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Ратници у реду за пензију 
Б. СТЈЕЉА  

После 20 година од рата и 13 од бомбардовања, на врата Пензијског фонда Србије 

још куцају борци, ветерани, безбедњаци. Ове године 2.887 ратника и 1.393 жене са 

троје деце тражило бенефиције 

ИАКО је од почетка првих сукоба на подручју бивше СФРЈ прошло 20 година, а од завршетка 
бомбардовања пуних 13, на врата Пензијског фонда Србије још куцају борци, ветерани, 
безбедњаци... Захтев им је свима исти - признавање посебног ”ратног” стажа. Према подацима 
Фонда ПИО, од јануара до септембра, ову је молбу поднело 2.887 наших држављана. 
У Дирекцији Фонда ПИО објашњавају да се на овај корак одлучују сви који би да, бар за који 
динар, повећају своју будућу пензију. 
 

- Право на овакав стаж имају сви учесници у оружаним акцијама - објашњава Иван Тодоровић, 
директор београдске филијале Фонда ПИО. - Посебан стаж, међутим, није стаж осигурања и не 
може бити услов за остваривање права на пензију, већ доприноси њеном увећању. 
Тодоровић објашњава да ће свима који су поднели захтев за признавање посебног стажа, 
пензија несумњиво бити већа, али колика ће бити та ”повишица” зависи од претходно 
уплаћиваних доприноса, стажа, плате... 
ОСИМ ПОВИШИЦЕ, УМАЊЕНИ РАЧУНИУЧЕСНИЦИ оружаних сукоба, уз захтев за 
признавањем посебног стажа, морају да доставе и доказе који потврђују њихов ангажман. - 
Тражимо копију или оригинал војне књижице или уверење војног одсека - додаје Тодоровић. 
Осим повишице пензије, учесници у рату траже признавање посебног стажа како би остварили 
и друге привилигије. А то су углавном попусти за превоз, плаћање комуналија, Инфостана... 

У Фонду додају да се сваки дан који су учесници у оружаним акцијама Војске Југославије 
провели на задацима - било да је реч о оружаним акцијама, заробљеништву или дужностима у 
вези са војним циљевима или у пословима државне безбедности - рачуна као два. У ”посебан 
стаж” убраја се и време проведено на лечењу и медицинској рехабилитацији, уколико је оно 
последица учешћа у рату, али се не дуплира већ се рачуна у једноструком трајању. 
- Сада нам се највише јављају они који су били на Косову 1999. године, док је бораца из 
Хрватске и Босне готово незнатан број. Ни заробљеника више нема. У последњих пет година 
био је само један такав захтев - каже Тодоровић. 
Право на посебан стаж, подсећају у Фонду ПИО, имају и мајке трећег детета. У првих девет 
месеци од Фонда ПИО су упис ових година тражиле 1.393 жене које су прославиле рођење 
трећег детета. 
- И оваквих је захтева са сваком годином све мање - закључује Тодоровић и додаје да и ове жене 
морају да имају 35 година стажа како би се пензионисале, а ове две бонус године им служе само 
да повећају просек пензије. 
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Животно осигурање најскупље за грађевинце 
М. ЈАНКОВИЋ  

За мање квалификоване раднике месечно издвајање животне премије значајно 

веће него за остале 

ЗИДАРИ, тесари и возачи "теретњака" недовољно су плаћени на радним местима, али њихов 
живот осигуравајуће куће високо вреднују. Радници на грађевини би за животно осигурање 
после 20 година морали да издвоје и до 3.000 евра више него програмери. Иако имају и три 
пута већу плату, ИТ стручњаци могу да се осигурају још три године дуже него они који раде на 
скели. 
На цену животног осигурања, поред пола и старости грађана, пресудно утиче занимање. Тако, 
основну премију осигурања себи не могу да приуште запослени на нафтним платформама, 
возачи теретних возила, грађевински радници, полиција и неки послови у оквиру војске. 
 

- За занимања која носе посебни ризик врши се корекција премије - каже Биљана Пенић 
Баришић из "Делта Ђенерали осигурања". - Она може довести да се цена осигурања повећа од 
један до 25 одсто. 
Пилоти могу да очекују максимално повећање премије, али слична рачуница, у неким 
осигуравајућим кућама, важи и за оне који раде на много мањим висинама, попут грађевинске 
скеле. 
Тако, за период од две деценије, грађевински радник уплати око 23.000 евра за животно 
осигурање. Са друге стране, службеник или програмер, за тај период издваја 20.000 евра. А 
осигурана сума обојици је иста. Ако им упоредимо плате, ситуација је потпуно другачија. За 
период од 20 година, на грађевини се заради 67.200 евра, а за компјутером - два и по пута 
више! У групу оних који добијају основну премију су и наставници, домаћице, фризери, 
продавци... 
Поред запослења, и начин живота може да повећа "рату" за осигурање. 
- Бављење одређеним хобијима у које спадају екстремни спортови као што су картинг, 
мотоциклизам, параглајдинг и алпинизам свакако представља повећан ризик за осигураваче - 
објашњава Гордана Маринковић из компаније "Дунав осигурање Београд". - То није препрека 
да се закључи животно осигурање, али је премија свакако већа од уобичајене. 
БЕЗ ПРЕМИЈЕ 
РОНИОЦИ на великим дубинама, падобранци и грађани који се баве параглајдингом у неким 
случајевима неће ни добити премију, уколико смрт уследи током ових активности. 
- Ако ативност подразумева бављење екстремним спортовима, то ће сигурно проузроковати 
повећање премије осигурања - кажу за ”Новости” у Дунав осигурању. - Постоји могућност и да 
се закључи полиса осигурања са искључењем обавезе осигуравача да исплати осигурану суму 
уколико смрт наступи као последица бављења овим спортом. 
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Хоће ли „Петрохемија” у стечај? 

