у здравству не би требалп да 

испащтају збпг тпга щтп држава на време није рещавала прпблеме. 

- Шиоеница је да немедицинскпг кадра имамп вище негп щтп би требалп, а самп држава има 

инструмент да тп дпведе у ред - каже Цветић. - С друге стране ми за 10-20 пдстп имамп маое лекара у 

пднпсу на брпј станпвника негп земље Еврппске Уније, и шиоеница је да су збпг тпга пвде лекари 
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пптерећенији. Пп некпм стандарду, лекар би дневнп требалп да прими 35 пацијената, а кпд нас у 

дпмпвима здравља у једнпј смени прими и пп 50-60.Када се узме у пбзир и претеранп пптерећеое 

разнпм евиденцијпм кпју лекар мпра да впди, јаснп је да у таквим пкплнпстима не мпже ни да се 

гпвпри п квалитету пружене здравствене услуге. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377845-Dacic-i-sindikalci-potpisali-Socijalnu-povelju 

Дашић и синдикалци пптписали Спцијалну ппвељу 
 

АУТПР: АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Заменик премијера и министар унутрашоих ппслпва Ивица Дачић пптписап је Спцијалну ппвељу 

синдикалних прганизација МУП са представницима девет синдиката пплиције 

 

БЕПГРАД- Заменик премијера и министар унутращоих ппслпва Ивица Дашић пптписап је данас 

Спцијалну ппвељу синдикалних прганизација Министарства унутращоих ппслпва са представницима 

девет синдиката пплиције и ппрушип да је спцијални дијалпг предуслпв за дпбре резултате. 

Дашић је нагласип да 1.мај - Међунарпдни празник раднишкпг ппкрета, симбплишан дан за склапаое 

заједнишких дпгпвпра у циљу унапређеоа будуће сарадое ппслпдаваца и заппслених. 

"Пва ппвеља је ппказатељ пднпса кпји треба да владају унутар министарства и да пзнаши наставак рада 

на спцијалнпм дијалпгу, кпји је усмерен ка защтити права раднија и у циљу је заједнишкпг интереса 

ппстизаоа дпбрих резултат и виспкпг нивпа безбеднпсти", рекап је Дашић накпн пптписиваоа ппвеље у 

наставнпм центру МУП у Макищу. 

Респрни миистар је ппдсетип да је за време оегпвпг мандата први пут у нпвијпј истприји пптписан 

кплективни угпвпр, кпји је ппдразумевап и прпмену Закпна п пплицији, пднпснп пмпгућип да права 

заппслени у МУП буду изједнашена са правима других радника. 

"Ппсебни кплективни угпвпр мпра да се ппщтује у пптпунпсти, али и надграђује. Кпликп је дпбар гпвпри 

ппдатак да су се пре оега највище бунили пплицајци збпг зарада, а сада се буне старещине, јер је пн 

регулисап правп на наплату нпћнпг рада, прекпвременпг рада", истакап је Дашић. 

Испред Пплицијскпг синдиката Србије захвалнпст министарству на сарадои упутип је Вељкп 

Мијаилпвић, тврдећи да је пва ппвеља сущтински битна за даљи напредак пднпса, а Дашићев бправак 

на шелу министарства пценип кап "птвараое врата спцијалнпм дијалпгу". 

Накпн пптписиваоа Ппвеље, Дашић је са сарадницима и представницима синдиката пплиције 

прпславип Дан рада, првпмајским уранкпм на Макищу. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377750-Prvi-maj-u-senci-otkaza-i-malih-plata 

Први мај у сенци птказа и малих плата 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377845-Dacic-i-sindikalci-potpisali-Socijalnu-povelju
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377750-Prvi-maj-u-senci-otkaza-i-malih-plata
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АУТПРКА: Биљана СТЈЕЉА  

У Србији ће првпмајски празник бити пбележен уз рпштиљ и приче п паду стандарда, маспвним 

птказима, предстпјећим рефпрмама, малим платама. Дпминира страх кпд већине радника.Нема 

више дпстпјанственпг рада.Синдикати се приклпнили пплитици 

 

ПРВПМАЈСКИ уранак за већину српских радника дефинитивнп нема никаквпг знашаја.Гпдине у кпјима је 

радник бип гпсппдин, а плата бпгпвска, пстале су самп у сећаоу.Данас је, за разлику пд Брпзпве ере, 

псим рпщтиља, хладнпг пива и нерадних дана, малп щта псталп за радпваое, па се мнпги, с правпм, 

питају мпже ли се 1.мај, Празник рада, уппщте називати празникпм, а јпщ маое празникпм радника. 

А да није реш п пукпј нпсталгији, гпвпре пре свега - брпјке.Екпнпмисти су израшунали да је у 

2011.гпдини, у пднпсу на 1980. гпдину, брутп друщтвени прпизвпд бип маои за 29,3 пдстп, заппсленпст 

за 13,5 пдстп, а прпдуктивнпст рада за 18,4 пдстп. Нивп БДП-а из прпщле гпдине уппредив је са нивппм 

из 1974.гпдине, заппсленпст са 1976. гпдинпм, а прпдуктивнпст рада са 1970. гпдинпм. 

 

Дресирани 

Пплпжај нащих радника у 21.веку је гпри негп щтп је бип у 19. када се нарпд бприп за псам сати рада, 

псам сати пдмпра и псам сати сна - сматра Милпрад Мијатпвић, пптпредседник Савеза сампсталих 

синдиката Србије. - Данас су све снаге усмерене на бпрбу пкп задржаваоа раднпг места. А главна брига 

ппслпдаваца је прпфит и самп прпфит. 

Синдикати, према оегпвим решима, данас вище негп икада, мпрају да се бпре за пристпјну плату кпја ће 

бити дпвпљна да се макар прехрани ппрпдица. 

- Дпщлп је време када апсплутнп дпминира страх.И тп страх пд птказа кпји је међу највећима у 

савременп дпба - наставља Мијатпвић. - Дресирани смп такп да је прави успех сашувати раднп местп.А 

синдикати су, нажалпст, ту ппдбацили. И пвп малп препсталих права се пплакп брище и већ слущамп 

најаве нпвих рефпрми у пбразпваоу, здравству, јавнпј управи, јавним предузећима... А те рефпрме, 

углавнпм, ппдразумевају вищак радника, нпва птпущтаоа, смаоиваое плата... 

Мијатпвић дпдаје и да је данас вепма тещкп бити радник у Србији јер су се стандарди увеликп 

прпменили, а шестп се ппстављају и на недпстижну платфпрму: 

- Пд радника се данас захтева да буду млади, лепи, насмејани, спремни на изгараое и бескпнашнп 

дпказиваое. А с друге стране, никп вас не пита да ли сте задпвпљни, кпликп сте плаћени, кпликп јпщ 

мпжете да издржите... 

У Савезу сампсталних синдиката Србије ппдсећају и да заппслени у Србији имају најниже плате у 

регипну, да им је живптни стандард драстишнп ппап и да је ппла милипна људи псталп без ппсла. 

 

Птпущтаоа 

Стппа незаппсленпсти је превиспка, цене прпизвпда кпје су ппд директнпм кпнтрплпм државе сталнп 

расту, а прпсешна плата није дпвпљна какп би се напунила пптрпщашка кпрпа - кажу у СССС.- Решју, 

тајкуни се све вище бпгате, дпк је нарпд све сирпмащнији. 

И ппдаци Републишкпг завпда за статистику ппказују да се раднищтвп све вище псипа.У 2001. гпдини 

Србија је имала 2.101.668 заппслених, а пет гпдина касније списак је смаоен за 76.041 имена, да би 
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десет гпдина пптпм Србија имала 358.257 уппслених маое негп ппшеткпм декаде. Ни ппдаци 

Наципналне службе за заппщљаваое не указују на пптимизам јер на ппсап у пвпм тренутку шека скпрп 

760.000 грађана. 

- Тещкп нас време тек пшекује, и у пвпј гпдини ће сигурнп без ппсла пстати јпщ најмаое 150.000 радника 

- прпгнпзирају и у Аспцијацији слпбпдних и независних синдиката. 

Да је српски радник и те какп псетип све прпблеме кпје је дпнела криза, сматра и Радмила Букумирић 

Катић, ппмпћник министра за рад и спцијалну пплитику: 

- Затп је и циљ Владе бип да се сашувају радна места и да се смаои сирпмащтвп. Са стпппм 

незаппсленпсти пд 24,4 пдстп, спадамп у неславни еврппски врх, али је јпщ већи прпблем тп щтп је 50 

пдстп младих без ппсла, па испада да су се узалуд щкплпвали. Затп једини излаз из пвакве ситуације 

представљају - инвестиције.Самп ппмпћу оих је мпгуће да се пдрже предузећа и да се ппвећа 

заппсленпст, а самим тим и да рад ппстане дпстпјанственији и пристпјнији. 

А п пристпјнпм раду се све вище гпвпри а све маое примећује.Данас се гптпвп пппут бајке препришава 

прпщлпст када се бесплатнп летпвалп пп пдмаралищтима, п плати пд кпје се куппвап кпмад намещтаја 

или гардерпба у Трсту, или п ситним ратама за нпви аутпмпбил. Раднп време „пд псам дп три“ 

задржали су јпщ самп ппнеки васпиташи, а дпстпјанственим услпвима рада хвале се самп ретки 

срећници. 

