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Штит за раднике 

Предложене измене Закона о раду изазвале су буру у јавности, али како ствари 
стоје, тек долази време да синдикати, послодавци и држава седну за сто. 
Мишљења свих страна су за сада разједињена. 

У Србији има 750 хиљада незапослених, а 60 хиљада људи не прима плату. Хоће ли послодавци 
лакше да дају отказе, а запослени да штрајкују само на радном месту, неке су од дилема измена 
Закона о раду. 

Овде можете погледати/преузети емисију Око 

Помоћница министар за рад Радмила Букумирић, у емисији Око, рекла је да измене Закона о 
раду неће створити нова радна места нити променити црну статистику. 

"Мора да дође до промена. Оне треба да отклоне оно што до сада није поштовано, где се закон 
није примењивао, на пример, рад на одређено време на 12 месеци. Предлог је да рад на 
одређено време траје најдуже три године. То треба да буде у циљу остваривања права 
запослених и предмет разговора међу социјалним партнерима", каже Букумирић Катић. 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић сматра да се измене врше управо 
да би се права радника смањила, а основни разлог је, како каже,  тај што се закон који постоји 
не поштује и не примењује.  

"Послодавци продужавају рад на одређено време, тако да људи у томе проведу пола живота. 
Ништа неће да се промени и да рад на одређено време буде продужен на три године. Ми не 
видимо шта се тиме добија", тврди Орбовић. 

За Милана Кнежевића, председника Асоцијације за мала и средња предузећа, Закон о раду је 
наслеђе комунизма и сматра да нове мере не доприносе решењима. 

"Ја запошљавам раднике кад ми посао искаже потребу да запошљавам. Не отпушта 
послодавац, већ посао. Ако послодавац запошљава на годину дана, зашто не може на које год 
хоће време. Не отпуштамо ми из хира", рекао је Кнежевић. 

Држава сматра да се неке одредбе  не примењују, неке су застареле, а неке нису добре. Заштита 
радника се мора обавити тако што решења морају да буду комплексна, а казне адекватне. 

"Сваког дана имамо захтеве за тумачење Закона о раду. Највећи број захтева у протекле две 
године односи се на тумачење члана 108, који се односи на ноћни и сменски рад", каже 
Радмила Букумирић Катић. 

Опстанак послодавца је најважнији, сматра Милан Кнежевић. "Прихватамо било који европски 
закон да буде преписан од речи до речи. Договараће се синдикати и послодавци, а Влада ће 
посредовати. Ако се донесе овај закон за отпремнину, може да дође до великог броја 
отпуштања у кратком времену. Мора да се обезебди грејс период који ће обезбедити 
сукцесивно отпуштање", сматра Кнежевић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1208740/%C5%A0tit+za+radnike.html
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+1/1207848/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%C2%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5%3A+%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5.html
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Представници синдиката, државе и послодаваца нису се сложили ни око тога треба ли у закон 
унети конвенцију о заштити материнства. 

Требало би да за сада, породиљско одсуство не буде краће од 12 месеци, и да се промени однос 
према породиљама које се враћају на посао, како би се вратиле на приближно исте послове. Ни 
о праву на штрајк нема слоге. Три стране тешко ће наћи заједнички језик. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1208720/Te%C5%A1ko+bez+prakse.html 

Тешко без праксе 

Иако је један од водећих узрока незапослености младих недостатак радног 
искуства, пракса у средњим школама такорећи не постоји. Мада је пре четири 
године најавиљен систем лиценцираних фирми у којима би се пракса 
организовала, на томе се скоро ништа није урадило. 

Истраживања показују да је један од највећих узрока незапослености младих недостатак 
радног искуства. Иако би требало да прва таква искуства средњошколци стекну кроз праксу, у 
школама кажу да тога нема довољно. Пре четири године надлежни су најавили систем 
лиценцираних фирми у којима би се организовала пракса. Међутим, синдикат стручних школа 
тврди да се ништа није урадило. 

Припремила Ивана Ристовски 

На пракси ван школе ученици би требало да науче да примењују стечено знање. Ипак, у 
државним предузећима, према мишљењу ђака пракса није толико корисна, а у приватним 
често строго ограничена. 

"Тешко пуштају децу да сами раде на најновијим и најсавременијим машинама. На велику 
жалост ми таквих машина у школи немамо а машине на којима радимо су купљене пре 25 
или 30 година", каже Даница Величковић, професор практичне наставе из "Техничке школе" 
Нови Београд. 

Када заврше школу, тек настају проблеми. Послодавци често нису задовољни младим 
стурчњацима. 

Привредник Мирко Тодоровић каже да "већ неколико месеци имају потребе за стручном 
радном младом снагом у конфекцији. 

"Чак невероватно, велики број тих радних људи дође са неким објашњењем, радила би нешто 
шта ви мислите да може, дакле никада вам не да конкретнан одговор за шта си оспособљен", 
додаје Тодоровић. 

Инертност младих је други проблем, пракса се у огромном броју школа обавља врло 
квалитетно и строго по правилима, тврде надлежни. 

"Морају имати уговоре и неко дете мора дочекати, неко детету мора показати и све школе знају 
да пракса треба да постоји", каже Зоран Костић из Министарства просвете . 

Струка предлаже новине. Милорад Антић из Форума стручних средњих школа објашњава да 
мајстори треба да буду награђени, али да такође и ученици треба да буду награђени да би били 
мотивисани. То је, како је рекао, услов да би пракса била успешна. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1208720/Te%C5%A1ko+bez+prakse.html
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Тим предлозима надлежни се не противе. Ових дана преговара се са делегацијом из Немачке 
која је спремна да пренесе своја искуства и да уложи два милиона евра у побољшање 
електромашинске струке. 

"Ми се слажемо да нешто треба променити, ако имамо класичног аутомеханичара, 
аутолелектричара, ми онда морамо да видимо шта је то, где децу треба послати да би се 
оспособили да умеју да поправе и ове нове аутомобиле који су се појавили", каже Зоран Костић. 

Тај пројекат трајао би од маја наредне године до 2015. године, а искуства би се пренела и на 
друге струке. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pomocnica-ministra:-zakon-o-radu-mora-da-se-promeni_352172.html 

Помоћница министра: Закон о раду мора да 
се промени 
Извор: Бета 

БЕОГРАД  

Србија мора да промени поједине одредбе Закона о раду које су превазиђене или 
су неспроводиве, оценила је данас помоћница министра рада, социјалне политике 
Радмила Букумирић-Катић. 

На међународној конференцији у Савезу самосталних синдиката Србије под називом 
"Синдикати и политика", Букумирић-Катић је рекла да "не треба кукати што је Србија изгубила 
много радних места, пошто се то дешава свим земљама у транзицији", али је истакла да је 
потребно наћи начин за отварање нових.  
 
Помоћница министра није, међутим, рекла које одредбе Закона о раду треба мењати већ је 
само навела да је очување садашњег стања најлошије решење.  
 
"Јесмо изгубили радна места, хајде да видимо како да их отворимо", рекла је она и додала да 
синдикати треба да сагледају каква је њихова улога у политици отварања радних места. 