Два синдиката панчевачког петрохемијског комплекса позвали запослене на протестни збор 5. 

новембра 

Панчево – Хоће ли руководство панчевачке „Петрохемије” ускоро бити у ситуацији да објави 
како је за фабрику и државу јефтиније да заустави производњу него да ради? Представници два 
од три синдиката мисле да помињање таквих слутњи, уз реч „стечај”, није неприлично, јер 
једином нашем произвођачу петрохемикалија нико не гарантује скори и безбедан начин 
обнове производње, обустављене 9. јула. Синдикалисти су запослене позвали да 5. новембра 
испред управне зграде фабрике одрже протестни збор и затраже од руководства фирме и 
државе објашњења која се тичу опстанка „Петрохемије”. Синдикат „Независност”, који се од 
упућивања радника на принудни одмор држи уздржано, није подржао овај позив. 
Трачак наде, како кажу Миша Фарага, председник Самосталног синдиката „Петрохемије”, и 
Зоран Обрадовић, његов колега из Синдиката инжењера и техничара, појавио се крајем августа 
када је објављено да почиње модернизација и реконструкција погона за производњу 
полиетилена високе густине, али је следила одлука руководства фабрике да се на принудни 
одмор упути 1.400 од 1.800 запослених, уз накнаду од 65 одсто плате. 

По закону, менаџмент може на плаћени одмор упутити раднике највише на 45 радних дана, а 
тај рок истиче 3. новембра. Два синдиката траже да се после тог рока сви запослени врате на 
посао. Кажу, сва је прилика да руководство „Петрохемије”, тако им је бар речено у 
Министарству за рад, дозволу за продужење принудних одмора неће добити. 

По плану обнове производње који је усвојен пре неки дан на састанку Надзорног одбора, 
погони би у Панчеву требало да почну обнову производње тек крајем новембра, док би нови 
погон полиетилена високе густине за старт био спреман тек 25. децембра. Да невоља буде већа, 
кажу Фарага и Обрадовић, стигла је одлука владе да се од 1. октобра уводи акциза од 20 одсто 
на фракцију Ц4 која се производи у Панчеву и шаље у елемирску Фабрику синтетичког 
каучука, која такође послује у оквиру „Петрохемије”. 

– Фабрика синтетичког каучука требала је да обнови производњу 1. новембра, јер смо у Турској 
набавили 20.000 тона фракције Ц4, али је стигла одлука о увођењу акциза. Накнадно нам је 
поручено да има наде да се акциза укине, али да све мора да чека скупштинску одлуку. Увођење 
акцизе би „Петрохемију” коштало годишње 20 милиона евра и са њом бисмо одмах могли да 
закатанчимо капију, а чекање да се она укине онемогућава нас, опет, да радимо и зарадимо и 
себи и држави – каже Миша Фарага. 

Синдикати траже од Министарства за рад да не продужи трајање принудних одмора до 31. 
децембра, како руководство фабрике тражи, и не сумњају да ће у понедељак добити подршку 
запослених. Министарство финансија се подсећа да је било организатор састанка 17. августа, 
када је обећано доношење „целовитог решења” за проблеме „Петрохемије”, а до сада није 
формирана ни радна група која би требало да формулише мере за обнову производње. 
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Синдикати подсећају да су по шестомесечном обрачуну задужења „Петрохемије” била већа од 
332 милиона евра и да су до сада свакако нарасла. Фабрика нема гаранција државе да ће се 
наставити редовно снабдевање њених постројења гасом и струјом, када производња буде 
обновљена, јер се „Србијагасу” и Електропривреди дугују велике паре.  

Миодраг Шашић 

 

http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/za_masinama_svega_400_radnika.42.html?news_id=250307 

Драматичан пад броја запослених у нововарошким фабрикама 

За машинама свега 400 радника 

АУТОР: Р. ПОПОВИЋ 

Нова Варош - У првом кварталу 2012. у десет општина на подручју Златиборског округа без 

посла је остало 899 људи, а за протеклих 12 година радно место изгубило је чак 47.875 

запослених. Најдраматичнија ситуација је у Новој Вароши у којој има свега 400 индустријских 

радника. Ове забрињавајуће податке недавно су јавности пласирали челници Савеза 

самосталних синдиката Златиборског округа.  

 
Синдикалци сматрају да је разлог повећања броја незапослених неуспешна приватизација, која 
у Србији није оправдала првобитну сврху. „Најгора ситуација у Округу је у општини Нова 
Варош, где је скоро извршена деиндустријализација, те је у њој, према подацима са којима 
располажемо, остало свега 400 радника у непосредној производњи“, каже Петрашин 
Друловић, председник Савеза самосталних синдиката Златиборског округа. Он упозорава да се 
тренд повећања незапослености наставља и у многим другим општинама, као и у граду Ужицу 
где је само почетком ове године без посла остало 580 радника. 

У општини Нова Варош тако тренутно ради и то са половичним капацитетима свега неколико 
фабрика: „Златарпласт“, „Пластика“ и „Слога“, док их је неколико десетина већ деценију уназад 
закатанчено, након неуспешних приватизација или дуготрајних стечајних поступака. Дуги 
спискови на евиденцијама тржишта рада и губитак радних места довели су и до драматичног 
смањења броја становника у овом делу Србије. Од 2002. број становника у овој регији смањен је 
за 28.467 или сликовито - нестала је цела једна општина величине Бајине Баште. По 
последњем попису становништва, у граду на падинама Златара има чак три и по хиљаде душа 
мање него пре једне деценије. 