- Шиоеница јесте да су се ппставили нпви и тежи стандарди у ппслпваоу и да је п дпстпјанственпм раду 

тещкп гпвприти у време када се не исплаћују ни плате ни дппринпси - пбјащоава Радмила Букумирић 

Катић. - Ипак, рещеоа има, али никакп да дпђемп дп оега.Када би се самп примеоивали садащои 

прпписи тп се не би дещавалп.Ппслпдавац кпји не исплаћује зараде заврщип би у затвпру две гпдине. 

МИНИМАЛАЦЗА ППЛА КПРПЕ Минимална плата пд 20.010 динара финансијски је за државу пптпунп 

неисплатива, а радницима недпвпљна ни за пплпвну минималне пптрпщашке кпрпе.Ипак, управп са 

пвпликпм платпм у Србији тавпри вище пд 150.000 радника.Оихпв се минималац неће ппдизати све 

дпк се не фпрмира нпва влада. 

Ппущтенп 

Радмила Букумирић Катић сматра да и сами радници снпсе деп кривице: 

- Вепма се сппрп привикавамп на прпмене. Мнпгп смп ппущтени.Нащим радницима је, бащ кап и свуда 

у свету, неппхпдна едукација.Инсистираое на кпнстатнпм ушеоу и усаврщаваоу је императив нпвпг 

времена.Ипак, у ппследоих 10 дп 15 гпдина, на прсте једне руке бих мпгла да пребрпјим ппслпдаваце 

кпји пвп спрпвпде у пракси. 

Ппмпћница министра за рад дпдаје и да је време да престанемп да се дишимп свпјим сппспбнпстима 

кап щтп смп навикли јер наща сампуверенпст и није бащ тпликп утемељена у реалнпсти: 

- Мнпгп запстајемп за светпм. Наща су знаоа превазиђена, а каскамп и за технплпщким развпјем. Самп 

у грађевинарству каснимп 35 гпдина! Ми ушимп за прпщлп време. 

Слишнпг мищљеоа је и Вера Кпндић, психплпг рада, кпја тврди да је време да радници узму судбину у 

свпје руке и престану да кукају: 

- Мнпги међу оима су незадпвпљни, али и незаинтереспвани за властиту судбину. Свпју пдгпвпрнпст 

впле да пребацују на некпг другпг, синдикат рецимп.Шиоеница је да у пва мпдерна времена мпрају да 

се меоају и навике.Прпщлп је време када се један ппсап радип целп живпт, а раднп местп билп 
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загарантпванп. 

Кпндићева, међутим, примећује да се неке ствари ппмерају.Тпшак кпји би мпгап ппкренути масу држе 

млади. 

- Старији радници „падају на прву лппту“, размищљају краткпрпшнп и тп је такп крпз сва наща истпријска 

искуства.Не смемп да забправљамп ни лпще ппруке из старих времена јер нас и пне уше нешему.Млађи, 

међутим, бпље ппвезују ствари.У време ппщте неинфпрмисанпсти пни имају прпдужену свест да не 

мпрају све да трпе и да имају свпја права. 

ЩТРАЈКПВИМА ДП ЦИЉАНајмаое 60.000 радника је у 2011.свпје незадпвпљствп исказалп на улицама, 

щтп је шак 34.000 вище негп гпдину раније. А ни пва гпдна није ппшела тихп јер је дп сада пкп 2.500 

радника щтрајкпвима тражилп бпље услпве рада. И мада се пви прптести не дппадају ни држави ни 

ппслпдавцима, извеснп је да „пале“ јер је 90 пдстп заппслених - на крају - дпбилп пнп щтп је тражилп. 

 

Срећници 

Радници у јавним предузећима и пни шије се плате финансирају из бучета мпгу се данас сматрати 

правим срећницима - каже Небпјща Атанацкпвић, председник Уније синдиката. 

- Оихпве се плате ппвећавају са инфлацијпм, имају кплективне угпвпре, мпгу шак да уцеоују државу у 

вези са неким правима.Сасвим је друга приша пних кпји раде у реалнпм сектпру.Оих 300.000 практишнп 

издржава све пстале јер самп пни прпизвпде нпву вреднпст, а оихпв је пплпжај најгпри.Никп их не пита 

за права, не ппвећавају им се плате уредбама, не мпгу да исппстављају никакве захтеве држави јер им 

пна није ппслпдавац.Пни су срећни самп акп задрже свпје раднп местп, а претое им непрестанп висе 

над главама. 

Шини се да су и сами радници ппдељни на две класе, а да је заједнишки именитељ сасвим изпстап.Шија 

су, заправп, пни брига - да ли државна, сппствена или синдикална, никп нема пдгпвпр, а у међувремену 

се самп нижу нпви прпблеми. Такп се сваке гпдине ппдели пп 60.000 нелегалних птказа, сваке недеље 

7.000 радника падне на „минималац“, а свакпга месеца 50.000 оих не дпбије плату. Да ли су, пнда, у 

праву пни кпји се љуте на кпкетираое синдикалаца са државпм? 

- Тп је лажна дилема.Синдикат има и правп и пптребу да ушествује у пплитишкпм живпту - пцеоује 

прпфеспр Даркп Маринкпвић са „Мегатренда“, кпјем су управп синдикати ужа специјалнпст.- Све 

примедбе те врсте мпрају се птклпнити јер скрећу пажоу са сущтине.А тп је ушествпваое синдиката на 

пдлушујућим ппзицијама у друщтвенпм и пплитишкпм живпту. Акп се ппставља пваква дилема, пнда се 

маргинализује оихпва улпга и враћа их на ппшетак и на бпрбу пкп плата, регреса, слпбпдних дана... А 

оихпва би функција требалп да буде мнпгп знашајнија.У супрптнпм се баве самп ппследицама лпщих 

пплитика.Акп ушествују у пплитишкпм живпту, пнда тек заправп мпгу да пдлушују п важним питаоима и 

спреше разне неправилнпсти и дискриминације. 

 

ДИГЛИ РУКЕ ПД ТРАЖЕОА ППСЛА 

УСрбији је вище пд 100.000 незаппслених диглп руке пд тражеоа ппсла.Према ппдацима Републишкпг 

завпда за статистику, међу оима предоаше - жене. Такп у ппследопј Анкети п раднпј снази, шак 49.537 

мущкараца и 56.447 жена не пшекује никакав ппсап јер немају ни снаге ни впље да га и даље траже. 
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Скпрп трећина их је из Впјвпдине, дпк друга трећина живи у Щумадији и западнпј Србији. Адресу у 

Бепграду има 18.500 пбесхрабрених, а у јужнпј Србији јпщ 22.652. 

 

Пактираое 

А пва пптреба за друщтвеним прганизпваоем, према оегпвим решима, никада није била јаша. 

- И држава и ппслпдавци имају пбавезу да шују глас синдиката.Управп је пва неминпвнпст и дпвела дп 

кплективнпг прегпвараоа и спцијалнпг дијалпга. Мпра да ппстпји кпнсензус све три стране - синдиката, 

ппслпдваца и Владе - пкп стратещкпг развпја, спцијалних цена... Државе кпје су пвај пакт већ ппстигле су 

далекп успещније пд псталих.А Србија је, нажалпст, тек на ппшетку. 

Цену таквпг прппуста, дпдаје прпфеспр Маринкпвић, управп плаћају радници. 

- Пна је, нажалпст, вепма виспка, шак спцијалнп неиздржива.Затп се и синдикалнп шланствп псипа.У 

време сирпмащтва и виспке стппе незаппсленпсти нарпд сматра да и пни кпји су се бприли за оих нису 

ушинили дпвпљнп.Људи су незадпвпљни и неће да узалуд плаћају шланарине. Затп је пре самп пет-щест 

гпдина пд укупнпг брпја радника између 60 и 70 пдстп оих билп ушлаоенп у неки синдикат, а данас је 

тај прпценат пап исппд 27 пдстп и има тенденцију даљег пада. 

 

ДПЖИВПТНИ ЛИДЕРИ 

Највећи синдикати у Србији не меоају врхущку, а у УГС „Независнпст“ лидер није прпмеоен две пуне 

деценије. 

- Синдикати се ппд хитнп мпрају демпкратизпвати - сматра прпфеспр Маринкпвић. - Недппустивп је да 

впђе пстају тпликп дугп на свпјим ппзицијма, али ни пни сами не снпсе пуну пдгпвпрнпст.Криви су и 

оихпви заменици щтп им тп дппущтају.Пшигледнп је да ппстпје интересни пактпви међу оима, а самим 

тим изпстаје жеља да се стаое прпмени.Затп, ппд хитнп, мпрају да се уведу тајни избпри, да се ппнуди 

вище кандидата и да се мандат лидера пграниши на два круга. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377800-Zbog-strajka-u-zdravstvu-samo-hitne-operacije 

Збпг щтрајка у здравству самп хитне пперације 

 

АУТПР: Танјуг 

Шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије и Гранскпг синдиката здравства и спцијалне защтите 

"Независнпст" наставиће щтрајк и пве недеље 

 

БЕПГРАД - Шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије и Гранскпг синдиката здравства и спцијалне 

защтите "Независнпст" наставиће щтрајк и пве недеље, уз ппщтпваое минимума прпцеса рада, рекли су 

представници та два синдиката. 

 

Председник синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић ппдсетип је да је тај синдикат у 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377800-Zbog-strajka-u-zdravstvu-samo-hitne-operacije
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щтрајку пд 17.априла и указап да пшекује да их представници Министарства здравља ппзпву щтп пре на 

разгпвпр. 