Јавне набавке - огромни губици због корупције 

Директор Високе струковне школе за предузетништво Владимир Маринковић рекао је на 
почетку конференције у београдском Дому синдиката да је незапосленост у Србији 28 одсто, а 
да је инфлација око девет одсто.  
 
Маринковић, посланик Социјалдемократске партије Србије, рекао је да Србија годишње 
потроши три милијарде евра на јавне набавке, а да од те суме милијарду евра се изгуби због 
корупције.  
 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pomocnica-ministra:-zakon-o-radu-mora-da-se-promeni_352172.html
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"Милијарда евра се изгуби због корупције. То је више од дефицита државног буџета (за 2013. 
годину)", рекао је он и указао да је економска ситуација у Србији тешка и да 300.000 
пензионера зарађује мање од 15.000 динара. 

Мијатовић: Нема реалног сектора 

Шеф посланичке групе Социјалдемократске партије Србије Милорад Мијатовић, иначе бивши 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да у Србији "реални сектор 
практично више не постоји".  
 
Мијатовић, који је казао да је поднео оставке на све синдикалне функције после уласка у 
политику, рекао је да синдикати треба да сарађују са политичким партијама, али да не треба да 
директно улазе у политику.  
 
На конференцији под називом "Синдикати и политика" учествују представници домаћих 
синдикалних организација и Европског синдикалног института из Брисела. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352362/Vasin-Racunanje-nezaposlenosti-puno-apsurda 

Васин: Рачунање незапослености пуно 
апсурда 

Тањуг  

У Србији и Војводини се не може тачно рећи колико је незапослених, јер су сви подаци о њима 

релативни, а број незапослених и оних који имају егзистенцијалне проблеме јер не могу да 

пронађу посао, је значајно мањи од званично приказаног, изјавио је данас у Суботици члан 

покрајинске владе Мирослав Васин. 

Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова је на трибини 

у организацији Отвореног универзитета изнео да према званичној статистици у Војводини на 

евиденцији НСЗ има 198.000 незапослених, што је како каже, за 4.500 људи мање у односу на 

новембар 2011, или за преко 80.000 у односу на 2004, када их је било 280.000. 

 

- Према овоме, испада као да у Војводини тече мед и млеко, али је ситуација далеко од тога - 

рекао је Васин. 

 

Васин је рекао да је на основу методе анкете, стопа незапослености повећана са 14 на 25 одсто, 

односно да је незапосленост порасла за 70 до 80 одсто од момента када је наступила криза. 

 

- По овој методи, незапослености не само да је порасла у Србији - где се одређује на основу 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352362/Vasin-Racunanje-nezaposlenosti-puno-apsurda
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мањег узорка него на Западу - већ и у свим земљама, а постоје чланице Европске уније где је 

ова стопа на нивоу Србије, док је у Шпанији и Италији чак порасла више него у Србији- изнео 

је он. 

 

Васин је као најверификованији оценио метод одређивања према броју лица која се налазе на 

евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ), а по коме је "број незапослених 

смањен за време кризе”. 

 

Међутим, као један од главних разлога недостатка валидних података, Васин је означио "рад на 

црно". 

 

- У овом моменту се не зна тачно колико се људи води као незапослено, а ради "на црно". 

Посебан проблем је и велики број “лажно запослених” лица која се воде као да су у радном 

односу, а не уживају ни једно право из радног односа – зараду, порезе, доприносе - наводи он и 

додаје да је у једном тренутку чак осам одсто свих запослених у Војводини је било у овој 

категорији. 

  

Васин је апсурдном оценио ситуацију да се у Војводини у исто време смањује и број 

незапослених и број запослених. 

 

- Ово је заиста тешко објашњиво. Ако се елиминишу са листе запослених они који одлазе у 

пензију, поставља се питање где завршавају они који су се водили као незапослени. Вероватно 

завршавају у сивој зони - сматра Васин. 

 

По Васину, највећи изазов овог тренутка је превођење сиве економије у легалне токове, јер 

"иако су сви оштећени, тако је ипак егзистенцинално збринут велики број људи”. 

 

Васин је навео да и поред 198.000 хиљада незапослених, у сезони пољопривредних радова у 

покрајини ради велики број надничара из других делова Србије, али и суседне Румуније, за 

дневницу од 15 до 20 евра. 

 

- Велики број лица на евиденцији није у егзистенциналном проблему, већ или раде на црно 

или су у пољопривреди. Људи живе и раде од пољопривреде, а то се нигде не исказује- 

констатовао је он. 

 

Секретар је прецизирао да у Војводини постоји 160.000 газдинстава, где су многи носиоци или 

чланови пријављени "на минималац" и плаћају минималне доприносе. 

 

- Обрађују по 100 хектара земљишта, а у статистици су на минималцу, што снижава економске 

показатеље Војводине. То није ни мало наивно, зато што инвеститоре који долазе у Војводину 

занимају ти подаци- рекао је Васин. 
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Васин је, такође, изјавио да је у Војводини примењено “све што је познато у овом моменту по 

питању решавања проблема незапослености”. 

 

Као илустрацију је Васин навео субвенцију Владе Војводине од 130.000 динара по 

новоотвореном радном месту, односно 150.000 уколико је лице старије од 50 година, где је по 

њему, запослено преко 26.000 људи, те да за ове субвенције има више интересовања него 

новца. 

 

Но, “ништа не вреди што је Војводина лидер у привлачењу инвестиција, што је овде погоне 

отворило 250 компанија које су запослиле 63.000 људи, уколико један Север у једном дану 

угаси неколико хиљада радних места”, закључио је он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352218/Sindikat-RTSa-najavio-strajk-upozorenja-traze-budzetsku-nadoknadu-

izgubljene-pretplate 

Синдикат РТС-а најавио штрајк упозорења, 
траже буџетску надокнаду изгубљене 
претплате 

Бета  

Синдикат запослених Радио-телевизије Србије (РТС) “Независност” најавио је данас да ће у 

среду, 14. новембра одржати штрајк упозорења. 

У саопштењу Синдиката, које је потписао главни повереник Драган Милановић, наводи се да 

“Независност” тражи од Управе РТС-а исплату заосталих зарада, надокнаде за трошкове 

долазака и одлазака са посла и закључење Колективног уговора. 

Синдикат је навео да ће запослени у среду прекинути рад и протестовати испред зграде РТС-а. 

  

Запосленима на ТВ испред зграде РТС-а придружиће се и радници Радија Београд, док ће 

запослени у дописништвима штрајк упозорења одржати окупљањем у својим просторијама, 

наводи се у саопштењу. 

  

“Независност” и још три синдиката РТС-а су половином септембра упутили писмо влади, 

управном одбору и генералном директору јавног сервиса и затражили “буџетску надокнаду 

изгубљене претплате” коју, како су навели, због кризе плаћа само 30 одсто домаћинстава. 

  

Синдикати су затражили и “законом уређено, довољно и стабилно финансирање Јавног 

сервиса у складу са европском праксом и прописима”, као и да се одложи плаћање пореза 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352218/Sindikat-RTSa-najavio-strajk-upozorenja-traze-budzetsku-nadoknadu-izgubljene-pretplate
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352218/Sindikat-RTSa-najavio-strajk-upozorenja-traze-budzetsku-nadoknadu-izgubljene-pretplate
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држави док она не испуни своје обавезе према РТС-у. 