У ШС Златиборског округа тврде и да може доћи до потпуне депољопривредизације, јер, према 
мишљењу синдикалаца, држава већ годинама мало тога чини на побољшању положаја 
пољопривредних произвођача. 

- Нека од решења овако сложене ситуације су стварање инфраструктурних услова попут 
изградње аутопута, модернизација железнице, изградња аеродрома на Пониквама, што су све 

http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/za_masinama_svega_400_radnika.42.html?news_id=250307


6 

 

предуслови за привлачење страних инвестиција, као и подстицајна средства за домаћа 
предузећа која би могла да буду замајац целој привреди, сматра Друловић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_zabrinuti_za_sudbinu_fabrike.4.html?news_id=250358 

Ново пословодство Ваљаонице бакра Севојно сменило Драгана Суботића са места 

генералног директора 

Запослени забринути за судбину фабрике 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Драган Суботић, дугогодишњи генерални директор Ваљаонице бакра Севојно, смењен 

је са те дужности и забрањен му је прилаз фабрици, одлуком садашњег генералног директора 

Марка Митровића, кога су на то место поставили инострани инвестициони фондови РЦ2 и 

ДАРБИ, већински власници тог предузећа.  

 
Суботић, који о томе није желео да говори, према сазнањима Данаса не долази у фабрику од 11. 
октобра. С друге стране, новог директора Митровића, наша редакција није успела да 
контактира, јер је јуче био одсутан из фабрике. 

Запослени су забринути због смене Суботића, који се, како истичу, успротивио пословној 
политици нове управе за коју наводе да је штетна и да би могла да уништи фабрику. О 
противљењу Суботићевој смени, нестручном и некомпетентном раду новог менаџмента и веома 
лошем стању у фабрици, акционарима се писмом обратило осамдесет управника, руководилаца 
и шефова погона и одељења у Ваљаоници бакра и њених представника у иностранству, али и 
сва три фабричка синдиката. Они истичу да, уколико акционари не предузму хитне и 
радикалне мере, прети опасност да престане производња, што би, како поручују, изазвало 
катастрофалне последице за око 1.100 запослених, град и регион. 

Осамдесет руководилаца потписало је писмо у коме упозоравају акционаре да је производња за 
девет месеци ове године свега 77 одсто од плана, а да су инвестиције за осам месеци биле свега 
235.000 евра што, како наводе, указује на „потпуну незаинтересованост новог пословодства да 
се побољша постојећи технолошки ниво“. 

- Сви показатељи рада за девет месеци 2012. године супротни су онима који се приказују 
акционарима и запосленима. Производња је за 5.600 тона мања од плана, а за исти период 
прошле године мања је за 5.370 тона - наводи се у писму и додаје да су „трошкови производње 
по тони за 12 до 13 одсто већи него прошле године, да је већи шкарт“, да је „нови менаџмент 
нестручан и некомпетентан, да не познаје фабрику и доноси одлуке које су штетне за њен рад“, 
те да је у питање доведен и процес реструктурирања дугова повериоцима. 

Запослени тврде и да „ново руководство нема елементарног разумевања за захтеве радника за 
одржавање стандарда на достигнутом нивоу, а на другој страни исплаћују се енормно високе 
зараде, бонуси, користе се аутомобили у приватне сврхе, изнајмљују се виле за становање и 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_zabrinuti_za_sudbinu_fabrike.4.html?news_id=250358
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праве други нерационални трошкови (ангажовање разних фирми и адвокатских канцеларија 
за послове који се могу обавити у фабрици)“, наводи се у допису акционарима. 

Стање је, како се истиче, „кулминирало противзаконитим и необјашњивим отказом 
генералном директору Драгану Суботићу, без икаквог поступка и доказане кривице“. 

- Уручити отказ некоме ко је дуже од 30 година радио у фирми на врло одговорних пословима, 
а последњих 17 година био генерални директор, који је производњу са некадашњих 6.000 тона 
годишње у време санкција, уздигао на 37.300 тона 2010. године, и који није имао проблема ни 
са запосленима ни са окружењем, неприхватљиво је, нецивилизовано и нељудски - поручују 
руководиоци погона у севојничкој фабрици, а потом наводе да се све то дешава у завршници 
Суботићевих разговора о реструктурирању извора финансирања и након што је обезбедио 
„месечну испоруку бакарне катоде из РТБ Бор од 600 тона плус 300 тона са валутним роком од 
30 дана“. 

Уместо специјалног признања и бонуса, Суботић је добио отказ, наводи се у допису и апелује на 
акционаре да хитно реагују, а потом се закључује да ће потписници „уколико се агонија 
фабрике настави, обавестити јавност и државне институције о стању и могућим последицама 
по фабрику“. 

И представници сва три фабричка синдиката такође су се обратили акционарима са истим 
захтевима и информацијама, противећи се Суботићевој смени, а потом наводе да њих посебно 
забрињава то што „ново пословодство жели да отпусти 186 радника“. „Ако смо у прилици да 
видимо да се нигде не смањују трошкови (ново руководство, канцеларија на Кипру, Немачкој, 
Русији) такав потез је потпуно неприхватљив када је просечна зарада радника у фабрици 280 
евра“, наводе синдикати и истичу да „ново пословодство месечно троши 50.000 евра за плате, 
виле на Златибору и за друго, а да са новим генералним директором не могу да постигну 
договор о 30.000 евра, колико износи месечно повећање зарада за целу фабрику“. 

- Како да нас разме човек чија је зарада већа од 10.000 евра, питају се синдикати у писму 
насловљеном фабричким акционарима. 