 

Щтрајк шланпва тпг синдиката ппшеп је збпг незадпвпљства материјалним пплпжајем заппслених и 

Уредбпм п кпрективнпм кпефицијенту кпја би на снагу требалп да ступи пд 1.јула, а кпјпм ће, какп 

навпде представници синдиката, плате заппсленима бити смаоеое за 10 пдстп. 

 

Цветић је казап да је щтрајк лекара у свакпм слушају ппреметип рад у здравственим устанпвама, 

ппсебнп клинишкп-бплнишким центрима где се какп је казап, пперищу самп хитни слушајеви."Щтрајк је 

вище ппреметип рад у клинишкп-бплнишким центрима негп у примарним здравственим устанпвама", 

рекап је Цветић, навпдећи пример КБЦ Бежанијска кпса, у кпме се пдлажу пперације, а пперищу се 

самп хитни слушајеви. 

 

У дпмпвима здравља ситуација је нещтп бпља навпдећи пример да лекари кпји су у щтрајку преписују 

рецепте хрпнишним бплесницима, али им не дају упуте за специјалистишке прегледе. Пн је рекап да је 

щтрајк шланпва тпг синдиката прганизпван у 60 устанпва у Србији, пд шега је 20 у Бепграду и да се неће 

прекидати све дпк их представници респрнпг министарства не ппзпву на разгпвпре. 

 

Председик гранскпг синдиката "Независнпст" Зпран Илић рекап је да и представници тпг синдиката 

настављају щтрајк, а да ће им се за кпји дан прикљушити и кплеге из здравствених устанпва у Впјвпдини. 

За сада, какп је казап, шланпви тпг синдиката щтрајкују у пкп 80 устанпва Србије, а пд 3. маја пшекује да 

ће щтрајкпвати лекари у свих 125 устанпва где тај синдикат има шланствп. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/obelezen_1_maj_izletista_puna.55.html?news_id=239306 

Пбележен 1.мај, излетищта пуна 

 

АУТПР: Д. Д. 

Бепград - Излетищта у Бепграду и градпвима щирпм Србије била су јуше пуна грађана кпји су пдлушили 

да 1. мај, Међунарпдни празник рада, прпславе у прирпди - у Кпщутоаку, Тппшидерскпм парку, Ади 

Циганлији, Авали и на Фрущкпј гпри.  

 

Представници Удруженпг синдиката Србије Слпга, Нпвпг синдиката здравства и Пплицијскпг синдиката 

Србије прганизпвали су јуше у центру Бепграда прптестну ппвпрку незадпвпљних пплпжајем заппслених 

у Србији. Пкп 150 представника та три синдиката пплпжилп је цвеће на сппменик спцијалистишкпм 

прваку с ппшетка 20. века Димитрију Туцпвићу на Славији, а затим су у прптестнпј пвпрци прпщли 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/obelezen_1_maj_izletista_puna.55.html?news_id=239306
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центрпм Бепграда. „Раднишка класа и индустрија не ппстпје, дпнпсе се закпни у служби капитала и 

интересних група“, казап је пптпредседник синдиката Слпга Златкп Бекић. Пн је ппзвап на сплидарнпст 

и бпрбу, јер, какп је ппдсетип, 1. мај, Међунарпдни празник рада, и јесте дан бпрбе. „У држави су 

радници пмалпважавани, у свету нас представљају кап јефтину радну снагу“, дпдап је Бекић и истакап 

да је интерес државнпг система да направи јефтину и неквалификпвану радну снагу.Сапбраћај у центру 

Бепграда бип пбустављен дпк је прплазила кплпна синдикалаца уз пплицијскп пбезбеђеое. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zdravstvo_uslo_u_trecu_nedelju_strajka.55.html?news_id=239304 

Здравствп ущлп у трећу недељу щтрајка 
 

АУТПР: К. Ж. 

Бепград - Здравствп је у ущлп у трећу недељу щтрајка, а „дпбра впља“ за наставак прегпвпра, кпју 

исказују и синдикати и Министарствп здравља, пстаје „мртвп слпвп на папиру“, јер једини кпнтакт кпји 

две супрптстављене стране пстварују јесте преписка путем медија.  

 

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић каже за Данас да је у нащем листу 

прпшитап да министар здравља Зпран Станкпвић жели наставак разгпвпра са синдикатима, али да се пн 

никпме пд синдикалаца није кпнкретнп пбратип. 

- У Србији щтрајкује вище пд 100 устанпва шланпва нащег и Гранскпг синдиката заппслених у здравству и 

спцијалнпј защтити „Независнпст“.Да щтрајкује и 100 лекара, тп би бип сигнал Министарству да реагује, 

међутим, пнп је „аутистишнп“. Уредба п кпрективнпм кпефицијенту је ствар Владе, кпја ју је дпнела и 

мпже и да је измени и збпг тпга смп ппслали птвпренп писмп министру, али и премијеру Мирку 

Цветкпвићу и председници Скупщтине Славици Ђукић Дејанпвић. Дп сада нам никп није пдгпвприп - 

каже Цветић, дпдајући да ће се щтрајк наставити дп даљег, пднпснп све дпк Влада не укине или пдлпжи 

примену Уредбе п кпрективнпм кпефицијенту, пп кпјпј се, какп синдикати тврде, пснпвна плата 

заппслених у здравству смаоује за 10 пдстп. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/uranak.46.html?news_id=239283 

Уранак 

Аутпр: Редакцијски кпментар 

Радници у Србији пдавнп немају разлпга да славе 1. мај, шак ни да прптестују и траже већа права, јер 

нити кп мпже да им их гарантује, нити има впљних да се тим питаоем баве.  

Псим некпликп струкпвних синдиката, кпји су јуше прганизпвали прптесте незадпвпљни пплпжајем свпје 

прпфесије, углавнпм у државнпј служби, пве гпдине су пд манифестација пдустали шак и синдикати, 

дајући преднпст заврщници избпрне кампаое. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zdravstvo_uslo_u_trecu_nedelju_strajka.55.html?news_id=239304
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/uranak.46.html?news_id=239283


15 

 

Такп су се, уместп оих, радницима пбратили председнишки и други кандидати пбећаоем да ће акп 

псвпје власт пбезбедити вище радних места, а неки су шак ппмиоали и раднишка права.Кпликп им је за 

верпвати, тп је другп питаое. Јер, парадпкс је да ппстпји тпликп партија у власти и ван ое кпје у свпм 

имену или ппредељеоу имају префикс „спцијални“, а да су радници истпвременп дп те мере 

незащтићени и пбесправљени какп је тп у Србији. 

Мпжда је једина права ппрука пве гпдине стигла пд пмбудсмана, кпји није у кампаои, али је затражип 

да се радницима признају спцијална права кпја гарантује Устав, а да држава, акп хпће, гпни несавесне 

ппслпдавце кпји не уплаћују дппринпсе заппсленима. А тп је тек један пд прпблема са дугашкпг списка, 

кпји није дп краја састављен, а на кпме су виспкп рангирани губитак ппсла, непријављиваое радника, 

ускраћиваое права на недељни и гпдищои пдмпр, неплаћен прекпвремени рад, пткази збпг 

материнства.Акп тпме дпдамп и мпбинг присутан кпд неких хваљених страних инвеститпра, пнда већ 

„терамп мак на кпнац“.Јер, у земљи у кпјпј су унищтене фабрике и гиганти, а ппсап у транзицији 

изгубилп вище пд 800.000 људи, права је срећа да се негде уппщте ради. 

Уз тпликп нерещених питаоа, јаснп је збпг шега пвпг 1.маја већина радника нема мптив да пбележи пвај 

празник. Пд прптеста и сукпба са пплицијпм, ппсле кпјих су ппслпдавци с краја 19.века прихватили неке 

пд захтева, прекп првпмајских парада кпје су биле манифестација ппбеда раднишке класе у 

спцијализму, у Србији 21. века празнпваое се свелп на два нерадна дана. Пни кпји имају ппсап дпбили 

су прилику за предах, пни кпји су га изгубили, свеједнп им је.Идеплпщке ппруке и смисап празника 

вище не ппстпје. Једини пстатак је навика да, када кап пве гпдине „испадне“ лепп време, највище 

младих или ппнека ппрпдица из нестајуће средое класе, изађу на уранак, развуку рпщтиљ и 

импрпвизују празнишну забаву у некпм пд препуних излетищта. 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/319964/Na-1-maj-protesti-sirom-Evrope-zbog-stednje 

На 1.мај прптести щирпм Еврппе збпг щтедое  

 
АУТПР: АГЕНЦИЈЕ БЕТА И ТАНЈУГ  

Ширпм Еврппе данас су, ппвпдпм Међунарпднпг празника рада, пдржани прптести збпг државних 

мера штедое и кризе еврппскпг спцијалнпг мпдела. 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/319964/Na-1-maj-protesti-sirom-Evrope-zbog-stednje
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Вище пд 100.000 демпнстраната марщиралп је данас у 80 градпва у Щпанији за 1.мај, прптив кризе, 

кресаоа бучета и рада рефпрма уведена Кпнзервативне владе да ппкуща да смаои стппу снимите 

незаппсленпсти.  

Два главна щпанска синдиката, кпја су ппзивала на прптесте, "скпрп милипн људи" марщиралп је 

щирпм Щпаније, са 110.000 и 100.000 у Мадриду и Барселпни. Пплиција је прпценила да је у 

престпници Каталпније билп 15.000 ушесника прптеста.  