  

Писмо упозорења су потписали Драган Милановић из “Независност”, Милунка Зорић из 

Самосталне синдикалне организације РТС-а, Драгомир Милошевић из Независног струковног 

синдиката РТС-а и Бранка Дикановић из Синдиката новинара Србије. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-obecava-prolece-bez-dugova.sr.html 

Држава обећава пролеће без дугова 
Од 31. марта наредне године држава ће своје рачуне плаћати до 45, а предузећа до 60 дана. – 

Произвођачима лекова скраћивање рока плаћања до 2015. године. – Олакшице за редовне 

платише пореза 

Од пролећа 2013. држава неће бити узрочник неликвидности, обећао је недавно 
привредницима министар финансија и привреде Млађан Динкић. 

То би требало да значи да садашња влада неће, као претходна, повећавати плате 
службеницима, а да није платила рачуне за струју, воду, грејање и изношење смећа. 

Скорашњим усвајањем Закона о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
држава ће се обавезати да ће од 31. марта наредне године све своје рачуне плаћати у року до 45, 
док ће предузећа и предузетници своје обавезе за преузету робу и пружене им услуге морати да 
измире до 60 дана. 

– Циљ је да држава буде генератор ликвидности, а ја преузимам обавезу да дисциплинујем 
државне органе да плаћају рачуне у року до 45 дана – обећао је Динкић прошлог понедељка 
присутним директорима на скупу у Привредној комори Србије. 

Али, шта ће бити са садашњим дугом државе, градова и општина и јавних предузећа 
приватном сектору, који се незванично процењује на око 1,2 милијарде евра? 

Привредници су приметили да на расходној страни предлога буџета за 2013. није предвиђена 
ставка ,,враћање дугова”, иако су надлежнима у Дачићевом тиму предочили да очекују од владе 
да саопшти план враћања старих државних дугова, јер и привреди гори под ногама. Укупан дуг 
предузећа и предузетника процењује се на око 20 милијарди евра. Рачуни трећине од укупно 
103.000 предузећа су блокирани. Само 15 одсто од укупног броја предузећа није под претњом 
блокаде. 

Држава нема план враћања дуга, али је министар Динкић поручио да влада није заборавила 
своја дуговања, пре свега произвођачима лекова, као и путарима и другим фирмама. Његово 
министарство је већ дало допринос борби против неликвидности омогућавањем малим и 
средњим предузећима да плаћају ПДВ после наплате испоручене робе или услуге, али и 
субвенционисањем кама кредита за ликвидност. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-obecava-prolece-bez-dugova.sr.html
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– Држава је свесна да није довољно регулисати само измиривање будућих обавеза, већ и 
садашње дугове – изјавио је Динкић. – Разговараћемо са свим секторима привреде. 

Колико укупно држава дугује привреди није званично речено, али је министар финансија 
саопштио да је највећи дуг здравства. Тежак је 26 милијарди динара. Од укупног дуга 
фармацеутској индустрији, 13 милијарди дугују болнице, а 13 милијарди Републички фонд за 
здравствено осигурање (РФЗО). Остала дуговања државе су мања, међу којима је дуг путарима 
и дугови локалних самоуправа за капиталне инвестиције. 

Динкић је рекао да се тачан износ дугова локалних самоуправа привреди управо утврђује, али 
није саопштио колика су дуговања јавних предузећа. Ипак, привреднике је охрабрила његова 
изјава да је циљ коме тежи Министарство финансија да до почетка наредне године буду 
регулисани дугови републике и добрим делом дугови „локала”. 

Све с намером да се од 31. марта, ступањем на снагу поменутог закона, који треба да успостави 
редовност у плаћању, прописани рокови заиста поштују. 

Прошлог уторка је постало јасно да ,,регулисање државног дуга до краја године” не значи да ће 
до тог рока држава исплатити привреди све своје заостале обавезе. Свесни чињенице да у 
буџету нема толиких пара, представници домаћих и страних произвођача лекова и 
веледрогерија пристали су на састанку са министром финансија и министарком здравља да 
РФЗО постепено скраћује рокове плаћања. 

Дуговање болница од 13 милијарди динара преузеће држава као јавни дуг. Он ће бити 
исплаћиван у номиналном износу без камате у наредне три године, у једнаким тромесечним 
ратама. РФЗО ће постепено скраћивати рокове плаћања са садашњих 200 дана на 150 дана у 
2013. години, затим на 120 дана у 2014, да би у 2015. године тај рок био 90 дана. 

Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа и власник текстилне 
фирме ,,Модус”, подсећа да су трогодишња криза, која још не јењава и ланац неплаћања, у коме 
је и држава, десетковали сектор малог бизниса. Зато су у овом удружењу поздравили Нацрт 
закона којим се утврђују рокови плаћања и предлог ресорног министарства и владе да се 
посебним законом изврши условни отпис затезних камата и одобри мировање пореског дуга. 

Динкић им је рекао да ће се предузетницима и малим и средњим предузећима омогућити 
мировање пореског дуга на две године, а великим предузећима на годину дана, под условом да 
почну редовно да измирују текуће обавезе. Али, ако за један месец не буду платили, све им се 
враћа и ништа се не отписује, а ако плате главни дуг – затезна камата ће им бити отписана. 

Све је лепо замишљено и на папиру записано, каже Милан Кнежевић. Само што надлежни 
судови треба да записано спроведу у живот. Јер, према речима Рајка Латиновића, директора 
предузећа ,,Имес-ПКБ”, у Србији се наплати само два одсто судских пресуда. 

– Зато нас и не брину они који закасне да плате, мука је што се не стаје на пут онима који 
уопште не намеравају да плате – каже Латиновић. 

Упућени тврде да се само једним законом не може постићи редовност плаћања. Због тога што 
српском економијом хара деструкција, јер власници предузећа и они који њима управљају 
присвајају део капитала на који немају право. Тако се предузећа свесно гурају у стечај, њихови 
повериоци остају без имовине, а несавесни дужници, који присвајају туђе, остају некажњени. 

Александар Микавица 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ilic-Vlada-spasila-drzavu-bankrota.sr.html 

Илић: Влада спасила државу банкрота 
 

ЧАЧАК – Министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић изјавио је данас да је нова 
Влада Србије својим потезима спасила државу банкрота и побољшала слику о земљи у свету. 

„Земља је била у фази тоталног колапса”, сматра Илић. 

Илић је рекао Танјугу да је влада досад направила резултат изван свих очекивања, такав да су 
се „чак и они који су били неповерљиви, разуверили”. 

Илић је рекао да буџетски корисници немају разлога за бригу јер ће све исплате бити на време. 

„Ситуација у здравству, просвети, пољопривреди и енергетици је много стабилнија, а наставља 
се и беспоштедна борба против корупције и криминала”, нагласио је он. 

Усвојен је, додао је, и велики број закона који су олакшали рад привреди. 

Министар је такође најавио усвајање новог сета закона у области грађевинарства. 