Структура власништва 
Пре девет година, власник 70 одсто капитала Ваљаонице бакра постао је конзорцијум 
капарских фирми „Ист Поинт“ Зорана Дракулића и „Амалко“ Милана Поповића. Потом је 
Дракулић докапитализацијом постао власник 80 одсто акција, а по десет одсто припало је 
радницима и бившим запосленима и Акцијском фонду. Касније, након финансијских 
трансакција, инвестициони фондови РЦ2 из Лондона и амерички ДАРБИ добијају део учешћа 
у Дракулићевом власништву, а од 2011. године, када им је Дракулић продао своје учешће и 
повукао се из фабрике, они постају власници 80 одсто фабричког капитала, у коме РЦ2 има 
63, а ДАРБИ 37 одсто. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sudijama_vece_plate.55.html?news_id=250370 

Одлука Владе Србије 

Судијама веће плате 

ДАНАС САЗНАЈЕ 

АУТОР: М. Д. МИЛИКИЋ 

Београд - Нето основица за обрачун плата државних службеника и намештеника повећана је на 

18.430 динара, а примењиваће се од зарада за октобар, одлучила је Влада Србије, а објављено је 

у најновијем „Службеном гласнику“. Веће плате у октобру примиће и судије, јавни тужиоци и 

заменици јавних тужилаца, чија је основица за обрачун зарада повећана на 32.178 динара.  

 

Истовремено, основица за обрачун плате председнику и судијама Уставног суда Србије 

повећана је на 20.208 динара. 
 

Иако повећање није велико, судије су задовољне њиме, али истичу да нису имали сазнања да ће 
им плате бити повећане. Да су плате судијама повећане, од новинара Данаса чули су и 
председница Друштва судија Србије Драгана Бољевић и судија Апелационог суда Омер 
Хаџиомеровић. 

Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда, каже за наш лист да није знао да је основица за 
обрачун плата судија повећана. 

- Првобитно је било најављено да плате неће бити повећаване. Можда је реч о неком 
аутоматском усклађивању. Нико нас није обавестио да је основица за обрачун плата повећана, 
указује Хаџиомеровић. 

Са друге стране, Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа, каже за Данас да је 
ово повећање плата минимално у односу на плате које имају функционери у општинама у 
Србији. 

- Просечна зарада административних радника у правосуђу је од 27.000 до 30.000 динара, а 
наше плате су много мање од плата које имају службеници у локалним самоуправама, 
полицији и војсци. Такође, председници неразвијених општина у Србији имају за 50 одсто веће 
плате од судија, али судије које су затрпане послом не стижу ни да се жале због тога, указује 
Милошевићева. Она додаје да је синдикат правосуђа о овим проблемима већ писао премијеру 
Србије Ивици Дачићу, али да још нису добили одговор. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sudijama_vece_plate.55.html?news_id=250370
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/ekonomija-i-politika/1034-Plata-28.000-dinara-bruto 

Плата 28.000 динара бруто 
  

Индустрија одеће Први мај из Пирота, коју је прошлог месеца приватизовала словеначко-
енглеска компанија АХ Група суочила се с проблемом и пре почетка рада - радници због малих 
плата не желе да раде за нове власнике, већ да оду уз социјални програм. У фабричком 
ресторану данас пре подне су са радницима разговарали директорка компаније АХ Мура Први 
мај Миша Флегар, генерални директор Индустрије одеће Први мај Вељко Крстић и власница 
АХ групе Мојца Луканчић. Радници који нису желели да буду именовани рекли су новинарима 
након састанка да су нови власници понудили 500 нових уговора о раду. 

Од тог броја, више од сто радника потписало је уговор, а за социјални програм се изјаснило 270 
радника. Пословодство је најавило да ће се о том случају огласити касније. Прво су нам 
понудили бруто плату од 18.800, а сада нам нуде бруто плату од 28.000 динара. Све то нам 
личи на превару. Нема шта да чекамо. Нисам потписао уговор. Радим 23 године и изабраћу 
социјални програм. Синдикати кажу да нам држава гарантује социјални програм. Изабраћу 
солуцију 300 евра по години радног стажа, казао је новинарима радник Аца Марјановић. 
Енглеско-словеначка компанија АХ Група је крајем септембра купила три производне хале 
Првог маја за 2,1 милион евра. У фабрици тренутно ради 1.500 радника. Од Сијепе ће нови 
власник Првог маја добити подстицај од 6,65 милиона евра за запошљавање 1.328 радника, 
односно 5.000 евра по раднику. Укупна инвестиција треба да износи око 11 милиона евра. Бета 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/ekonomija-i-politika/1050-Ne%C4%87e-vi%C5%A1e-prinudni-odmor 

Неће више принудни одмор 
  

Два од три репрезентативна синдиката ХИП Петрохемије у Панчеву најавили су јуче да ће 5. 
новембра одржати једночасовни протест због намере пословодства да им продужи принудне 
одморе на којима су од почетка септембра. Како су најавили Самостални синдикат и Синдикат 
инжењера и техничара Независност у Петрохемији, радници ће одржати протест испред те 
хемијске фабрике. У понедељак, 5. новембра, истиче плаћено одсуство на које смо послати због 
модернизације погона ПЕВГ, али менаџмент сматра да га треба продужити за још 45 дана. Ми 
се с тим не слажемо, јер сматрамо да постоји другачије решење и зато смо заказали протест, 
рекао је председник Самосталног сидниката фабрике Миша Фарага. 