У фпкусу демпнстрација у 80 градпва у Щпанији, захваћенпј рекпрднпм незаппсленпщћу у ЕУ пд прекп 

24 пдстп, налазе се кресаоа бучета и рефпрма рада кпју је у фебруару усвпјила кпнзервативна влада.  

 

У Гршкпј, ппгпђенпј пплитикпм стрпге дисциплине кпју намећу кредитпри, хиљаде људи, већинпм 

кпмунистишких активиста, ушествпвале су у демпнстрацијама у Атини и другим градпвима.Пплиција је 

саппщтила да је вище пд 18.000 људи прптестпвалп щирпм земље. 

 

Пве параде се пдржавају на пет дана пд ппщтих избпра 6.маја, шији исхпд је неизвестан збпг ппадаоа 

пппуларнпсти две главне странке, кпнзервативне Нпва демпкратија, кпја је важила за фавприта и 

спцијалистишкпг ПАСПК-а. Пбе странке ушествују у прелазнпј влади кпја спрпвпди пщтре мере щтедое. 

 

У Францускпј, шланпви синдиката, левишари, присталице Никпле Саркпзија и активисти Наципналнпг 

фрпнта Ле Пена заједнп су на улицама 1.маја, вепма пплитизпванпм и у пвпј земљи збпг председнишких 

избпра за пет дана.  

И прпславе празника рада у средопј Еврппи прптише у знаку прптеста прптив влада, мера щтедое и 

непппуларних рефпрми, кап щтп је у Ппљскпј пензипна. 

Првпмајски ппхпд центрпм ппљске престпнице Варщава, левица и синдикати прганизпвали су пве 

гпдине ппд парплпм "Дпстпјанствен рад, дпстпјанствена плата, дпстпјанствена пензија". 

Украјина 

Ппљска левица прганизпвала је и прикупљаое пптписа ппд петицију да се Ппљаци на референдуму 

изјасне п ппвећаоу старпсне границе за пдлазак у пензију на 67 гпдина какп предвиђа пензипна 

рефпрма владе деснице и центра премијера Дпналда Туска кпја је стигла на гласаое Сејму 

парламента.Бивщи премијер Лещек Милер казап је да ппд тим захтевпм за референдум већ има 

400.000 пптписа. 

Кап прптести прптив владе деснице и центра премијера Петра Нешаса, оених мера щтедое али и 

набујале кпрупције замищљени су данас и првпмајски митинзи левице у Прагу и щирпм Шещке.  

 

- Дпнедавнп је изгледалп да ће 1.мај кпд нас пстати самп празник љубави, а да ће бпрба за демпкратију 

и спцијална права пстати самп истпријскп сећаое. Међутим, кап ппследице глпбализације и пплитике 

влада деснице у ппследоим гпдинама та права су вепма угрпжена и Празнику рада ппнпвп се враћа 

оегпв стари смисап - ппрушип је ппвпдпм лидер шещких пппзиципних спцијалдемпкрата Бпхуслав 

Спбптка.  

Лидер деснишарских екстремиста Тпмащ Вандас на митингу на Вацлавскпм тргу захтевап је да Шещка 



17 

 

птера 250.000 гастрабајтера и избеглица кући.Кпрдпн специјалаца шещке пплиције успеп је ппппдне да 

спреши маоу шарку ппвпрке пкп 100 анархиста и митинга приближнп истп тпликп радикала на 

Вацлавскпм тргу, када су пплетеле пластишне флаще и ппкпја каменица. 

 

Турска 

У Истанбулу, десетине хиљада демпнстраната из целпг пплитишкпг спектра пкупила на тргу Таксим, на 

еврппскпј страни метрпппле, где су десетине људи су убијене пре 35 гпдина.Према званишним 

ппдацима, 20.000 турских пплицајаца је мпбилисанп да псигура безбеднпст скупа. 

 

Нереди у Цириху 

Првпмајски митинг у Цириху претвприп се данас у насиље када је група младих запалила канте за ђубре 

и ппшела да гађа пплицајце флащама и каменицама, на щта је пплиција пдгпвприла сузавцем и впденим 

тпппвима.Прпслава је била мирна све дпк се двадесетак младих није касније у тпку дана сукпбилп са 

пплицијпм. 

Пкп 100 специјалаца је пптпм блпкиралп делпве центра Цириха и ухапсилп некпликп пспба, а на 

стптине људи изащлп је на балкпне и пдпзгп гледалп щта се дещава на улицама.Сукпби су трајали 

шитавп ппппдне, а пплиција је истакла да јпщ увек није прпцеоена щтета. 

На данащоем скупу билп је пкп 12.000 људи, саппщтила је пплиција.Пвп није први пут да се прпслава 

Првпг маја у Цириху претвпри у нереде.Прпщле гпдине пплиција је ухапсила вище пд 500 пспба. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/319909/Sindikalci-zavrsili-protestnu-setnju 

Синдикалци заврщили прптестну щетоу 

АУТПР: И. Милићевић  

Пкп 100 ушесника из Пплицијскпг синдиката, Нпвпг синдката здравства и Здружени синдикати Србије 

"Слпга" пкупилп се на Славији ппвпдпм 1. маја празника рада, пдакле су кренули у прптестну щетоу ка 

Теразијама, збпг шега је сапбраћај у Улици српских владара бип заустављен на краткп. 

Оима су се придружили и припадници СКПЈ-а и Нпве кпмунистишке партије Југпславије (НКПЈ). 

 

Накпн щтп је пплпжен венац на сппменик Димитрија Туцпвића, пкупљенима су се пбратили Вељкп 

Мијаилпвић испред Синдиката пплиције, Живпрад Мркић кап представник Нпвпг синдиката здравства и 

Жељкп Веселинпвић испред синдиката "Слпга". 

 

Пни су рекли да 1.мај не би требалп пбележавати рпщтиљаоем и велелепним прпславама, већ би се 

требалп пкупити и пдати ппшаст жртвама раднишке класе. Гпвпрници су такпђе ппрушили да раднишка 

класа није изумрла и да треба да се бпри. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/319909/Sindikalci-zavrsili-protestnu-setnju
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/319995/Nova-upozorenja-MMFa-prevelika-rupa-u-budzetu 

Нпва уппзпреоа ММФ-а, превелика рупа у бучету 

 

АУТПР: С. Кривпкапић  

БЕПГРАД - Дпмаћи брутп прпизвпд (БДП) забележип је пад у првпм кварталу пд 1,3 пдстп, први пут пд 

2009. Струшоаци су ппрезни у изнпщеоу прпгнпза пправка привреде, а ММФ је јасан - мпрамп смаоити 

јавну пптрпщоу и дуг. 

Екпнпмиста Стпјан Стаменкпвић каже да мпра да сашека ппказатеље п БДП-у на крају пвпг месеца да би 

мпгап да прпгнпзира хпћемп ли пве гпдине други квартал узастппнп заврщити у минусу. 

 

- Пваква ситуација впди ка нули, јер индустријска прпизвпдоа шини велики деп свега щтп 

прпизведемп.На дпмаћу рецесију утише и пна у еврпзпни где су нам сппљнптргпвински партнери и 

пдакле пптишу улагаши - каже пн. 

 

Индустријска прпизвпдоа је у марту имала раст пд 12,2 пдстп у пднпсу на претхпдни месец, али и пад у 

пднпсу на лане пд 3,2 пдстп. У истпм месецу је пстварен раст извпза пд 22,7 пдстп и раст увпза пд 6,1 

пдстп. 

 

Најбпљи ппказатељ кретаоа у привреди су прихпди у бучет.Иакп је тп упбишајенп крајем месеца, 

Министарствп финансија пвпг пута није пбјавилп ппдатке за март па се не види кпликп су пни 

ппдбацили. 

Збпг лпщег старта на ппшетку гпдине и превелике јавне пптрпщое, рупа у бучету је била у фебруару 41,6 

милијарди динара, дпк је према дпгпвпру са ММФ-пм за три месеца бип дпзвпљен дефицит пд 26 

милијарди динара. Са тпм институцијпм Влада ће, пшигледнп, мпрати да склппи аранжман на пптпунп 

нпвим пснпвама. 

 

Дпкумент кпји је усвпјен на прплећнпм заседаоу ММФ и Светске банке пставип је будућим српским 

властима у аманет да на средои рпк скрещу јавни дуг јер је оегпв нивп пд 47 пдстп БДП-а непдржив. 

 

Уз тп ће смаоеое минуса у државнпј каси ппдстаћи ппвереое кпд инвеститпра.Нпва фискална правила 

треба да преиспитају закпнпм закуцане издатке, пре свега за плате и пензије.У ММФ-у су свесни да те 

мере мпгу бити бплне.Акп дп краја јуна дпмаћа привреда драстишнп не ппправи резултате у индустрији 

и расту извпза, званишнп ћемп ући у рецесију. 

 

ГЛАС ЈАВНПСТИ 

http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-01-05-2012/dacic-s-policajcima-na-uranku 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/319995/Nova-upozorenja-MMFa-prevelika-rupa-u-budzetu
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-01-05-2012/dacic-s-policajcima-na-uranku
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Дашић с пплицајцима на уранку 

 

АУТПР: АГЕНЦИЈА БЕТА 

БЕПГРАД - Министар унутращоих ппслпва Србије Ивица Дашић пптписап је данас Спцијалну ппвељу 

синдикалних прганизација с представницима синдиката пплиције. 

Дашић је у Наставнпм центру МУП у Макищу рекап да та ппвеља пзнашава наставак рада на спцијалнпм 

дијалпгу кпји је усмерен ка защтити права радника. 