„Нацрти су урађени, остало је да документи прођу скупштинску процедуру”, објаснио је Илић. 

Он је мишљења да Србија у свету и захваљујући новој влади има много бољи имиџ. 

„Ми хоћемо да разговарамо, преговарамо и желимо контакт са свима”, додао је Илић. 

Илић је изразио задовољство јединством у влади и додао да га највише радује добра сарадња од 
председника Србије, преко премијера до последњег министра. 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dilas-ne-da-PKB-Dinkicu.sr.html 

Ђилас не да ПКБ Динкићу 
Док Ђилас упозорава на могућ сукоб са Републиком око овог комбината, у Министарству 

финансија тврде да се о томе интензивно разговара 

Градоначелник Београда Драган Ђилас изјавио је јуче да би евентуална продаја Привредног 
комбината Београда (ПКБ) могла да „прерасте у директан сукоб” града и републичке власти и 
да држава треба да донесе стратешку одлуку – да ли је заиста за то да ПКБ буде продат. 

Ђилас је рекао да Београд нема идеју о продаји ПКБ-а у овом тренутку и истакао да то 
предузеће, према проценама градске власти, вреди данас готово милијарду евра, а да су му 
дугови преполовљени и „ускоро их неће бити”. „То је тема која може да прерасте у директан 
сукоб између града и Републике уколико не будемо заиста искрено пришли томе шта је најбоље 
за Град и за Републику”, рекао је Ђилас новинарима у паузи седнице Скупштине града. – Наша 
идеја је пре 15 месеци била да преузмемо то предузеће које је имало 80 милиона евра дуга, 20 
година неисплаћених пореза и доприноса на плате, више година неплаћене струје, потпуно 
уништен сточни фонд... и да од тога направимо покретач развоја пољопривреде и привреде 
Београда”, рекао је градоначелник. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ilic-Vlada-spasila-drzavu-bankrota.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dilas-ne-da-PKB-Dinkicu.sr.html
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Он је истакао да су дугови тог предузећа данас преполовљени, да их ускоро неће ни бити, да је 
запослено 2.000 људи који примају 46.000 динара плату са свим порезима и доприносима, да 
се плаћа струја, да се у овој години инвестирало 15 милиона евра. 

Ђилас је навео да је ангажована независна фирма која ће проценити колико ПКБ заиста вреди, 
како би се то представило држави да она донесе стратешку одлуку да ли је заиста за то да се 
ПКБ прода или не. 

Ђилас је подсетио да је ПКБ некада запошљавао више десетина хиљада људи и нагласио да ће 
следеће три, четири године запослити 30.000 људи у области пољопривреде, као и да гарантује 
да ће на аутопуту који се гради на наставку моста Борча – Земун бити највећи индустријско-
прехрамбени потенцијал Београда. 

Београд наравно, подвукао је Ђилас, мора да поштује стратешке одлуке државе, али и оценио 
да би било добро да се до тих стратешких одлука у области пољопривреде дође на основу шире 
расправе и консензуса. „До пре неколико месеци кривично дело је била продаја земљишта 
странцима, сада се одједном на томе инсистира”, закључио је Ђилас. 

У Министарству финансија кажу да министар финансија и привреде Млађан Динкић 
интензивно разговара са градоначелником Београда Драганом Ђиласом о овом проблему и да 
се припрема процена вредности ПКБ-а. Динкић је, иначе, навео да ће се споразум са 
Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) и њиховом водећом компанијом „Ал Дахра” највећим 
делом односити на ПКБ и пољопривредни комбинат „Драган Марковић” из Обреновца. 

– О томе интензивно разговарамо са градоначелником Београда Драганом Ђиласом и 
припрема се процена вредности ПКБ-а – рекао је Динкић пре неколико дана. 

Ј. Р. и Танјуг 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljubic_tender_za_zelezaru_bice_okoncan_do_kraja_godine.4.html?news_id=2

50983 

ЉУБИЋ: Тендер за Железару биће окончан 
до краја године 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић изјавио 

је да очекује да тендер за стратешког партнера железаре „Смедерево“ буде успешно окончан до 

краја ове године. 

 
„Тим владе који је задужен за проналажење стратешког партнера за железару очекује да ће тај 
пројекат бити успешан, односно да ће железара, после паузе, врло брзо упалити обе високе 
пећи и вратити се на стари пут, као један од највећих извозника у Србији“, рекао је он. На 
питања у којој фази су преговори са руском Уралвагонзаводом, који се једини пријавио на 
тендер, Љубић је рекао да „у тренутку док траје тендер и док је процедура у току не могу 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljubic_tender_za_zelezaru_bice_okoncan_do_kraja_godine.4.html?news_id=250983
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljubic_tender_za_zelezaru_bice_okoncan_do_kraja_godine.4.html?news_id=250983
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износити детаљи преговора“. Према његовим речима, не може се тачно рећи када ће обе високе 
пећи бити покренуте у железари „Смедерево“, јер ту постоје одређене техничке претпоставке. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbiji-2000-radnih-mesta-i-200-miliona-evra-od-gasa 

Србији 2.000 радних места и 200 милиона 
евра од гаса 
 

После више година преговарања и усаглашавања ставова о изградњи 
магистралног гасовода „Јужни ток„, који из Русије, преко Црног мора, пролазећи 
кроз неколико држава, стиже до Западне Европе, дилеме о томе више нема и тај 
гасовод ће се градити. 

 Наиме, крајем прошлог месеца Скупштина акционара компаније „Јужни ток Србија” донела је 
коначну инвестициону одлуку о изградњи деонице гасовода „Јужни ток” кроз Србију. Србија је, 
иначе, прва земља где је коначна одлука донета, а очекује се да ће овог месеца коначну 
инвестициону одлуку донети и друге земље, учеснице у пројекту. Планирано је да изградња 
почне у децембру, да гасовод кроз Србију буде дуг 470 километара, да улаз буде код Зајечара, а 
излаз код Суботице, да се изграде и две компресорске станице, а укупна вредност инвестиције 
процењена је на 1,7 милијарду евра. 

Изградњом тог гасовода Србија је, без сумње, на добитку, и то на више начина. Пре свега, биће 
избегнута зависност наше земље у снабдевању гасом јер тај енергент у Србију сада стиже само 
из једног правца, преко Мађарске. Уз значајно повећање стабилности снабдевања Србије гасом 
јер ће постојати алтернативни правац снабдевања, биће обезбеђене и друге погодности. Наиме, 
будући да је планирани транзитни капацитет гасовода 40 милијарди кубних метара, и да су 
планиране и три интерконекције – за Хрватску капацитета 2,7 милијарде кубних метара, за 
Републику Српску више од пола милијарде и за Федерацију Босне и Херцеговине више од 700 
милиона кубних метара, Србија ће остваривати значајне приходе од транзитних такси. Уз то ће 
Србија, од практично потпуно зависне земље када је гас у питању, постати веома важна земља 
на енергетској мапи региона и значајна транзитна земља за тај енергент. 

