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Против газде џаба и пресуде 
Б. СТЈЕЉА 

Новости истражују - у радним споровима мало који запослени успе да оствари 

своја права. Чак 90.000 одлука чека на извршење дуже од две године, а њих 35.000 

није ни добило епилог 

Колико је правда спора најбоље знају запослени који су у ”свађи” са својим бившим 
послодавцима. Већ дуже од две године епилог није добило чак 35.000 радних спорова, а 90.000 
добијених пресуда још чека на извршење. У Агенцији за мирно решавање радних спорова 
додају и да су у Апелационом суду тренутно чак 1.592 предмета које су отворили радници 
против својих газда још 2006. године! 
Таква ”ефикасност” судова, потврђују и у синдикатима, демотивише раднике да овим путем 
потраже поравнање. А ни реформа правосуђа им у том послу није превише помогла. 
 

- Радника који тужи газду због неисплаћених зарада не може више бесплатно да заступа 
правни заступник из синдиката као што је раније био случај, већ само адвокат. Уз прескупе 
судске таксе и високе адвокатске накнаде, тужбу, практично, могу да поднесу само они богати - 
објашњава Слађана Киковић, шеф правне службе у УГС ”Независност”. - А уз све то, радни 
спорови трају између три и по и четири године. У међувремену, газда може да отвори нови 
текући рачун, а тада практично пресуда не важи јер је реч о новој фирми, која није била 
предмет тужбе. 
Све то је, закључује и Олга Кићановић из Агенције за мирно решавање радних спорова, 
неисплативо за обе стране. 
СТРАЗБУР ЗА  
9.500 РАДНИКАНаши радници све трпе због страха од отказа - сматра Слађана Киковић. - А уз 
све то су изгубили и веру у наше судство, што показује и број обраћања суду у Стразбуру. И 
Олга Кићановић потврђује ову тезу и наводи да правоснажне пресуде овог суда има чак 9.500 
радника: - У мору тужби једино је извесно да ће до новца или посла доћи управо они радници. 

- Радник кредитира послодавца јер плаћа све судске трошкове док год траје спор, што је веома 
скупо и мало ко то може себи да приушти. А по завршетку спора, послодавац трпи огромну 
штету јер мора да га врати на посао, да му плати одједном све заостале зараде, доприносе и 
камате... 
Зато се, примеђује Кићановићева, једино повећава број ”договора” изван суднице. Медијатори 
из ове републичке агенције су у последњих седам година донели 4.000 правоснажних пресуда, 
а већина их је била у последње време: 
- Стране су се, потпуно бесплатно, договарале око заједничког исхода и до решења долазиле за 
мање од месец дана. И зато су сви из спора изашли задовољни. 
И у правној служби Савеза самосталних синдиката Србије кажу да је реформа судства закочила 
радне спорове. 
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- Од када су укинути општински судови и замењени судским јединицама, а судије приморане 
да путују, дошло је до праве блокаде у решавању радних спорова - оцењује Светлана Јовановић. 
Ни у Инспекторату рада не могу да потврде тачан учинак радних спорова и додају да се њихова 
”моћ” састоји само у томе да радника сачувају од отказа само док се не заврши судски спор. 
Тако су ове године спасли свега стотинак запослених, прошле 330, а 2010. 442 отпуштена 
радника. 
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Нема ни уља ни кривца 
Д. М. - М. Н. С.  

У радњама и даље нема робе, али према резултатима контроле, нико није 

одговоран за то. Удружења потрошача питају где је завршило 50 одсто вишка 

производње зејтина 

 
УЉА у радњама и даље нема, али за несташице, по свему судећи, нико није крив. Тако барем 
показују резултати испитивања тржишних инспектора који су покушали да открију које је 
одговоран за празне рафове. Уљаре очигледно нису, јер испоручују и више него уобичајено, чак 
и "на своју штету". Ни трговце не можемо да кривимо, с обзиром на то да у њиховим 
магацинима нема зејтина. 
Тако испада да је за несташице хране у радњама одговоран једино потрошач. 
 