Дашић је накпн тпга са сарадницима и представницима синдиката пплиције пбележип Међунарпдни 

празник рада, 1.мај, Првпмајским уранкпм. 

 

PRIVREDNI Pregled 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:veci-broj-penzija-nego-

plata&catid=11&Itemid=122 

Већи брпј пензија негп плата 
 

Екпнпмски развпј, ппвећаое кпнкурентнпсти тржищта регипна Еврппе и света, пре свега пшуваое 

радних места, ппдстицаји реалнпм сектпру, кпји је и најслабија карика дпмаће привреде, припритети су 

кпје би требалп да рещава нпва влада, истише у првпмајскпм разгпвпру за Привредни преглед Ивица 

Цветанпвић, председник Кпнфедерације слпбпдних синдиката (КСС). Дпказ да је привреда дптакла днп, 

щтп се није десилп ппследоих 50 гпдина, су застращујући ппдаци пп кпјима је у фебруару исплаћемп 

вище пензија негп плата, рашунајући пкп 100.000 радника без зарада. Тп упућује на пптребу да се 

кпнашнп ппкрену привредне активнпсти, али истпвременп ћемп се жестпкп успрптивити акп дпђе дп 

најављенпг смаоиваоа или замрзаваоа плата. Зараде у Србији су убедљивп најниже у регипну са пкп 

380 евра, щтп је исппд вреднпсти пптрпщашке кпрпе, ниже пд Гршке где су зараде смаоене са 1.500 на 

1.300 евра. Али, пплитишке групације јпщ не налазе кпнкретне пдгпвпре какп ппдстакнути привреду, 

заппсленпст, а никп није пткрип тпплу впду акп каже да је тп мпгуће самп инвестицијама и развпјем 

малих и средоих предузећа и, наравнп, аграрпм. Стицаоем статуса кандидата инвеститприма се птвара 

већи приступ нащем тржищту и улагаоима, щтп није дпвпљнп, сагласили смп се на разгпвприма са 

дпнедавним председникпм Бприспм Тадићем, истише Цветанпвић. Наравнп, пви прпцеси захтевају 

израженију партнерску ангажпванпст синдиката, а децидиранп тражимп већи утицај на све важне 

закпне п раду, пензијскп-инвалидски систем, спцијалнп предузетнищтвп... Закпн п щтрајку кпји је Влада 

предлпжила смп пдбили.Уз тп, ппшели смп припрему расправе п пензијскпм систему кпја је пдлпжена 

за јесен, а не бисмп се пгранишили самп на еврппске мпделе, већ бисмп ппзвали струшоаке на светскпм 

нивпу, из Јужне Америке и других земаља.Треба пзакпнити дпдатнп и дпбрпвпљнп пензијскп 

псигураое, пп узпру на Хрватску. Нащ главни фпкус делпваоа и ппрука нпвпј влади је да нам треба 

далекп квалитетнији спцијални дијалпг кпји је спап на ниске гране, дпдаје нащ сагпвпрник.Ивица 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:veci-broj-penzija-nego-plata&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:veci-broj-penzija-nego-plata&catid=11&Itemid=122
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Цветанпвић, председник Кпнфедерације слпбпдних синдиката (КСС): Акције пре избпра Ппдела 

бесплатних акција Телекпма пред избпре је слушајнпст, јер је тп прпцес кпји КСС впди јпщ пд 2004. 

гпдине. Шекап се пткуп 20 пдстп депница пд гршкпг ПТЕ и утврђиваое нпве власнишке 

структуре.Инсистирамп да се с ппделпм акција ппшне пре избпра 6.маја, да не би дпщлп дп евентуалних 

спекулација, а пратићемп да ли се све пдвија пп закпну. Предвиђенп је да ппдела ппшне 4. маја, п шему 

је дпнет закљушак Владе и пдлуке Скупщтине акципнара и Управнпг пдбпра Телекпма. Ппзнатп је да 4,8 

милипна грађана пстварује правп на 31 акцију ппшетне вреднпсти 2,27 евра, а сада и раније заппслени 

имаће 200 евра или 88 акција пп гпдини стажа. Збпг кризе на дпмаћпј и страним берзама, наща је 

преппрука да се пве акције не прпдају.Телекпмунакције су прпфитабилна делатнпст, а када се рецесија 

заврщи, те депнице ће се бпље кптирати.Ипак збпг тещке ситуације кпд нас, мнпги ће ппжурити да их 

прпдају, каже Цветанпвић. КСС, кпји пкупља стратещка јавна предузећа залаже се за идеју да у кризи не 

треба прпдавати не самп Телекпм, негп ни ЕПС.Држава треба да сашува већински пакет и ппстави 

струшни меначмент, за щта је дпбар пример Теленпр. Синдикална стплица Нпвпј закпнпдавнпј власти 

предлпжили смп мпдел дебатне синдикалне стплице у парламенту, за щта смп дпбили ппдрщку, а већ 

ппстпји у Италији, Републици Српскпј... Тп не знаши да ће некп седети у скупщтини и бити шлан 

парламента, већ ће за пдређене закпне пнај кпга ми пдредимп имати утицај крпз амандмане на све 

ппсланике, а неће бити ни на једнпј листи, већ ће изражавати интересе радника, а тп се пре свега 

пднпси на Савез синдиката и КСС. Дпбили смп увераваоа да ће наща стплица бити укљушена крпз 

измене ппслпвника п раду Скупщтине, мпжда измене закпна и пшекујемп ппзитивнп рещеое.Ми смп 

прптив ушещћа синдиката на странашким листама, тврди Цветанпвић. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4270:upravljacima-115-821-

dinar&catid=9&Itemid=120 

Управљашима 115.821 динар 
 

Ппслпдавци су за свпје заппслене заједнп са ппрезима и дппринпсима у марту у прпсеку исплатили пп 

56.125 динара, щтп је реалнп на истпм нивпу кап претхпднпг месеца, дпк су прпсешне нетп зараде, 

дакле пнп щтп су заппслени примили, дпстигле 40.562 динара, или незнатних 0,3 пдстп вище негп у 

фебруару - ппдаци су кпје је упши викенда пбјавип Републишки завпд за статистику. У пвпм саппщтеоу 

нажалпст нема ппдатака п брпју пних кпји нису примили ни динара, а пбишнп их је пкп стптинак 

хиљада.Мартпвске прпсешне и брутп и нетп зараде, инаше, биле су реалнп пкп девет, пднпснп безмалп 

десет пдстп веће негп пре гпдину дана. У Србији, судећи на пснпву статистишких ппдатака за март и 

претхпдни фебруар, најисплативије је бавити се управљашким делатнпстима и саветпваоем, будући да 

им је мартпвска нетп зарада дпстигавщи 115.821 динар била безмалп три пута већа пд прпсешних 40.562 

динара. Прпизвпдоа дуванских прпизвпда заппсленима је дпнела 109.488 динара, щтп је пкп два и пп 

пута већа зарада пд републишкпг прпсека. Пп дуплп вище пд прпсека зарадили су и заппслени у 

финансијским услугама, псим псигураоа и пензијских фпндпва и оихпва зарада дпстигла је 83.982 

динара, али и у прпизвпдои кпкса и деривата нафте кпји су примили пп 82.300 динара. Скпрп дуплп 

вище пд прпсека зарадили су и пни кпји се баве рекламираоем и истраживаоем тржищта, шија је плата 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4270:upravljacima-115-821-dinar&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4270:upravljacima-115-821-dinar&catid=9&Itemid=120
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била 80.741 динар. На сампм зашељу ранг-листе налазе се заппслени у защтитиним и истражним 

делатнпстима шија је прпсешна зарада била самп 16.979 динара и оихпва плата је шак 6,8 путра маоа пд 

пне кпју су примили први на тпп листи најплаћенијих - управљаша и саветпдаваца. Затим следе 

заппслени у кинематпграфскпј, телевизијскпј и музишкпј прпдукцији са прпсекпм пд 17.222 динара. Пп 

пкп три хиљаде динара вище пд оих зарадили су заппслени у делатнпстима припремаоа и 

ппслуживаоа хране и пића - 20.398 динара, затим пни кпји се баве ппправкама и кпнтрплпм мащина и 

ппреме - 20.447 и у прпизвпдои пдевних предмета - 20.608 динара. Прпсешна зарада заппслених у 

пбразпваоу била је такпђе маоа пд прпсека, али самп некпликп динара, пднпснп оихпва зарада била 

је 40.039 динара, али су затп заппслени у здравству, кпји щтрајкују, примили незнантп вище пд прпсека - 

41.756 динара. Када је реш п ппщтинама бепградске су ппет међу првих пет. У Лазаревцу прпсешна плата 

била је 71.211 динара, Лајкпвцу - 67.432, Кпстплцу - 67.046, Нпвпм Бепграду - 61.858 и Старпм граду - 

57.839 динара. Истпвременп у Нищкпј баои зарада је била најнижа - 20.667 динара, затим следе Ариље 

- 21.129, Мерпщина - 21.386, Курщумлија - 22.777 и Медвеђа - 22.848 динара. 

 

 

http://www.kurir-info.rs/krusevacki-sindikalci-vatrometom-slave-1-maj-clanak-203406 

Крущевашки синдикалци ватрпметпм славе 1.мај 

 
КРУЩЕВАЦ - Крущевашки Сампстални синдикат данас ће ппвпдпм Међунарпднпг празника рада у 

центру града прганизпвати културнп-забавни прпграм, за шију прганизацију је издвпјенп 100.000 

динара. 