Осим тога, изградња госовода „Јужни ток” за Србију је значајна и због ангажовања великог 
броја радника. Наиме, како је рекао генерални директор ЈП „Србијагас” Душан Бајатовић, тим 
пројектом ће, непосредно, у Србији бити отворено око 2.000 радних места, док је очекивани 
директан приход буџета од транзитних такси, бити око 200 милиона евра годишње. Гасовод 
„Јужни ток” би, по његовим речима, требало да буде проглашен пројектом од националног 
значаја, а предлог закона, лекс специјалис, којим би се то регулисало, ускоро би требало да се 
нађе у Скупштини. Он је, такође, рекао и да ће „Јужни ток” бити и развојни механизам за друге 
пројекте између ЈП „Србијагас” и „Гаспрома”, пре свега изградње когенеративних гасних 
електрана. 

Д. Млађеновић 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbiji-2000-radnih-mesta-i-200-miliona-evra-od-gasa
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/drzava-dotira-260000-penzionera 

Држава дотира 260.000 пензионера 
 

Откако је 2001. године донет нови пензиони закон, по којем се за утврђивање 
основне пензије узима цео радни век а не десет најповољнијих година како је то 
било раније, многи пензионери су се нашли у проблему 

 јер је рачуница показала да им њихове зараде током целокупног рада не обезбеђују ни 
минималну, односно загрантовану пензију. Да би ипак сви пензионери – јер закон тако налаже 
– добили загарантовану пензију, држава сваког месеца посебно дотира чак 260.000 пензија, 
што захтева издвајање од 16 милијарди динара. 

Статистика показује да сваки шести пензионер у Србији добија више новца него што је зарадио 
током свог радног века. За покривање разлике између зарађене и загрантоване пензије држава 
ће и наредне године морати из републичке касе да издвоји најмање 16 милијарди динара. По 
објашњењу Зорана Милошевића из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, 
висина најниже пензије је установљено право независно од дужине радног века и на тај начин 
се штити социјални положај старијих грађана. 

Но, и поред тога што држава по закону гарантује најниже износе пензија да би сачувала 
социјални положај старијих грађана, они нису исти за све пензионере. Тако бивши радници 
државне администрације и јавних служби, државних и друштвених предузећа као и 
самосталци примају минималац од 12.898 динара, док пензионисаним паорима следује само 
9.000 динара. 

Разлог за то је што је основица за пољопривреднике нижа од оне коју плаћају запослени и 
самосталци. Због тога је и највећа дотација државе намењена управо пензионисаним паорима 
јер од укупно 216.136 бивших ратара за чак 171.398 држава мора да доплати разлику између 
зарађене и загрантоване пензије. Та обавеза према пензионисаним ратарима коштала је 
државу прошле године 10,86 милијарди динара а исто толико треба обезбедити и за 
наредну,2013. годину. 

Израчунато је да ће с рачуна Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, осим 
новца за пензионисане паоре, наредне године бити потрошене и додатне 4,4 милијарде којима 
ће се дотирати разлика између зарађене и загрантоване пензије за 88.088 бивших радника 
администрације, државне управе, Војске, полиције, јавних предузећа. За дотирање 2.666 
пензионисаних приватних предузетника, односно самосталаца, доплатиће се још 80 милиона. 

На крају, треба нагласити и то да се и најнижа пензија, као и све остале, усклађује два пута 
годишње. Сада је она повећана два посто, колико износи укупно повећање пензија, а наредно 
повећање биће 1. априла 2013. године. 

Љ. Малешевић 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/drzava-dotira-260000-penzionera
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405557-Tabakovic-Pad-cena-dogodine 

Табаковић: Пад цена догодине 
Гувернет НБС Јоргованка Табаковић најавила је да ће инфлација почети да пада 

половином наредне године, и то под условом да пољопривредна сезона буде 

просечна 
ГУВЕРНЕР Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да је инфлација у Србији 
сада на нивоу око 13 одсто и да ће свој врх достићи током наредне године, након чега ће бити 
умирена. 
Табаковићева је, гостујући на Телевизији „Прва“, рекла да ће инфлација почети да пада 
половином наредне године, и то под условом да пољопривредна сезона буде просечна. 
Према њеним речима, очекује се да се у циљане оквире инфлација врати тек крајем 2013. 
године. 
Табаковићева је навела да су главни разлози за тако висок раст цена у 2012. хладноћа почетком 
године, дуготрајна суша, односно њен утицај на раст цена пољопривредних производа, али и 
одложени раст регулисаних цена због изборне године. 
Гувернер је рекла да НБС неће бити пуки посматрач кретања цена пољопривредних производа, 
које у великој мери утичу на инфлацију већ ће Влади дати препоруке како да дефинише своју 
пољопривредну политику и смањи утицај суше. 
Упитана да ли је било договора са банкама поводом курса, она је рекла да се договара само са 
члановима Извршног одбора НБС, а да је пословним банкама слала поруке, познате у јавности, 
као морално убеђивање, да осцилације курса нису добре ни за њихове клијенте који треба да 
враћају кредите. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405402-A-od-stranca---minimalac 

А од странца - минималац 
Е. В. Н.  

Радници у компанијама које су преселиле производњу у Србију не хвале се 

високим зарадама - добијају између 20.000 и 30.000 динара. Чланску карту 

синдиката скоро нико нема 
 

ЊИХОВЕ зараде никако не повећавају просек града. Раде и за познате светске брендове, али 
крај месеца им донесе између 20.000 и 30.000 динара. Са прековременим сатима накупи се 
која хиљада више. Чланску карту синдиката скоро нико нема. 
Ово је заједничко већини српских радника запослених у некој од страних компанија које су 
своју производњу преселиле у Србију. Током последњих шест година, колико држава 
субвенционише свако ново радно место, новац је обећан за 226 улагача. Са скоро 224 милиона 
евра отворено је или би ускоро требало да се отвори 40.088 радних места. И свако, у просеку, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405557-Tabakovic-Pad-cena-dogodine
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405402-A-od-stranca---minimalac
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кошта 4.265 евра. Да би њихов запослени зарадио тај новац, ако прима минималац, требало би 
да ради пуне две године. 
 

ЗРЕЊАНИН - У зрењанинској индустријској зони „Багљаш„ 15. новембра свечано ће бити 
отворена нова хала немачке компаније „Дрекслмајер“, која у граду на Бегеју успешно послује 
већ неколико година, а са 1.600 запослених је међу највећим послодавцима у Србији. У новом 
погону посао је добило око 700 радника. 
- У другим државама „Дрекслмајер“ нема људе као што су овде. То знају и у централи - каже 
директор Миро Видошевић. - Уосталом, наша интерна ревизија констатовала је да нигде нема 
толико идеја радника за унапређење производње као у Зрењанину. 
Незванично, у сваком тренутку ова компанија има најмање између осам и девет хиљада 
пријава за запослење! Од Зорана Еремића, председника Синдиката индустријских радника 
Војводине (СИРВ), сазнајемо да је просечна плата запослених у „Дрекслмајеру“ између 28.000 
и 30.000 динара. Уз прековремени рад може да се заради до 40.000 динара. Подстицајна 
средства државе, по 5.000 евра, за отварање нових радних места у граду на Бегеју од страних 
инвеститора добили су још италијанска конфекција „Модитал“ и ливница „Радијатор“. Укупно 
су запослили око 300 људи, а недавно им се придружио и француски „Мекапласт“, који је у 
погону за производњу ауто-козметике запослио 150 радника. Запослени код италијанског 
текстилца жале се на мале плате, једва достигну 25.000 динара, али и на строгу радну 
дисциплину. Просечна зарада у Зрењанину, у септембру је била 39.537 динара. 
 