Председник Синдиката инжењера и техничара Независност Зоран Обрадовић је рекао да 
радници Петрохемије, осим што за време принудног одмора примају умањене зараде од којих 
не могу да преживе, страхује и да ли ће бити позвани назад на посао када крајем године буде 
завршена модернизација. Запослени у панчевачкој хемијској индустрији имају таква искуства 
из 2009. када је 600 њих било проглашено технолошким вишком, рекао је он. Синдикати 
Петрохемије су менаџменту предложили да се сви 5. новембра врате на посао тако што ће им 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/ekonomija-i-politika/1034-Plata-28.000-dinara-bruto
http://www.pregled.rs/cms/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=3f8ae4fa231ee257683efc46e879934d1818cc0c
http://www.pregled.rs/cms/index.php/ekonomija-i-politika/1050-Ne%C4%87e-vi%C5%A1e-prinudni-odmor
http://www.pregled.rs/cms/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=2ace946527a643a6d04b1ad3248755f7abd9c1f7
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зараде до покретања производње бити умањене за 35 процената, а да им се разлика до пуне 
плате отплаћује током 2013. у ратама, али пословодство то није прихватило. Радници ће у 
понедељк протестовати и због Закона о акцизама који ће неке производе Петрохемије 
оптеретити са око 700.000 евра месечно и на тај начин угрозити производњу, рекао је Фарага. 
Он и Обрадовић су позвали све запослене и чланове њихових породица да им се придруже у 
исказивању протеста. Бета 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/drustvo-i-ekonomija/1049-Protestna-sednica-pred-Vladom 

Протестна седница пред Владом 
  

Испред зграде Владе Србије 6. новембра с почетком у пет до 12 часова одржаће се јавна 
протестна седница Републичког одбора самосталног синдиката у комунално-стамбеној 
делатности (СКСД), одлучено је јуче на седници председништва овог синдиката. Трагично је да 
на улици морамо да бранимо права запослених, како би надлежни схватили да је донесени 
Закон о утврђивању максималних зарада у јавном сектору дискриминаторски. Уместо да се 
ограниче највише зараде, што поздрављамо, долази до трагичног резултата јер се најниже 
плаћеним радницима умањују плате и до 40 процената, истиче Милан Грујић, председник 
синдиката СКСД. 

Хаос настаје и због увођења неколико аршина у обрачун плата, тако да ће се у једном 
предузећу, делу радника обрачунавати зараде по правилима која важе за државне службенике, 
а другима на бази Закона о раду и колективних уговора, указује Грујић. На протестном скупу 
пред Владом следећег уторка, донеће се одлука о протестима у свим већим градовима Србије, 
најмасовнији у Београду, као и ступању у генерални штрајк, најављују комуналци. Грујић 
појашњава да је део радника, од чистачица до возача доведен на руб преживљавања, плате им 
се умањују за три до 10.000 динара и даје18.500 динара што је ниже од 20.240 колико је 
законски минималац. Дописи са захтевом да се комуналци изузму из примене овог закона су 
упућени на бројне адресе, а јуче и председнику Владе Ивици Дачићу и Министарству 
финансија и привреде, али још нема реакција. Уколико не дође до договора, крећемо с 
радикалнијим мерама, штрајковима, а то значи искључивање грејања, неизношење смећа, 
обуставу превоза, па чак и тоталне блокаде неких градова, тврди Грујић. У ове кампање 
укључиће се и други грански синдикати. У комуналном сектору ради око 55.000 запослених у 
око 500 фирми, а око 90 одсто прихода остварује се на општинском нивоу, тврде комуналци. 
@АНТРФИЛЕ: Нишлије одржале штрајк упозорења Радници нишких комуналних предузећа 
„Медијана“ и „Горица“ организовали су јуче у подне једночасовни штрајк упозорења. 
Запослени траже стриктно поштов·ње колективног уговор·, поштов·ње дин·мике исплате з·р·да 
и измену Закона о минималним зарадама. Запослени су овим путем такође затражили од 
градског руководства редовну исплату услуга које јавно-комунална предузећа пружају граду. 
Председник Самосталног синдиката ЈКП „Медијана“ Гроздан Митић изјавио је да ће нишки 
комуналци сачекати извесно време да њихови захтеви буду усвојени, али уколико се то не 
догоди у најскорије време, ступиће у генерални штрајк. Он је истакао да је један од захтева 
радника „Медијане“ и редовна исплата обавеза од стране оснивача. Према Митићевим речима 
град дугује „Медијани“ за чишћење улица и одвожење смећа око 90 милиона динара, а нека 
потраживања стара су и више година. Градоначелник Ниша Зоран Перишић поручио је 
радницима „Медијане“ и „Горице“ да ће град н·стој·ти д· редовно измирује своје обавезе према 
овим фирмама, али да финансијска ситуација у њима неће бити поправљена све док не 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/drustvo-i-ekonomija/1049-Protestna-sednica-pred-Vladom
http://www.pregled.rs/cms/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=ee3f7e7149f13170d36bd0598653567407748b2d
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побољшају наплату потраживања од грађана и привреде. Перишић је подсетио да дуговања 
града чине само седмину укупних потраживања „Медијане“ и „Горице“. Б. Љ. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350920/Vasin-Vlada-sto-pre-da-zauzme-stav-oko-sudbine-PIK-Beceja 

Васин: Влада што пре да заузме став око 
судбине ПИК Бечеја 

Танјуг  

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин 

позвао је данас Владу Републике Србије да што пре заузме став око судбине ПИК-а Бечеј, 

истакавши да он лично, иако је на челу стручне групе за санацију тог пољопривредног 

предузећа, тренутно не контролише ситуацију. 

На конференцији за новинаре Васин је рекао да је свестан да у ПИК-у и у целом Бечеју постоји 

зебња око судбине тог предузећа јер "људи виде да се ништа не дешава". 

 

Васин је казао да ревитализација ПИК-а Бечеј један од најзначајнијих пројеката које су у 

претходном периоду заједничком акцијом спровеле Влада Републике Србије и Влада 

Војводине. 