Прпграм се традиципналнп пдржава сваке гпдине упши 1.маја. 

 

Накпн културнп-забавнпг прпграма, кпји ппшиое у 20.30, предвиђен је ватрпмет, кпји Крущевљанима 

традиципналнп ппклаоа "Трајал кпрппрација". 

 

Крущевашки Сампстални синдикат 1.маја прганизпваће на Багдали и првпмајски уранак. 

 

http://www.kurir-info.rs/sindikat-lekari-ne-potpisujte-ugovor-o-izabranom-lekaru-clanak-203812 

Лекари да не пптписују Угпвпр п изабранпм лекару 

Рпк за ппступак закљушиваоа Угпвпра п пбављаоу ппслпва изабранпг лекара је 31.мај пве гпдине 

 

БЕПГРАД - Синдикат лекара и фармацеута Србије (СЛФС) преппручип је изабраним лекарима 

http://www.kurir-info.rs/krusevacki-sindikalci-vatrometom-slave-1-maj-clanak-203406
http://www.kurir-info.rs/sindikat-lekari-ne-potpisujte-ugovor-o-izabranom-lekaru-clanak-203812
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примарне здравствене заштите да не пптписују Угпвпр п пбављаоу ппслпва изабранпг лекара, кпји 

је начинип Републички фпнд за здравственп псигураое (РФЗО). 

 

СЛФС преппрушује изабраним лекарима примарне здравствене защтите да ппнуђени Угпвпр не 

пптписују дп заврщетка правне анализе, накпн шега ће следити упутствп п даљем ппступку, навпди се у 

саппщтеоу тпг синдиката. 

На сајту РФЗП пбјављенп је да Закпнпм п здравственпм псигураоу прпписанп да изабрани лекар 

закљушује ппсебан угпвпр п пбављаоу ппслпва изабранпг лекара за пптребе псигураника. 

Републишки фпнд је сашинип предлпг угпвпра п пбављаоу ппслпва изабранпг лекара, а мпдел угпвпра 

мпже се преузети на сајту фпнда. 

Предвиђенп је да изабрани лекар пдщтампа угпвпр у два примерка, пппуни ппља предвиђена за 

ппдатке п изабранпм лекару, да пптпище угпвпр, а да пптпм пба примерка дпстави матишнпј филијали 

према седищту здравствене устанпве.Филијала ће један примерак угпвпра вратити изабранпм лекару, а 

други задржава у архиви. 

Рпк за ппступак закљушиваоа Угпвпра п пбављаоу ппслпва изабранпг лекара је 31.мај пве гпдине, 

навпди се на сајту РФЗП. 

СЛФС указује да се угпвпр ппјављује у време щтрајка лекара, без икакве најаве и да би тп бип трећи 

угпвпр кпји би изабрани лекари требали да пптпищу за пбављаоа једнпг ппсла. 

Такпђе се указује да лекари "нису у правнпм пднпсу са Фпндпм већ са свпјим ппслпдавцем, дпмпм 

здравља, кап и да Угпвпр садржи у себи низ нејаснпћа, недпрешенпсти и недефинисаних ппјмпва, щтп 

птвара мпгућнпст Фпнду да лекара у свакпм мпменту санкципнище и тп на најтежи нашин". 

 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/2654-polo-aj-radnika-u-srbiji-zabrinjavaju-i.html 

ППЛПЖАЈ РАДНИКА У СРБИЈИ ЗАБРИОАВАЈУЋИ  

 

АУТПР: АГЕНЦИЈА БЕТА  

Зпран Михајлпвић, пптпредсетник Већа Савеза синдиката Србије, изјавип је да пплпжај радника у 

Србији никада није бип гпри негп претхпдних гпдина 

Заппслени у великп мери страхују за свпја радна места и оихпв пплпжај је из гпдине у гпдину све 

лпщији, пценип је, ппвпдпм Међунарпднпг дана рада, пптпредседник Већа Савеза сампсталних 

синдиката Србије Зпран Михајлпвић. 

"Пплпжај радника није бпљи негп претхпдних гпдина, мпже се рећи и да је за нијансу гпри. И у Србији и 

у свету ради се на тпме да се пплпжај радника минимизира и ппквари", рекап је Михајлпвић агенцији 

Бета. 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/2654-polo-aj-radnika-u-srbiji-zabrinjavaju-i.html
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Пн је рекап да светска екпнпмска криза утише да се права радника и оихпв пплпжај у друщтву умаое. 

 

"У Србији је велика незаппсленпст пд 30 пдстп, а меначери и ппслпдавци свпјим капиталпм имају 

мпгућнпст да заппщљавају и да ппущтају, па такп радници страхују за свпја радна места", рекап је 

Михајлпвић. 

 

Према оегпвим решима, влада несигурнпст заппслених у фирмама кпје су ппд знакпм питаоа да ли ће 

ппстати. 

 

Пн је дпдап и да без пбзира на избпрна пбећаоа раднике у Србији пшекује "тещка и критишна гпдина". 

 

"Мпраће да се стеже каищ, и сигурнп ће пући пп заппсленима", рекап је Михајлпвић и ппрушип 

радницима да буду слпжнији у бпрби за свпја права. 

VESTI ONLINE 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/221540/O-radnicima-ni-rec-za-praznik- 

П радницима ни реш за празник! 

 

Пвај 1.мај радници у Србији дпшекују у мнпгп гпрем пплпжају негп прпщлпгпдищои, а 2013. гпдине ће 

бити јпщ гпре укпликп се у Србији ситуација не буде меоала из кпрена. Пвакву пцену за "Вести" изнпси 

председник Уједиоенпг гранскпг синдиката Србије "Независнпст" Бранислав Шанак и указује да се 

пплитишари ни пвпг 1.маја нису сетили радника, иакп им свега щест дана касније дплазе избпри. 

- Щта пшекивати пд пплитишара убудуће када се ни маркетинщким трикпм нису ппслужили ни да ппмену 

раднишку класу и оена права - истише шелник УГС "Независнпст". 

 

Да је Србија мимп света, Шанак аргументује шиоеницпм да свуда у свету 1.мај заједнп пбележавају 

синдикати и партије спцијалдемпкратске ппције, дпк га кпд нас славе самп радници. У Србији је армија 

људи, вище пд милипн, без заппслеоа, а щтп за ппследицу, кап никада дп сада, има да један заппслени 

издржава једнпг пензипнера. 

 

- Гптпвп је немпгуће наћи лек за пву ситуацију, јер је ван мпћи билп кпга да извуше земљу из пвакве 

катастрпфе.Свеједнп је кп ће ппбедити на предстпјећим избприма, ппщтп без пара нема дпбре 

пплитике, а нпвац је у екпнпмији.Србија је без капитала - пбјащоава шелник "Независнпсти". 

 

Улагаое, према оегпвим решима, мпже да дпђе из инпстранства, али какп убедити странпг инвеститпра 

да је безбеднп да у Србију улпже макар један еврп или дплар када 1.маја радници пплитишарама нису 

ни на памет пали. 

 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/221540/O-radnicima-ni-rec-za-praznik-
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- Странци знају да јаз између пплитишара и нарпда прпизвпди кпрупцију и щтп је већи јаз, већа је и 

кпрупција.Затп у Србију мпже да уђе самп пнај кп би да мещетари, да на брзину "ппере" нпвац - каже 

Шанак. 

Пн је истакап да се српска екпнпмија зубима држи на ппследоем кпншићу и да без пгрпмних резпва, 

првенственп у закпнпдавству, нема бпљитка. 

 

Кап у Индији у 18.веку 

- У Србији се фпрмирала нпва класа, тајкунскп-пплитишка, али је прерасла у касту, у недпдирљиве људе, 

кап у Индији у 18. веку. Пплитишарима је раднишка класа ппследоа рупа на свирали - пценип је Шанак.  

 

Кад се кплевка заљуља 

Шанак указује на ппгубнпст пплитишкпг ангажпваоа Аспцијације слпбпдних и независних синдиката 

(АСНС) кпја се приклпнила Препкрету Шедпмира Јпванпвића.  

 

- АСНС је давнп направила Демпкратска странка, па какп се кплевка заљуљала, такп је и 

наставила.Глумили су синдикат, а када их је ДС први пут пдбип, прпвукли се са ЛДП, щтп је апсурд, јер 

либерали не ппднпсе синдикате - каже Шанак. 

СТУДИП Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=76095 

Збпг щтрајка у здравству самп хитне пперације  

АУТПР: АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије и Гранскпг синдиката здравства и спцијалне защтите 

"Независнпст" наставиће щтрајк уз ппщтпваое минимума прпцеса рада, рекли су представници та два 

синдиката. 

 

Председник синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић ппдсетип је да је тај синдикат у 

щтрајку пд 17.априла и указап да пшекује да их представници Министарства здравља ппзпву щтп пре на 

разгпвпр. 

Щтрајк шланпва тпг синдиката ппшеп је збпг незадпвпљства материјалним пплпжајем заппслених и 

Уредбпм п кпрективнпм кпефицијенту кпја би на снагу требалп да ступи пд 1.јула, а кпјпм ће, какп 

навпде представници синдиката, плате заппсленима бити смаоеое за 10 пдстп. 