КРАГУЈЕВАЦ - Компанија „Јура“ у Рачи тренутно запошљава око 1.300 радника. Каква су 

права запослених и ко их заступа тренутно је непознаница, јер у овој фирми званично не 

постоји ниједна синдикална организација. 

- У тој фирми тренутно не постоји синдикат - каже Томислав Вељковић, повереник 
Самосталног синдиката за Рачу. - Апсурдно је што пословодство, које се раније противило 
синдикалном организовању, сада то не оспорава, али сами радници никако да се организују. 
Највероватније је реч о страху. 
Радници просечно зарађују од 25.000 до 30.000 динара месечно. Званична статистика каже да 
је просечна плата у Рачи 37.460 динара. 
НИШ - „Јура“ је и у Нишу, током протеклих годину и по дана, запослила 1.800 радника, а 
„Бенетон“ са својим кооперантима 1.000. Колике су плате у овим фирмама скоро је немогуће 
сазнати. Према речима запослених, у „Јури“ се крећу од 25.000 динара, док радници 
„Бенетона“ тврде да примају мање. Незванично смо сазнали да је зарада дипломираног 
економисте у „Бенетону“ 16.000 динара. Званичан просек у овом граду, с друге стране, је 36.314 
динара. 
- Наша сарадња са „Бенетоном“ и „Јуром“ је одлична али ми немамо овлашћења да дајемо 
информације колике су просечне плате. Обратити се пореској управи - поручује Владан Крстић 
из нишке филијале Националне службе за запошљавање. 
Ова служба не открива ни колико се често мења радна снага у овим фирмама. Радници 
признају да страни послодавци не воле боловања, па онај који „донесе дознаку брзо однесе 
кући радну књижицу“. 
 

ДИЛЕМЕ У “ПРВОМ МАЈУ“РАДНИЦИ „Првог маја“ из Пирота, сада дела „АХ групе“ још се 

одлучују хоће ли у нову компанију или уз отпремнину кући. Ко остане да ради, примаће око 
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20.000 динара месечно.  

- Лично сам осетила да су људи у великој дилеми: да ли да пређу у нову фирму, или да узму по 

300 евра и оду из предузећа - каже Мојца Луканчич, нова власница. - Знам да је сума од десетак 

хиљада евра примамљива за многе, али знам и то да су се многи бојали шта ће са њима бити 

сутра, или прекосутра, кад се готовина потроши?  

Шта ће бити ако се неко разболи? Разговарала сам са многима од њих и после разговора су 

променили одлуку. Има и оних који су се јуче изјаснили за отпремнину, а већ данас долазе овде 

јер желе да раде. Од укупног броја запослених у „Првом мају“, производних радника је тачно 

937. Оних који имају пет година до пензије је 137, а оних којима недостају две године и мање је 

88. За почетак производње потребно су 473 радника, од којих је половина већ потписала 

уговоре о раду. 

СОМБОР - Италијанска компанија „Келцедонија“, која је 2009. године изградила нови погон 
ексклузивног женског веша „фиорано“, у индустријској зони у Сомбору, у тадашњи тренажни 
центар за обуку, уложила је 20 милиона евра. Годину дана раније, потписан је уговор о 
подстицајним средствима од по 2.000 евра за свако ново радно место. У овом предузећу 
тренутно је ангажовано око 700 радника, а просечна зарада је око 20.000 динара. Раднице које 
остваре пуну норму, која је групна, зарађују око 30.000 динара. Просек града је, међутим, 
35.601 динар. 
Раднице се жале на лоше услове рада. Скоро читав радни дан проведу стојећи, уз краће паузе. 
Како незванично сазнајемо, ни ова фирма нема синдикат. 
ВАЉЕВО - У фабрици расхладних уређаја, отвореној пре шест година, у коју је уложено 30 
милиона евра, словеначка компанија „Горење“ тренутно запошљава око 700 радника. Поред 
постојеће, почетком фебруара биће отворена нова фабрика расхладних уређаја, а за 400 радних 
места стигло је више од 7.000 молби! 
У изградњу и опремање нове фабрике у Ваљеву „Горење“ је уложило 20 милиона евра, и то је 
највећа инвестиција у последњих пет година у граду на Колубари. Постојећа фабрика годишње 
производи пола милиона фрижидера и замрзивача - чак 85 одсто за извоз. 
- „Горење“ је озбиљна фирма, зато сам конкурисао за рад у њиховој новој фабрици - каже 
млади Ваљевац са дипломом техничара за расхладне и клима уређаје. 
- Од оних који су већ годинама запослени у „Горењу“ у Ваљеву, чуо сам да се прилично ради, да 
плате нису велике, од 25.000 до 35.000 динара, али су за данашње услове, ипак, солидне и, што 
је најважније, редовне. Сви би хтели да се запосле у „Горењу“, јер то нуди сигурност. 
Поред запошљавања 400 нових радника, „Горење“ ће упослити и 16 предузећа из Ваљева и 
околине, која ће, као кооперанти, производити делове за расхладне уређаје. У новој фабрици, 
на 20.000 квадратних метара, у којој ће бити запослено и око 100 високообразованих кадрова, 
годишње ће се производити милион кућних апарата. За свако ново радно место, словеначка 
компаније од државе ће добити по 10.000 евра субвенције. 
- Веома сам задовољан условима рада, односом према запосленима, али и примањима која су 
редовна - каже један од радника који је у фабрици „Горења“ у Ваљеву безмало од њеног 
отварања. - Све се плаћа, прековремени рад и рад суботом и недељом, а компанија награђује и 
запослене који имају предлоге за побољшање продуктивности и услова рада. 
 

ЛЕСКОВЧАНИ У ТУРСКОМ ЏИНСУ 
У Лесковцу је турска текстилна компанија „Џинси Истанбул“ запослила 200 радника. Што се 
зарада тиче, нико не жели да да званичне информације али се у просеку крећу од 25.000 
динара. По уговору, они би требало да упосле 760 радника до краја године. Фирма, међутим, 
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планира да упосли укупно 1.150 радника. Лесковачка просечна плата у септембру износила је 
33.149 динара 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/poslodavci-prave-konfederaciju 

ЕКСКЛУЗИВНО ПРИВРЕДА ЈЕДИНСТВЕНО НАСТУПА У СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ 

Извор: Пресс 

Послодавци праве конфедерацију 
Наталија Секулић 

Заједно -Окосницу новог савеза требало би да чине клуб „Привредник", удружење  

„Послодавац", Унија послодаваца Србије и Асоцијација малих и средњих предузећа 

Домаћа удружења послодаваца одлучила су да се удруже у Конфедерацију послодаваца и тако 

ојачају преговарачку позицију у социјално-економском дијалогу са Владом и синдикатима, 

сазнаје Пресс. 