- Ми потрошачи смо криви што нас лажу - каже Горан Паповић, председник Националне 
организације потрошача Србије. - Тржишна инспекција је проверавала мале радње, где се зна 
да нема скривених залиха. Зашто се не провери колика је производња уља, као и где је 
завршило 50 одсто вишка. Ако се Влада одлучи на увоз, позваћемо потрошаче да купују 
искључиво страно уље, никако од домаћих произвођача. 
Упоредо са празним рафовима, драстично су порасле цене намирница што отвара и сумње у 
тржишне шпекулације. Чак и стручњаци тврде да је ове године произведено довољно уља, 
шећера, млека и меса. 
МЕСО, МЛЕКОПОНУДА меса могла би бити много већа од нормалне, а потрошња изузетно 
мала и скромна, тако да ће вероватно и цене меса морати да иду наниже.  
- Проблем са понудом сточарских производа ће бити у наредним годинама и то је структурални 
поремећај - упозорио је Станковић. И млекари најављују могуће несташице крајем године. 
Годишња производња млека у Србији је 1,3 милијарде литара, што је довољно за домаће 
потребе. С друге стране, у Влади се незванично може чути да се припрема одлука којом би се 
обезбедило снабдевање млека и из робних резерви, као и могућ увоз млека у праху без плаћања 
утврђених прелевмана и царина. 

- Нема разлога за несташицу намирница и оне су вештачки створене - рекао је у понедељак 
Војислав Станковић, саветник у Привредној комори Србије Војислав Станковић. 
- Психоза је вештачки створена, од стране монопола и картела који владају у том сектору, и сам 
тај сектор је одговоран за ову ситуцију, па већим испорукама уља треба стабилизовати 
тржиште, по прихватљивим ценама. 
С друге стране, министар трговине Расим Љајић мисли да постоје објективни разлози због 
којих је дошло до несташица уља и шећера. 
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- Суша је донела 1,5 милијарди евра штете, па су цене бројних култура знатно веће него прошле 
године - рекао је министар Љајић. - Цена уља је порасла зато што је цена сунцокрета скочила 
због прича о суши. Уљари су пожурили да купе сунцокрет по цени од око 500 евра и то пре него 
што су урађени биланси, а када су ови завршени испоставило се да Србија поседује количине 
довољне, чак и за извоз од око 80.000 тона. 
Према његовим речима, Влада увођењем увозних дажбина жели да заштити домаће 
произвођаче, јер је "питање да ли би они могли да издрже конкуренцију из иностранства". 
- Субвенције пољопривредним произвођачима у Србији су далеко мање него у земљама 
Европске уније - каже министар Љајић. - Годишњи род сунцокрета је био око 500.000 тона, а 
прерађивачки капацитети уљара су око 900.000 тона, што указује да би држава морала да даје 
озбиљније субвенције како би домаћи произвођачи засадили знатно веће количине под 
сунцокретом. 
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Богаташи чекају потезе државе 
Е. В. Н.   

Шта имућни грађани Србије мисле о предлогу председника Николића да улажу у 

развој наше земље? Пословни људи апел о инвестирању углавном доживљају као 

популистичку изјаву 

Привредници чекају детаље најављених потеза Владе Србије 

ДЕЈУ председника Србије Томислава Николића да би "они који су стекли нешто више новца 
или много више у време када смо сви сиромашили" требало да учествују у финансирању 
неразвијених крајева Србије, пословни људи са којима су "Новости" разговарале углавном 
доживљају као популистичку изјаву. 
У компанији најбогатијег Србина, бар према подацима бројних, све популарнијих светских топ-
листа најмоћнијих, Мирослава Мишковића, ову, више пута поновљену иницијативу, 
подржавају. 
 