 

- Стечај који смо покренули у ПИК-у Бечеј био је врло јасан и прецизан са циљем да опоравимо 

производњу и да кроз квалитетан програм реорганизације обезбедимо опстанак тог великог 

пољопривредног комплекса - рекао је Васин, додајући да је стечај покренут у априлу прошле 

године, када је схваћено да се тај комбинат не може изборити са огромним потраживањима и 

великом финансијском дубиозом. 

 

Васин је казао да је за годину дана од покретања стечаја ПИК Бечеј дошао до тога да има 

позитиван биланс пословања. 

 

- Од фарме којој је претило да на њих угине око 7.0000 свиња и 4.000 крава ПИК је дошао до 

тога да је стабилизована производња и да је засејано земљиште које је било потпуно 

запарложено - рекао је Васин, додајући да су сви запослени редовно добијали плате, "истина 

минималне" али редовне. 

 

Васин је нагласио да је ПИК Бечеј у овом тренутку, што се тиче пословања, у проблему због 

тога што је модел стабилизације пословања угрожен због велике суше. 

 

- Штета коју је суша нанела ПИК-у Бечеј је огромна и толика да је нарушила читав концепт 

стабилизације пословања - казао је Васин, подсећајући да је, поред стабилизације, у процесу 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350920/Vasin-Vlada-sto-pre-da-zauzme-stav-oko-sudbine-PIK-Beceja
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стечаја најбитније било реорганизовати тај пољопривредни комплекс и обезбедити му 

будућност. 

 

По Васиновим речима, крајњи циљ реорганизације ПИК-а Бечеј је требало да буде да држава 

постане његов већински власник. 

 

- Већинско власништво државе у ПИК-у Бечеј требало је да се обезбеди кроз конверзију 

потраживања Електровојводине, Министарства пољопривреде и Пореске управе и откуп 

потраживања од пословних банака - објаснио је Васин и навео да бивша републичка влада, 

нажалост, није донела те две одлуке, иако је захтев владе Војводине постојао. 

 

По Васиновим речима конверзијом потраживања државних предузећа од ПИК-а Бечеј и 

откупом потраживања од пословних банака држава би постала власник 53 одсто акција ПИК-а 

Бечеј. 

 

Васин је нагласио да је, по његовом мишљењу, најбоља солуција за будућност ПИК-а Бечеј да 

буде у државном власништву јер, како је рекао, ако било чему у овој земљи расте вредност онда 

су то пољопривредни ресурси. 

 

- Због тога сам сматрао да, уколико држава постане већински власник ПИК Бечеја, не треба 

журити са продајом јер ће вредност имовине расти - казао је Васин, 

истакавши да без обзира на то шта Влада Србије одлучи да ради са ПИК-ом Бечеј, тај 

пољопривредни комплекс неће пропасти након опоравка који је имао у последњих годину 

дана. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350908/Vukovic-Dugovanja-u-zdravstvu-zbog-pada-naplate-doprinosa 

Вуковић: Дуговања у здравству због пада 
наплате доприноса 

Танјуг  

Огроман дуг у здравству настао је једним делом због неодговорног односа појединих 

менаџера,али и пада наплате доприноса, рекао је Тањугу државни секретар Министарства 

здравља др Симо Вуковић. 

Он је навео да је један број установа додатно запошљавао људе, а да то није било договорено са 

РФЗО, али да велики проблем представља и деффицит који се ствара због свих који нису 

осигурани, па се њихова здравствена заштита финансира из буџета. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350908/Vukovic-Dugovanja-u-zdravstvu-zbog-pada-naplate-doprinosa
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- То су сви они који немају здравствену књижицу или им је указана хитна медицинска помоћ, 

трошкови на годишњем нивоу су око 10 милијарди динара а из буџета се за њих издваја око 

600 милиона динара - рекао је Вуковић. 

 

Он је додао да ће држава на себе преузети обавезу плаћања дуговања, али да је најважније да се 

системски реши проблем и не праве нова дуговања. 

 

- Морамо да видимо какви су нам нормативи, колико ми заправо треба да имамо лекара, 

медицинских сестара, какаве су обавезе свих нас у финансирању, како да поспешимо наплату 

доприноса за здравствено осигурању - рекао је Вуковић. 

 

На јучерашњем састанку министара здравља и финансија са представницима фармацеутских 

компанија у Србији, истакнуто је да је држава спремна да дугове Републичког фонда за 

здравствено осигурање (РФЗО) и болница у Србији према фармацеутским кућама претвори у 

јавни дуг и да се прозвођачима у наредне три године, почев од 2013. године, квартално 

исплаћују заостале обавезе. 

 

У Републичном фонду за здравствено осигурање (РФЗО) речено је Тањугу да дугови Фонда 

према апотекарским установама износе око 13 милијарди динара и да се са уплатама касни 210 

дана. 

 

Портпаролка РФЗО Сања Миросављевић је рекла и да је буџет фонда у односу на 2008. годину 

мањи за око 400 милиона евра додајући да половина средстава, тачније 90 милијарди динара 

годишње "одлази" на плате 105.000 запослених у здравственом систему. 

 

Она је навела да је апел РФЗО да се установе, односно руководиоци установа понашају 

одговорно према новцу који добијају и одреде приоритете додајући да има установа које 

склапају уговоре и послове мимо договора са РФЗО. 

 

Због ненаменског трошења новца дешава се да рачуни неких од њих буду у блокади. 

 

Најдуже је у блокади рачун Дома здравља у Грачаници од 2008. године, здравствени центар у 

Књажевцу од прошле године и Дом здравља Гроцка од ове године. 

 

Такође, и болница у Зрењанину повремено улази у блокаду, рекла је портпарол РФЗО. 