Идеја је да се што више удружења послодаваца окупи на једном месту поводом заједничког 
циља. Окосницу новог савеза требало би да чине клуб „Привредник", удружење „Послодавац", 
Унија послодаваца Србије и Асоцијација малих и средњих предузећа. Како наш лист сазнаје, 
очекивања привредника су да се овом новом савезу прикључе и сва секторска удружења, 
кластери и локална удружења послодаваца, чиме би се „покрило" око 70 одсто запослених у 
приватном сектору. Сарађивало би се вертикално, односно по делатностима - текстилци са 
текстилцима, хотелијери са хотелијерима, и тако даље... 

Конфедерација послодаваца залагаће се да добије репрезентативност, како би у преговорима са 
државом издејствовала што већи простор да утиче на креирање законских решења. Ко би водио 
све послодавце за сада се не зна, али се у добро обавештеним круговима може чути да би то 
могао да буде неко од руководилаца већ афирмисаних удружења привреде. 

Тачно је, разговарамо 
Председник клуба „Привредник" Бранислав Грујић у изјави за Пресс не спори да се о 
конфедерацији послодаваца прича међу привредницима. 

- Постоје разговори, али је то све далеко од конкретизације. Идеја је да се на једном месту 
обједине сви интереси послодаваца, који су на известан начин сада разбијени, па свако 
удружење гура неке своје приоритете - рекао је он. 

Нешто више информација добили смо у удружењу „Послодавац", које је од Министарства рада 
и социјалне политике затражило мишљење о начину и форми удруживања, а да притом 
постојећа удружења сачувају идентитет. Председник Скупштине удружења Милан Јанковић 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/poslodavci-prave-konfederaciju
http://www.pressonline.rs/kategorija/autor_link/138/15
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објашњава да је то важно, како већ доказане асоцијације и удружења не би изгубиле 
легитимитет. 

- Прави се платформа за разговор како да на законит начин удружимо снаге и заједнички 
наступамо око питања која се тичу економије. Залагаћемо се за промену Закона о раду, 
нарочито за измену колективног уговора, како би одговарао свима - послодавцима, 
синдикатима и Влади, а не искључиво синдикатима. Да ли ћемо се звати савез или 
конфедерација, мање је битно - каже Јанковић, и додаје да би „Послодавац" пристао и да се 
утопи у овакав савез, али да је свестан и да поједина удружења на то нису спремна. 

Према тврдњама Уније послодавац Србије, на њихову адресу није стигао позив да уђу у 
конфедерацију послодаваца. 

- До нас су стигле информације да се размишља о њеном формирању, али званичних разговора 
на ту тему није било. Уколико постоје конкретни план и програм шта би тачно таква 
организација могла да ради, Унија би га проучила и онда донела одлуку - коментарише 
портпарол УПС-а Драгољуб Рајић. 

Пресс је јуче позвао и Милана Кнежевића, потпредседника Асоцијације малих и средњих 
предузећа, али он није желео да даје изјаве на ову тему. 

Синдикалци подељени 
Синдикати, као други партнер у социјално-економском дијалогу, нису равнодушни на овакву 
идеју. Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић подсећа да је 
сличних планова послодаваца било и раније и да се они нису остварили, јер је то тешко 
постићи. Ипак, према његовој процени, корисно је да се послодавци увежу. 

- Верујем и да би ангажовање синдиката било још израженије, као једна врста одговора таквом 
удружењу - додаје Орбовић. 

С друге стране, Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност", 
има другачији став: 

- Идеја је бесмислена. Уколико су спремни да имају једну касу, руководство и статут, онда 
можемо да их уважимо као јединствену организацију. А не да се удружују једним поводом, док 
за све остало лобирају самостално. 

Министарство: Нека се уједине 

  

- Нама је у интересу да послодавци буду јединствени. Добро је да постоји један кредибилан 
саговорник, представник привреде. На такву врсту сарадње упућује их и став Европске 
комисије да је неопходан дијалог, који укључује преговоре, расправу и заједничко деловање 
социјалних партнера и институција. Прилично дуго се чека на ову врсту савеза - поручују у 
Министарству рада и социјалне политике. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=11&nav_id=659380 

Стране газде дају минималац 
ИЗВОР: НОВОСТИ 

Београд -- Радници у компанијама које су преселиле производњу у Србију не хвале 

се високим зарадама. 

 Наиме, добијају између 20.000 и 30.000 динара иако су њихове фирме добиле значајне 

подстицаје за отварање радних места. 

Њихове зараде никако не повећавају просек града. Раде и за познате светске брендове, али крај 

месеца им не донесе више од 30.000 динара. 

Са прековременим сатима накупи се која хиљада више. Чланску карту синдиката скоро нико 

нема. Ово је заједничко већини српских радника запослених у некој од страних компанија које 

су своју производњу преселиле у Србију, пишу Новости.  

 

Током последњих шест година, колико држава субвенционише свако ново радно место, новац 

је обећан за 226 улагача.  

 

Са скоро 224 милиона евра отворено је или би ускоро требало да се отвори 40.088 радних 

места. И свако, у просеку, кошта 4.265 евра. Да би њихов запослени зарадио тај новац, ако 

прима минималац, требало би да ради пуне две године. 
 

ШУМАДИЈА ПРЕС 

http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/prosvetari-ce-u-strajk-za-svaki-slucaj/ 

Просветари ће у штрајк – за сваки случај 
Аутор / извор: Б92 

 
Крагујевачки просветари и поред најаве да ће им 70 милиона динара, колико им 
држава дугује, бити исплаћено до краја године, најављују штрајк. 

У 15 крагујевачких школа рачун је у блокади због тужби запослених за трошкове превоза и 

јубиларне награде. 

Дуговања локалне самоуправе просветним радницима у овом тренутку износе око 70 милиона 

динара, због чега су у Другој крагујевачкој гимназији а од 1. новембра и Првој техничкој школи 

часови скраћени на 30 минута. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=11&nav_id=659380
http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/prosvetari-ce-u-strajk-za-svaki-slucaj/
http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/prosvetari-ce-u-strajk-za-svaki-slucaj/
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Родољуб Милутиновић, из синдиката Прве техничке школе каже да су до 1. новембра 

очекивали исплату дуговања. 

- Ми смо имали једно обећање од стране директора, које је, наводно, дао градоначелник да ће 

сва та заостала дуговања и јубиларне награде и накнаде за превоз бити исплаћене до 1. 

новембра. Пошто 1. није било тих исплата, ми смо кренули у штрајк - објашњава 

Милутиновић. 

У 15 крагујевачких школа рачун је већ неколико месеци у блокади због тужби запослених за 

трошкове превоза у протекле три године и јубиларне награде. У Унији синдиката просветних 

радника кажу да су били приморани да туже послодавца, то јест школе, јер локална самоуправа 

није измирила своју законску обавезу. 

– Све док се нисмо обратили суду и док нису стигле пресуде такве какве јесу, ми смо били 

спремни са градом и да се нагодимо и то би, свакако, и град и пореске обвезнике коштало 

далеко мање. И нас саме, јер и ми смо грађани овог града и сматрамо да је огроман новац 

сулудо потрошен - каже Милан Јевтић, из Уније синдиката просветних радника 

Крагујевац. 