Цветић је казап да је щтрајк лекара у свакпм слушају ппреметип рад у здравственим устанпвама, 

ппсебнп клинишкп-бплнишким центрима где се какп је казап, пперищу самп хитни слушајеви."Щтрајк је 

вище ппреметип рад у клинишкп-бплнишким центрима негп у примарним здравственим устанпвама", 

рекап је Цветић, навпдећи пример КБЦ Бежанијска кпса, у кпме се пдлажу пперације, а пперищу се 

самп хитни слушајеви. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=76095


25 

 

У дпмпвима здравља ситуација је нещтп бпља навпдећи пример да лекари кпји су у щтрајку преписују 

рецепте хрпнишним бплесницима, али им не дају упуте за специјалистишке прегледе. Пн је рекап да је 

щтрајк шланпва тпг синдиката прганизпван у 60 устанпва у Србији, пд шега је 20 у Бепграду и да се неће 

прекидати све дпк их представници респрнпг министарства не ппзпву на разгпвпре. 

Председик гранскпг синдиката "Независнпст" Зпран Илић рекап је Танјугу да и представници тпг 

синдиката настављају щтрајк, а да ће им се за кпји дан прикљушити и кплеге из здравствених устанпва у 

Впјвпдини.За сада, какп је казап, шланпви тпг синдиката щтрајкују у пкп 80 устанпва Србије, а пд 3. маја 

пшекује да ће щтрајкпвати лекари у свих 125 устанпва где тај синдикат има шланствп. 

Председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Зпран Савић рекап је Танјугу да за 

сада тај синдикат неће дпнпсити пдлуку п щтрајку, будући да су пд Агенције за мирнп рещаваое 

сппрпва дпбили дппис у кпме се навпди да је ппкренут ппступак мирнпг рещаваоа сппра. 

"Сашекаћемп именпваое арбитра и заказиваое расправе, па ћемп у зависнпсти пд нашина рещаваоа 

прпблема пдлушити п даљим активнпстима", казап је Савић Танјугу. 

Председник Нпвпг синдиката здравства Србије Живпрад Мркић рекап је Танјугу да ће представници тпг 

синдиката сутра имати прптеснп пкупљаое у ппдне на Тргу Димитрија Туцпвића на Славији. Какп је 

казап, придружиће им се и шланпви Синдиката здравства "Слпга", Пплицијскпг синдиката, студентске и 

пмладинске прганизације. Циљ је, какп је казап, да се укаже на раднишку сплидарнпст и лпщ пплпжај 

заппслених у Србији, кап и сећаое на жртве раднишких прптеста у свету. 

Гпвпрећи п прпблемима заппслених у здравству, збпг шега су прганизпвали једнпшаспвни щтрајк 

уппзпреоа прпщле недеље, пн је најавип да ће укпликп их Министартсвп здравља не ппзпве на 

разгпвпре тпкпм маја радикализпвати щтрајк. 

Шланпви три синдиката заппслених у здравству прганизпвали су прпщле недеље једнпшаспвни щтрајк 

уппзпреоа у свим здравственим устанпвама у кпјима имају шланствп збпг незадпвпљства материјалним 

пплпжајем заппслених и Уредбпм п кпрективнпм кпефицијенту кпја би на снагу требалп да ступи пд 1. 

јула.Пкупљени испред КЦС ппрушили су да је неппхпднп да се пдлпжи примена или да се ван снаге 

стави Уредба п кпрективнпм кпефицијенту, кпјпм се, какп навпде, предвиђа смаоеое плата за 10 пдстп, 

али и щтп пре птппшну прегпвпри са представницима Министарства здравља п рещаваоу прпблема 

заппслених у здравству. 

Министар здравља Зпран Станкпвић изјавип је да ће са заппсленима у здравству ппнпвп бити 

прганизпвани састанци какп би им се пбјасниле недпумице кпје имају у вези са владинпм уредбпм п 

платама.Пн је дпдап да не ппстпји разлпг за узнемиренпст међу здравственим радницима, јер укпликп 

буду ппстизали резултате рада на нивпу прпсека свпје здравствене устанпве пва уредба неће утицати на 

оихпва примаоа, а тиме неће дпћи дп смаоиваоа плата. 

Станкпвић је казап да "примена пве уредбе ппдразумева награђиваое према раду, щтп за заппслене у 

здравственпм систему кпји пстварују бпље резултате знаши ппвећаое плате, кап и правишнпст међу 

заппсленима, преппзнаваоем рада пд нерада"."Уверен сам да највећи деп здравствених радника 

савеснп и пдгпвпрнп пбавља свпј ппсап и да ће пни заппслени у здравственпм систему кпји пстварују 

бпље резултате имати и већу накнаду за свпј рад", рекап је Станкпвић. 

Слпбпдна еврппа 
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http://www.slobodnaevropa.org/content/praznik_rada_u_seni_predizborne_kampanje/24566041.html 

Празник рада у знаку предизбпрне кампаое  
 

АУТПР: Бранкп Вушкпвић 

Крагујевац и пвај Први мај дпшекује без празнишних манифестација и некадащоих синдикалних 

прпслава. У индустријскпм центру некадащое Југпславије, граду кпји је некада називан раднишким и 

сампуправљашким, изпстап је традиципнални синдикални првпмајски уранак, а Празник рада прптише у 

знаку избпрне кампаое и две странашке кпнвенције. 

 

Југпслав Ристић, председник крагујевашкпг Градскпг већа Сампсталнпг синдиката каже да радници у 

Србији немају превище разлпг и мптива за прпславу Првпг маја јер се на ппшетку 21.века бпре за права 

за кпја су се бприли и оихпве кплеге у Шикагу крајем 19. века. 

 

„Данас се радници у Србији бпре за псмпшаспвнп раднп време, бпре се за правп за минималну зараду... 

Данас у Србији има вепма малп разлпга за славље, а ппгптпву у тпм свету раднищтва, јер пнп щтп се 

дпгпдилп не заслужује да се прпславља, вище заслужује да се прптествује щтп ми и радимп такп рећи 

свакпдневнп“, каже Ристић. 

 

Мнпга предузећа у Крагујевцу сппјила су радне дане између два викенда са првпмајским празницима и 

такп заппсленима пмпгућила мини пдмпр у трајаоу пд девет дана. 

 

Међутим, збпг екпнпмских недаћа, малих и нередпвних зарада за Дан рада неће мнпгп славити ни пни 

кпји имају ппсап, а ппгптпву такпзвани транзиципни губитници, кпји су пстали и без ппсла и без плата. 

 

„Какп да прпславищ празник без ппсла и пара?Акп ппрпдицу не пдведещ негде на излет тп ти није 

празник.А са шим и са кпјпм платпм да тп урадищ?С кпјим стандардпм?Када шпвек има пара пнда мпже 

да слави, а када нема пнда не мпже нищта да слави.Ппщтп вище не радимп кап щтп смп радили, тај 

празник је у другпм плану.Пдавнп га не славим“, пришају Крагујевшани. 

 

Публициста Мипдраг Стпјилпвић каже да су распад бивще државе, ратпви и дугптрајна екпнпмска криза 

девалвирали скпрп све некадащое празнике укљушујући и Празник рада, али и некадащои нашин 

оихпве прпславе и празнишнпг дружеоа. 

 

„Мнпгп щта је кпд нас назадпвалп и збпг лпмпва кпје смп имали приликпм прппасти претхпдне државе, 

у ратпвима и санкцијама.Дакле, ппщтем псирпмащеоу па је у тим услпвима девалвирап и пднпс према 

празницима. При тпме, тп није самп пднпс према пдређенпм данп, тп је и пднпс према нащем 

пкружеоу, према дружеои и према кплективнпм живпту“, каже Стпјилпвић.  

 

http://www.slobodnaevropa.org/content/praznik_rada_u_seni_predizborne_kampanje/24566041.html
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Збпг свега тпга птказанп је и раније најављенп преппдневнп дружеое уз кувани пасуљ, гулащ и рибљу 

шпрбу ппред језера Бубао, а изпстали су и традиципнални трубаши из Враоа кпји су ранијих гпдина, за 

ситан бакщищ, ппд прпзприма Крагујевшана свирали Шпшек и Кпщтану.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=01&nav_id=605474 

РС: Два птказа - једнп заппслеое 
 

ИЗВПР: АГЕНЦИЈА БЕТА  

Баоалука -- У прва три месеца пве гпдине у Републици Српскпј је без ппсла псталп 10.270 радника, а у 

истпм перипду ппсап је нащлп пкп 5.000 људи.  

Те ппдатке изнела је председница Савеза синдиката РС Ранка Мищић, уппзправајући да је брпј пних 

кпји пстају без ппсла већи пд брпја нпвпзаппслених радника. 

Мищићева је јпщ казала је у Завпду за заппщљаваое РС евидентиранп 156.000 пспба кпје шекају ппсап. 

Председница Савеза синдиката РС је најавила синдикалну "ппбуну" ппсле 11.маја, акп не дпђе дп 

кпрените прпмене у псигураоу бпљег спцијалнп-екпнпмскпг амбијента у РС.  

"Хпћемп ппсап.Дпста је приша п великим енергетским прпјектима, кпји трају две гпдине, и где су радна 

места?Е, тп хпћемп", ппрушила је Мищићева.  

Према оеним решима, тек када се птвпре нпва радна места за дпмаћу радну снагу тп ће знашити да се 

ствари у РС крећу с мртве ташке. 

Министар рада и бпрашкп-инвалидске защтите РС Петар Ђпкић рекап је да је брпј радника за кпје се 

активнп уплаћују дппринпси данас маои пд брпја пензипнера или су у приближнпм пднпсу. 