- "Делта" је, да подсетимо, одувек била генератор привредног развоја Србије - кажу за 
"Новости" у "Делта холдингу". - Компанија је имала и има у готово свим градовима Србије своје 
пословнице и на тај начин активно је учествовала у привредном животу свих крајева у Србији. 
"Делта Аграр", са 16 хектара обрадиве површине, претежно у Војводини и уз кооперацију са 
индивидуалним произвођачима, такође значајно доприноси развоју пољопривреде. Сигурно је 
да може још много да се уради, и верујемо да ћемо у наредном периоду сазнати више детаља о 
овој иницијативи. 
Предраг Ранковић Пецони, који у Србији поседују две уљаре - "Витал" и "Сунце", али и 
компаније "Милан Благојевић", "Рубин", "Монус", "Пекарску индустрију Панчево", "Албус", 
"Меделу", ТВ Хепи, УП "Стари град"... није за медије желео да коментарише иницијативу 
председника Србије. 
А према рејтинг агенцијама, четврти Србин на листи најбогатијих у источној Европи, Ђорђије 
Ницовић, каже за "Новости" да нема намеру да поново покуша да улаже у нашу земљу. 
- Никада више нећу улагати као раније у фирме у Србији - каже за "Новости" бизнисмен 
Ђорђије Ницовић.  
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НЕМА РАЗУМЕВАЊАСВЕ што је током две деценије зарадио у грађевинском бизнису широм 
Руске Федерације Драган Павловић из Предејана уложио је у приватизовани мотел који сада 
због изградње Коридора 10 треба да буде заобиђен. Познати словеначки угоститељ Момчило 
Јоргачевић, родом из вучјанског села Жабљана, каже да више од деценију покушава да на југу 
Србије створи "словеначки стандард" али да нема са ким да ради. Оваквих примера има 
подоста и на сиромашном југу Србије а заједничко им је да овим људима не мањкају 
патриотизам, капитал и предузетничке идеје, али да не наилазе на довољно разумевања у 
"матици". 

- Током дугих година пословања, подигао сам производњу у Пироту, Нишу, Сурдулици у 
предузећима попут "Нитекса", "Рудника, "1. маја" и дао милионе евра. Држава ми је све то 
одузела и продала странцима, готово бесплатно. Директним актима сам изгубио више од 100 
милиона евра. Зато, иако сам и даље присутан на домаћем тржишту, на мене не могу да 
рачунају. Мислим да сам и превише уложио, а на крају сам најгоре прошао. 
Топлица Спасојевић, председник ИТМ групе, за "Новости" каже да би власници успешних 
компанија у Србији сигурно били заинтересовани за даља улагања, али да је неопходно 
обезбедити одговарајуће предуслове за то. 
- Верујем да су домаћи привредници спремни да се друштвено ангажују, али је за то неопходно 
и да држава обезбеди амбијент - објашњава Спасојевић. - Тешко да је данас могуће замислити 
да неко са свог рачуна уплати милион евра некој фирми у неразвијеном подручју и да се, на тај 
начин, прича заврши. Потпуно другачији резултат можемо имати ако домаће компаније добију 
шансу да руководе тим компанијама. Али сигурно је да би, бар у прво време, у њима долазило и 
до рационализације, односно отпуштања и да је за праве ефекте, односно обезбеђивање нових 
радних места потребно време. Поред тога, сигурно је да се у читав процес мора укључити и 
држава, формирањем одређеног фонда који би, делимично, финансирао ове пројекте. 
Власник модне куће "Мона" и већ два хотела у Србији, на Златибору и Јавору за "Новости" каже 
да је изненађен позивом председника Србије. 
- Још од 1989. године сам у реалној привреди - каже за наш лист Ђорђе Момировић, власник 
"Моне". - Колико сам држави и друштву дао, толико сам и добио. Ни више ни мање. 
Власник Индустрије меса "Матијевић" из Новог Сада, опет, подржава иницијативу 
председника Николића. 
- Наравно да ћу и даље улагати - каже Петар Матијевић за "Новости". - Све компаније су 
регистроване у Србији и сву добит улажемо овде. Немамо офшор компанија, па, самим тим, и 
све порезе плаћамо у Србији. Тренутно, приводимо крају инвестицију у фарме пилића, које ће 
нам омогућити да годишње прозведемо четири милиона комада пилића. 
Ово није први пут да се привредници позивају на солидарност са грађанима Србије. Чак су и 
бизнисмени имали одређене иницијативе. Председник "МК групе" Миодраг Костић је 2010. 
године дао предлог да успешни бизнисмени помогну пропалим државним фирмама да се 
опораве. Костић је тада изјавио да предузећима нуди бесплатан ангажман у области 
консалтинга, а нарочито када је у питању руковођење, финансије и инвестиције, али и 
управљања кризом и променама. 
Међутим, иницијатива је пропала, јер су привредници отпужени да, уласком у фирме, желе да 
преузму компаније за сопствени профит. 
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partnera 