У градском већу тврде да ће град до краја године измирити сва потраживања. Највећи проблем 

им сад, како кажу, представљају судски трошкови који су висине основног дуга. 

– Једноставно, у једном тренутку, кад су школе биле потпуно спремне на договоре, у 

управи се сматрало се да то право није оствариво, а на крају суд је показао да јесте 

оствариво – кажеДрагослав Милошевић, члан Градског већа за просвету. 

Када дође до неспоразума одраслих, деца су на штети, каже Радојко Дамјановић, начелник 

Школске управе, која је обавестила просветну инспекцију о штрајковима у крагујевачким 

школама. 

– Оно што смо ми једино могли да наложимо, односно Министарство просвете, не и Школска 

управа, а то је било по налогу инспектора републичког јесте да се испоштују неке процедуре и 

форме у школи да би тај штрајк био заиста и законит – каже Радојко Дамјановић. 

Крагујевачким просветарима плате нису угрожене јер се исплаћују са посебних рачуна. Они, 

међутим, најављују да ће, без обзира што је град обећао да ће новац исплатити до краја године, 

20. децембра најавити штрајк. За сваки случај. 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/11/09/radnici-imt-traze-sastanak-sa-premijerom/ 

Радници ИМТ траже састанак са премијером 
БЕОГРАД – Радници Индустрије машина и трактора (ИМТ) незадовољни 

укидањем субвенционисане производње одржали су данас једночасовни протест у 

Београду са којег су затражила састанак са премијером Србије и ресорним 

министром. 

Секретар Самосталног синдиката металаца Србије Љубодраг Цвркотић рекао је Танјугу да ће 

http://www.pravda.rs/2012/11/09/radnici-imt-traze-sastanak-sa-premijerom/
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радници уколико до састанка не дође до 15. новембра ступити у генерални протест испред 

зграде Владе Србије. 

Како је навео, радници ИМТ траже да се субвенционише куповина трактора те индустрије. 

-Ове године Министарство финансија и привреде је укинуло субвенционисање производње 

ИМТ -а, Индустрије мотора Раковица, Икарбуса и Фабрике аутомобила Прибој, додао је 

Цвркотић. 

Он је истакао да се те фирме, у реструктурирању, сада налазе у врло тешкој ситуацији и да могу 

да се затворе јер нема интереса за њихову производњу, односно за куповину њихових 

производа. 

Цвркотић је додао да је данас блокадом Земунске улице на Новом Београду, испред ИМТ-а, 

одржан једночасовни протест упозорења. 
ИЗВОР: Танјуг 

http://www.pravda.rs/2012/11/09/sindikati-ne-bi-trebalo-da-se-politicki-angazuju/ 

Синдикати не би требало да се политички 

ангажују 
БЕОГРАД- Сарадња политичких странака и синдиката је неопходна, да би се у 

државним институцијама заступала радничка права и права пензионера, али 

синдикати не треба непосредно да се ангажују у политици, оцењено је данас на 

међународној конференцији „Синдикати и политика“. 

Помоћник министра рада Радмила Букумирић-Катић оценила је да је неопходно јачати 

синдикални покрет и повећавати чланство, наглашавајући да се морају преформулисати 

приоритети синдиката. 

-Не можемо кукати што смо изгубили радна места, јер је то неминовно у процесу транзиције, 

истакла је она и подсетила да је у 2011. у Србији угашено 11.000 предузећа, где је без посла 

остало више од 30.000 радника. 

Синдикат треба да се ангажује и утиче на отварање нових радних места, на доношење нових 

закона, и да јача свој утицај на друштвена и политичка кретања, рекла је Букумирић – Катић. 

-Синдикати морају остати синдикати и не треба непосредно да се ангажују у политици, али је 

важно да сарађују са политичким партијама и да буду активнији на јавној сцени, истакао је 

шеф посланичке групе Социјалдемократске партије Милош Мијатовић. 

Мијатовић је рекао да синдикати „имају снагу, али немају моћ“ и подсетио да је нови Закон о 

раду резултат притисака синдиката у Србији, који су тај закон изборили на улицама на 

демонстрацијама. 

Међутим, синдикат није имао моћ да тим законом заштити у потпуности права радника, а сада 

се чују примедбе послодаваца да постојећи Закон о раду представља сметњу за бржи развој 

http://www.pravda.rs/2012/11/09/sindikati-ne-bi-trebalo-da-se-politicki-angazuju/
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привреде и да га треба мењати, указао је Мијатовић. 

Наводећи као пример владин социјално-економски савет, где се учесници договарају и 

потврђују предлоге закона, који се затим у скупштини мењају амандманима, он је закључио да 

синдикати на крају не успевају да заштите неке од својих виталних интереса. 

Реални сектор је десеткован јер је од 400.000 људи, колико је остало без посла у Србији у 

протекле две године због кризе, велики део био запослен у реалном сектору, упозорио је 

Мијатовић. 

Представник синдикалних удружења из Мађарске Бела Лугоши сматра да је у читавој Европи 

ослабио утицај синдиката на економска кретања и указао да су у актуелном времену кризе 

синдикати требали да покажу радницима да су и даље снага која може да их заштити и да им 

помогне. 

Он је подсетио да су политичке сцене у одређеним дрзавама у централној и југоисточној 

Европи најчешће биле поларизоване. Синдикати су се везивали за одређене политичке опције 

и како је која гарнитура долазила на власт, тако су синдикати имали јачи или слабији утицај. 

Та искуства показују да синдикати не треба да се политички ангажују, али треба да имају 

политички утицај, оценио је Лугоши. 

У дискусији на конференцији је указано да је тренутна стопа незапослености у Србији преко 28 

одсто, а инфлација близу 10 одсто, тако да је потребан дијалог синдиката, послодаваца и владе 

да би се решавали нагомилани економски проблеми. 

Уз све те проблеме, корупција је веома присутна у домаћој економији, па се само у јавним 

набавкама годишње изгуби око милијарду евра, а тај губитак већи је чак од буџетског дефицита 

у овој години. 

ИЗВОР: Танјуг 
 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-21090-pove-anje-plate-radnicima-fijata.html 

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ РАДНИЦИМА ФИЈАТА 
Тањуг  

Радницима крагујевачке фабрике ФАС плате ће бити повећане за 13 одсто почев од октобарске 

зараде 

Како је изјавио председник самосталног синдиката у тој фабрици Зоран Михајловић са 
руководством фабрике је постигнут договор и о исплати бонус плате коју ће добити до краја 
године у две рате. 

Према његовим речима, постигнут је договор и да се због повећања производње до краја 
године запосли још 300 радника, док ће се о радном времену преговори наставити. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-21090-pove-anje-plate-radnicima-fijata.html
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Михајловић је навео да је радницима радно време које траје од 10 до 12 сати, четири дана у 
седмици, напорно, због чега синдикат преговара са руководством о уводјењу осмочасовног 
радног времена, пет дана у недељи, у три смене. 