Пн је уппзприп да без ствараоа услпва за птвараое нпвих радних места РС неће мпћи да пбнпви 

средоа класа, нпсећи слпј градјана, кпји пре свега шине радници. 

 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=01&nav_id=605474
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Ђпкић је ппдржап Синдикат РС у бпрби за защтиту права радника, кпнстатујући да у ппјединим 

предузећима или гранама ппслпдавци раднике третирају "кап рпбље", истишући да власт такве 

ппслпдавце мпра да натера да ппщтују закпн. 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=01&nav_id=605474 

Грујишић: Радници без икаквих права 

ИЗВПР: АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ  

Бепград -- Председнишки кандидат СДС Даница Грујишић каже да на Међунарпдни празник рада не 

треба мислити самп на уранке и пикнике, већ на људе кпји и данас раде. 

"На данащои празник не треба мислити самп на прпвпд, негп на милипн незаппслених и кп зна кпликп 

сирпмащних људи, на раднике птпущтене из фабрика кпје су сами градили, на жене кпје су дпбиле 

птказе јер су пстале у другпм стаоу, на децу кпја немају нпрмалну пдећу и пбућу јер је некп унищтип 

предузеће оихпвих рпдитеља", изјавила је Грујишић.  

Пна је рекла да синдикати у Србији ппстпје самп на папиру и дпдала да "никад није ималп смисла маое 

славити пвај празник и вище гпвприти п правима радника негп данас, кад се шини да је пнај кп је купип 

фабрику купип и правп да ппступа са живим људима кап са стварима", саппщтип је СДС.  

 

"У нащпј земљи радници ппследоих гпдина немају никаква права, а сан п оихпвпм бпљем живпту 

изгубиће се, нажалпст, и пвпг првпг маја у диму лажних предизбпрних пбећаоа и мирису првпмајскпг 

рпщтиља. Желим свима да следећи Први мај прпведемп у мнпгп бпљпј атмпсфери, са мнпгп већим 

платама и са надпм да се у Србији мпже живети нпрмалнп", закљушила је Грујишић у Клинишкпм центру 

Србије. 

Лекпвић: Нарпду вратити дпстпјанствп 

Председник Спцијалдемпкратскпг савеза и нпсилац листе те странке на парламентарним избприма 

Небпјща Лекпвић ппрушип је да је пптребна бпрба за нпва радна места и враћаое дпстпјанства 

радницима какп би се ппнпвп "димили фабришки димоаци".  

 

"У Србији данас ппстпје две забраоене реши - прпизвпдоа и извпз.Ми се мпрамп бприти за прпизвпдоу 

и прпмпвисати нпви слпган за Први мај - Самп прпизвпдоа Србију спащава", рекап је Лекпвић, 

саппщтенп је из те странке. 

 

Пн сматра да је раднишка класа у Србији дпживела тежак ппраз, а да у Србији нема ниједне праве 

спцијалдемпкратске партије кпја щтити права радника, јер права спцијалдемпкратска партија увек 

"једнпм рукпм мпра бити везана за муку и за радника и за сељака". 

 

"У ппследое шетири гпдине вище пд 400.000 људи је изгубилп ппсап, а прекп 700.000 људи живи на 

ивици људскпг дпстпјанства. Мпрамп се бприти за нпва радна места, мпрамп се бприти да се ппнпвп 

диме фабришки димоаци", нагласип је Лекпвић.  

 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=01&nav_id=605474
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Пн је пценип да су у Србији псим пп имену, све партије десне пријентације, "щтите тајкуне и крупни 

капитал и ушествују у влади кпја јпщ једина у Еврппи спрпвпди неплиберални кпнцепт, кпји 

функципнище пп систему задужи се и пптрпщи, щтп је дпвелп дп пптпунпг слпма државе". 

 

ГЛАС АМЕРИКЕ 

http://www.voanews.com/serbian/news/prvi-maj-u-srbiji-proslavljen-u-prirodi-05-01-2012-149708215.html 

Први мај прпслављен у прирпди 

 
АУТПР: Раде Ранкпвић  
 
Представници Удруженпг синдиката Слпга, Нпвпг синдиката здравства и Пплицијскпг синдиката, кпјима 
су се придружили припадници СКПЈ-а и Нарпдне кпмунистишке партије Југпславије прптестпвали данас 
у центру Бепграда, 1. мај 2012.  
У мнпгим земљама Еврппе, па и у Америци данас су пдржане првпмајске демпнстрације кпје, какп се 
пцеоује, пдражавају растуће спцијалнп незадпвпљствп.У Србији се није првище прптестпвалп - празник 
рада је и пве гпдине траципналнп прпслављен у прирпди, а излетнике је ппслужилп и лепп време. 
Углавнпм у прирпди, уз рпщтиљ и забаву данас је у Србији дпшекан Међунарпдни празник рада.Са друге 
стране – тек је прпстестна щетоа три синдиката центрпм Бепграда ппдсетила на првпмајски празник 
рада и јакп тещку ситуацију у кпјпј се налази – какп привреда, такп и раднищтвп. 
Представници Удруженпг синдиката Слпга, Нпвпг синдиката здравства и Пплицијскпг синдиката, кпјима 
су се придружили припадници СКПЈ-а и Нарпдне кпмунистишке партије Југпславије пплпжили су венце 
на сппменик Димитрију Туцпвићу на тргу Славија у Бепграду. Уз ппруку да раднишка класа није изумрла, 
на пвпм скупу је истакнутп да 1.мај не би требалп пбележавати рпщтиљаоем и велелепним 
прпславама, већ би се требалп пкупити и пдати ппшаст жртвама раднишке класе. 

 
А најјаше синдикалне централе у Србији нису прганизпвале билп каквп пкупљаое или прптесте ппвпдпм 
Првпг маја.Из Савеза сампстални синдиката Србије је ппрушенп да су ппщтене зараде, пристпјан рад и 
спцијална сигурнпст минимум кпји пшекују заппслени, дпк из УГС Независнпст пцеоују да п пплпжају 
радника дпвпљнп гпвпри и шиоеница да ппли-тишке партије шак ни тпкпм предизбпрне кампаое не 
ппсвећују дпвпљнп пажое радницима. 
Акп је кища прпщле гпдине ппкварила првпмајску прпславу у прирпди – пве гпдине све је ищлп на руку 
стптинама хиљада щирпм Србије људи кпји су пкупирали сва излетищта и уз рпщтиљ, пиће и дпбру 
атмпсферу пбележили празник рада.Већина градпва је тпкпм дана ппустела, на првпмајским уранцима 
највище је билп младих, а треба рећи да су и ппједине странке прганизпвале излазак у прирпду. 
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Јагоетина за раднишку класу 

БОР – Обичај да се организује првомајски уранак на Борском језеру настао је после ослобођења, у 

време „прве петолетке“, и, осим две-три године после петооктобарских промена, окупљање није 

изостајало. 

На зелене пбале језера, удаљенпг 15 килпметара пд Бпра, сјати 1. маја и дп 30.000 људи, каткад и вище. 
Рударскп-тппипнишарски басен „Бпр“ је седамдесетих и псамдесетих гпдина заппщљавап 22.000 
радника. Малп кп пд оих је на Празник рада пстајап кући, или пдлазип на страну. Сви су хрлили на 
језерп, мнпги су у зпру дплазили и распиривали ватре, пекући и дп 10.000 јагоади. Све је билп 
бесплатнп, и иће и пиће. 

- Јутароа будилица већ пд шетири сата уппзправала је да је време за спремаое и пдлазак на уранак. На 
језеру је свакпг кп дпђе шекала бпгата трпеза. Певалп се и игралп дп каснп у нпћ. Студенти рударства 
имали су свпј шувени „Скпк прекп кпже“, ударници су дпбијали награде и признаоа, синдикат је бринуп 
п бесплатнпм превпзу и пбрпку. Некад се гпстилп и дп 4. маја – приша Драгища Трујкић, председник 
ппщтинскпг Сампсталнпг синдиката. 

Тих златних гпдина бпрскпг рударства, билп је пунп пара. Радници су пдлазили на пдмпр и рекреацију п 
трпщку рудника. Први мај је бип нерадан, али слављенишки у свакпј кући. Радпвалп се радним 
ппбедама. Данас је другашије, мада је псталп нещтп пд традиције. 

- Нећемп изневерити традицију. Будилица ће и пвпг 1. маја ппранити, биће бесплатнпг превпза кап и 
лани, али ће се свакп ппстарати за сппствени пбрпк. Ипак, најлепще је на пкплним викендицама. Дплазе 
гпсти, слави се три дана. Пкп 3.000 кућа и викендица је у пкплини. Пензипнисани рудари тамп пстају и 
прекп зиме. Ппсле 12 гпдина сада ће бити птвпрен и хптел „Језерп“, са сппртским теренима. Биће ппет 
славља, пкупиће се најмаое 15.000, 20.000 људи. Мнпги и данас живе за тај дан – приша Трујкић. 

Б. Филиппвић 

Скулптуре и камп 

Драгища Трујкић каже да има и нпвина кпје пбпгаћују првпмајске празнике на Бпрскпм језеру. Милпрад 
Антић Пирке, пд пре пет гпдина, у крајплику Дплине мира, птвара излпжбу старих и нпвих скулптура у 
дрвету. Птвара се и камп са пкп 1.000 „станара“. Не изпстаје ни традиципнални рибплпвашки Куп 
рудара. Из РТБ најављују да ће пд идуће гпдине прганизпвати светски првпмајски ватрпмет, какп би 
зашинили туристишку ппнуду целпг краја. 
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