 

Миросављевић је навела да је важно то што је одлуком владе раније договорено да установа 

има посебан рачун на који се уплаћују средства за плате запослених, а РФЗО према Уговору о 

асигнацији директно добављачима плаћа новац за лекове, потрошни материјал и слично. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/350965/U-zrenjaninskoj-Jugoremediji-vape-za-poslom 

У зрењанинској „Југоремедији“ вапе за 
послом 

Славко Сурла  

Стотинак радника “Југоремедије” из Зрењанина, од њих укупно 411, на иницијативу групе 

запослених са ампулног одељења, организовали су састанак да би се договорили како 

покренути производњу. 

Радници од новембра прошле године нису примили ни динара 

На скупу организованом у радничкој мензи, без присуства менаџмента и челника три 

синдиката у предузећу, окупљени радници делегирали су кандидате који ће их представљати у 

разговору са челницима зрењанинске локалне самоуправе.  

  

- Већ смо се обратили градоначелнику Ивану Бошњаку и председнику скупштине Радовану 

Булајићу, са захтевом да хитно организују састанак са представницима радника “Југоремедије” 

ради покретања производње у фирми. За сада одговора нема - каже Татјана Јованов, која је 

била један од иницијатора организовања радника, а изабрана је и у делегацију за контакте са 

властима.  

  

Она напомиње да је радницима једино важно да крене производња, да људи добију прилику да 

раде и зараде и да њихови лекови крену на тржиште и у извоз. Иначе, велика већина од 411 

радника је на принудном одмору, који нису примили ни динар од прошлогодишње 

новембарске плате.  

  

У фирми са угашеном производњом, блокираним рачуном и дуговањима, са кривично 

процесуираним доскорашњим директором, пасивним Управним одбором и незаинтересованом 

државом која ту има 42 одсто капитала, радници истичу да су морали да се самоорганизују.  

  

- Наш циљ је да се убрза решење проблема у “Југоремедији”, јер смо очајни. Угрожена је 

егзистенција радника и њихових породица. Окупили смо се на иницијативу неколико људи из 

фирме и тражимо да се хитно решава и наш статус и будућност предузећа - каже дугогодишњи 

радник фирме Бранко Латиновић. 

  

Он, као и други радници, очекује помоћ од локалне самоуправе, али и највиших државних 

органа.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/350965/U-zrenjaninskoj-Jugoremediji-vape-za-poslom
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- У питању је судбина више од 400 радника и њихових породица и нико нема право да жмури и 

одуговлачи са решењем овог великог проблема - напомиње Латиновић. 
 

ЈУГОМЕДИА 

http://jugmedia.info/2012/11/01/jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-

komunalaca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-komunalaca 

Једночасовни штрајк упозорења нишких 
комуналаца 
 

НИШ – Радници нишких комуналних предузећа „Медијана“ и „Горица“ одржали су данас 

једночасовни штрајк упозорења, захтевајући поштовање колективног уговора, динамике 

исплате  зарада и измену Закона о минималним зарадама. 

Од градског руководства затражили су и редовну исплату услуга које јавно-комунална 

предузећа пружају граду. 

Председник Самосталног синдиката ЈКП „Медијана“ Гроздан Митић рекао је за Југмедиу да ће 

нишки комуналци  сачекати извесно време, па ступити у генерални штрајк уколико се захтеви 

не усвоје. 

„Основни захтеви су редовна исплата зарада и измена Закона о минималним зарадама. 

Последња плата у „Медијани“ каснила је десетак дана, али је финансијска ситуација у фирми 

таква да се плашимо да ће наредно кашњење бити још веће“, истакао је Митић, кога плаши и 

најављено законско смањење зарада. 

„Тај Закон угрожава основну егзистенцију радника са најнижим примањима у комуналним 

предузећима. Његовом применом плате спремачица, портира, возача и осталих комуналних 

радника биле би смањене за 30 одсто и пале би испод законском минимума. Из новог Закона 

морају да буду изузете комуналне делатности“, изјавио Митић и нагласио да град дугује 

„Медијани“  90 милиона динара за чишћење улица и одвожење смећа, а нека потраживања 

стара су и више година. 

Градоначелник Ниша Зоран Перишић изјавио је да ће град настојати да редовно измирује своје 

обавезе  према „Медијани“ и „Горици“, али да то неће рештити главне проблеме у овим 

фирмама. 

„Финансијска ситуација у комуналним предузећима неће бити поправљена све док не 

побољшају наплату потраживања од грађана и привреде. Дуговања града чине само седмину 

укупних потраживања „Медијане“ и „Горице“, подвукао је Перишић. 

 

http://jugmedia.info/2012/11/01/jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-komunalaca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-komunalaca
http://jugmedia.info/2012/11/01/jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-komunalaca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jednocasovni-strajk-upozorenja-niskih-komunalaca
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БЕТА 

Скупштина града Јагодине: Представници Савеза самосталног синдиката на 

пријему код председника Скупштине града Јагодина и народног посланика 

Драгана Марковића Палме 

Градски синдикат Савеза самосталног синдиката Србије у Јагодини и представници 

општинских одбора овог синдиката из Поморавског округа, као и представници синдиката 

више поморавских предузећа и колектива разговарали су данас, на лични захтев, са 

председником Скупштине града Јагодина и председником и народним послаником 

Јединствене Србије, Драганом Марковићем Палмом. 

На састанку, чија је тема била стратегија запошљавања и борба против сиромаштва, 
представници синдиката су указали на нужност потписавања колективних уговора у областима 
које до сада њиме нису регулисане као и на поштовање истог, тамо где постоји, али и на 
проблем рада на црно и минималне цене рада. Такође је од стране синдиката истакнуто, да 
„ако Србија хоће у Европу, социјални дијалог мора да постоји од дна до врха, тачније на 
релацији синдикат, послодавац и држава јер да би друштво могло да се развија, уставно је 
право сваког грађанина да ради и живи од свог рада“. 