Железара Смедерево: Позив за избор 
стратешког партнера 
Тањуг  

Министарство финансија и привреде објавило је данас јавни позив за избор 

стратешког партнера за Привредно друштво за производњу и прераду челика 

"Железара Смедерево" 

 
БЕОГРАД - Министарство финансија и привреде објавило је данас јавни позив за избор 
стратешког партнера за Привредно друштво за производњу и прераду челика "Железара 
Смедерево". 

Јавни позив за проналажење стратешког партнера за обезбеђење континуитета пословања и 
даљедг развоја "Железаре Смедерево" расписан је на основу Закључка Владе Србије од 4. 
октобра 2012. године. 

Рок за достављање коначних обавезујућих понуда за избор стратешког партнера за "Железару 
Смедерево" је 26. октобар 2012. године. 

Понуде, како је наведено у позиву, морају да садрже бизнис план, са обавезним минималним 
ивестиционим програмом за период од четири године у износу од 50 милиона америчких 
долара који ће бити усмерен на покретање производње, започињања инвестиционог циклуза и 
ревитализације. Право на подношење понуде имају учесници са статусом правног лица које 
обавља делатност експлоатације руда метала или других руда и производње сировог гвожђа, 
кокса, челика или феролегура или делатност из области производње металних производа и 
машина и које је у 2011. години остварило укупан приход од најмање две милијарде америчких 
долара. 

Критеријум је и да укупне имовина тог правног лица, према финансијским извештајима на дан 
31. децембра 2011. године износи најмање 2,5 милијарди америчких долара. 

Приликом подношења понуде, потребно је доставити Гаранцију за озбиљност понуде, 
првокласну, неопозиву, наплативу на први позив, у износу од 1.250.000 америчких долара, док 
накнада за трансакциону документацију износи 10.000 америчких долара. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400284-Zelezara-Smederevo-Poziv-za-izbor-strateskog-partnera
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400284-Zelezara-Smederevo-Poziv-za-izbor-strateskog-partnera
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400404-Uz-obuku-brze-do-posla 

Уз обуку брже до посла 
В. Н.  

Све више грађана се усавршава на стручним курсевима . Највише 

заинтересованих има за курсеве енглеског језика и за књиговође. Ове године се 

интересовало више од 200.000 људи 

 

У СРБИЈИ свест о личном усавршавању кроз курсеве није висока, али је приметно повећање 
интересовања за такав начин стицања знања што потврђује и податак да се у првој половини 
2012. више од 200.000 становника интересовало за упис неког стручног или курса језика - 
саопштио је у понедељак сајт за запошљавање ”Инфостуд”. 
Анализа је показала да највише заинтересованих има за курсеве енглеског језика који су 
занимали 20 одсто посетилаца сајта. Такође, сваког трећег занимао је курс за књиговође. Међу 
најтраженијима су и обуке за куваре, рачуновође, фризере и за руски језик. Мотиви за упис 
курсева су многобројни - веће могућности за проналазак посла, усавршавање језика због 
одласка у иностранство, започињање сопственог посла... 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/346711/Dacic-Ruska-firma-zainteresovana-za-Zelezaru-Smederevo 

Дачић: Руска фирма заинтересована за 
Железару Смедерево 

Танјуг  

Премијер Ивица Дачић изјавио је данас да је једна озбиљна руска компанија заинтересована за 

стратешко паратнерство са "Железаром Смедерево". 