Председник Скупштине града Јагодина, Драган Марковић Палма, поручио је присутним 
представницима синдиката да му је позната привредна проблематика у Поморавском округу, 
као и то да ће увек, као народни посланик Јединствене Србије, заступати интересе грађана. 
Марковић је такође нагласио да локална самоуправа мора да се солидарише са онима који 
тешко живе, тачније са грађанима, који пуне буџет града. „ Породица у Јагодини, у којој живе 
три генерације, на месечном нивоу, захваљујући социјалној политици коју град спроводи, 
уштеди око 40 000 динара тако што је код нас најнижа цена вртића и у просеку износи 17 евра, 
тако што ђаци, ученици и пензионери не плаћају градски превоз, што општински аутомобили 
возе грађане на прегледе у веће Клиничке центре, што стари и болесни имају бесплате лекове, 
прваци добијају по 8000 динара када пођу у школу, добијају бесплатно школске ранчеве са 
прибором,основци и средњошколци иду бесплатно на море и другим привилегијама које у 
Јагодини уживају све категорије становиштва“ рекао је Марковић и додао да свака локална 
самопурава мора да се бори да обзебеди стране инвеститоре, као што то Јагодина ради, јер 
нико од њих неће сам да дође ако ви не одете први са конкретном понудом. 

„ Не можемо само од Владе Србије да тражимо новац, посебно сада када се одлучује о два 
важна питања, Косову и Метохији и датуму за преговоре за прикључење Европској унији. Није 
ни нама у Јагодини Влада Србије довела стране инвеститоре, већ смо то ми урадили сами, тако 
што смо делегације привредника водили у Италију, Аустрију, Русију , Немачку, Грчку и друге 
европске државе и то до донација које је град добио, а не од средстава из буџета, а ви питајте 
ваше председнике општина где је њима ставка донације у буџету“ рекао је Марковић. 

Говорећи о положају синдиката и радника он је оценио да су у годинама транзиције управо они 
били жртве лоших приватизација и у исто време похвалио је начин рада Самосталног 
синидката, који је увек био толерантан и стрпљиво чекао боље сутра. „Ова Влада Србије је 
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наследила доста проблема и 100 дана њеног досадашњег рада је мало времена да би се 
процењивало да ли она ради добро или лоше, већ ће те процене бити јасније за најмање три 
године. Србија је у кризи последњих година, много је фабрика продато и највеће жртве свега су 
били радници који су радили у гигантима, узели су социјални програм, новац потрошили и 
сада немају од чега да живе. Ми се залажемо за другу политику , да се промени Закон о раду и 
да радници имају већа права. Ако је власник предузећа приватник који вам неоправдано не 
исплаћује редовно плату, а ви идете на посао, немојте да идете испред Владе Србије у 
Београд,да блокирате улице и штрајкујете, него да одете и блокирате кућу тог послодавца, да и 
он не може да иде на море, да не може да купи ништа, као што ни ви не можете вашој деци и да 
се промени тај начин штрајковања, јер тако послодавац неће имати обавезу да испоштује 
раднике већ ће да прода фирму, а радници ће и даље остати празних руку“, рекао је Драган 
Марковић Палма и предложио састанак представника синдиката и председника Владе Ивице 
Дачића са неколико ресорних министара на коме би они могли премијеру Србије да изнесу 
конкретне проблеме које њихови колективи имају, што је овом приликом прихваћено од стране 
синдикалаца. 

ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Ekonomija/Radnici-Prvog-maja-nezadovoljni-pregovorima.sr.html 

Радници "Првог маја" незадовољни 
преговорима 

Аутор Владимир Вељковић Извор Јужне вести  

 

Велики број радника у пиротском "Првом мају" данас је са кесама у којима се 
налази њихова радна одећа напустио фабрику незадовољан преговорима са 
руководством фабрике. Руководство фабрике током дана није желело да 
коментарише поступке радника. 

Према, још незваничним подацима до којих су дошле Јужне вести, нови послодавац АХ гроуп, 
понудио је запосленима 500 нових уговора о раду. 

Преко 100 радника прихватило је нове услове, а око 270 запослених изабрало социјални 
програм, док се остали још нису изјаснили. 

Током дана руководство фабрике и синдикат се нису оглашавали јер, како је речено 
новинарима, у току су преговори са запосленима. 

Синдикат запослених оценио је да је нови уговор о раду који је понуђен запосленима у складу 
са Законом о раду, међутим велики број запослених ипак се определио за социјални програм. 

- У првим преговорима понуђена нам је бруто плата од 18.800 динара. Сада нам је понуђен 

бруто износ зараде од 28.000 динара. Мени све то личи на превару. Због тога сам и изабрао 

и социјални програм јер нам из синдиката гарантују да иза њега стоји држава. У овој 
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фирми радим 23 године и требало би да добијем 300 евра по години радног стажа - каже 

један од радника Аца Марјановић. 
Његова колегиница Данијела Јеначковић каже да је мали број радника прихватио понуђени 
Уговор према коме би радници имали просечну плату од 21.000 динара. Многи од њих 
очекивали су већу зараду код новог послодавца. 

- Наш нови власник нуди минималну цену рада. Мислим да смо могли да зарадимо и више у 

зависности од посла. Нисмо упознати ни колико би износио регрес и накнада за топли 

оброк. Код мене у бригади је било 60 радника, али је мање од половине прихватило понуде - 

каже Лидија Војводић која је у фирми радила 13,5 година. 
Тренутно о будућем статусу запослених преговарају представници два репрезентативна 
синдиката, Самосталоног и АСНС са представницима АХ гроуп и генералним директором 
комапније Први мај Вељком Крстићем. 

Комапанија АХ гроуп куплила је три производне хале Првог маја за 2,1 милион евра.  

 

 

 