Дачић је новинарима у Врању рекао да су представници владе већ разговарали са том 

компанијом и да ће разговари бити настављени сутра. 

  

Подестивши да је да данас расписан тендер, он је рекао да ће се видети да ли има још 

заинтерсованих компанија за куповину "Железаре". Премијер је такодје демантовао, наводе 

појединих медија да су Руси одустали од "Железаре". 

Министарство финансија и привреде објавило је данас јавни позив за избор стратешког 

партнера за за "Железару Смедерево", који треба да обезбеди континуитет њеног пословања и 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400404-Uz-obuku-brze-do-posla
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/346711/Dacic-Ruska-firma-zainteresovana-za-Zelezaru-Smederevo
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даљедг развоја. Тендер је расписан је на основу Закључка Владе Србије од 4. октобра. 

  

Понуде треба да садрже бизнис план, са обавезним минималним ивестиционим програмом за 

период од четири године у износу од 50 милиона америчких долара који ће бити усмерен на 

покретање производње, започињања инвестиционог циклуза и ревитализације. 

  

Рок за достављање коначних обавезујућих понуда је 26. октобар. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346779/Poziv-za-ukljucivanje-mladih-u-program-radnih-praksi 

Позив за укључивање младих у програм 
радних пракси 

Танјуг  

У оквиру програма "Бизнис младих Србије" расписан је јавни позив за укључивање младих у 

програм радних пракси, и заинтересовани се могу пријавити до 15. октобра. 

Позив је намењен незапосленима узраста до 30 година, који су стекли средњи, виши или 

високи степен стручне спреме, а имају пребивалиште на територији градова или општина: 

Ниш, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Лесковац, саопштио је тим за спровођење програма. 

 

Могу се јавити и млади из Новог Сада, Беочина, Сремских Карловаца, Темерина, Горњег 

Милановца, Чачка, Краљева, Врњачке Бање, Рашке, Суботице, Сомбора и Кањиже.  

 

Полазници ће похађати обуку за прилагођавање на радно окружење (професионална 

комуникација и правила понашања у радној средини), наводи се у саопштњу и истиче да ће 

обука почети најкасније 1. новембра а завршава се 31. децембра. 

 

За време трајања праксе практикантима ће бити обезбеђена месечна новчана надокнада, 

наводи се у саопштењу. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346779/Poziv-za-ukljucivanje-mladih-u-program-radnih-praksi
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-10-09/beta/strajk-upozorena-zbog-ogranicavanja-zarada/3942026 

Штрајк упозорена због ограничавања зарада 

Бета  

БЕОГРАД, 9. октобра 2012. (Бета) - Конфедерација слободних синдиката најавила је да ће у 
среду у пет великих градова Србије организовати једночасовни штрајк упозорења због 
ограничавања зарада у јавном сектору. 
 
Штрајк конфередерације која окупља синдикате јавних предузећа и јавног сектора биће 
одржан од 12.00 до 13.00 у Београду, Новом Саду, Пожаревцу, Крагујевцу и Нишу. 
 
Чланице Конфедерације су незадовољне доношењем Закона о ограничењу зараде у јавном 
сектору, чиме је по њиховом мишлејњу, Влада Србије "наставила политику уравниловке и 
смањења права радника". 
 
Таквом одлуком Влада је ставила ван снаге све колективне уговоре у јавном и државном 
сектору, сматра тај синдикат који окупља запослене у јавним и државним предузећима. 
 
Од Владе је затражено да Конфедерација слободних синдиката, као репрезентативни синдикат, 
буде укључен у социјални дијалог, спречи пљачку, корупцију и распродају државне имовине, 
као и неоправдана поскупљења. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1188552/Predlo%C5%BEeni+zakon+pun+propusta.html 

Предложени закон пун пропуста 

Закон о ограничењу зарада у јавном сектору, који је у скупштинској процедури, 
има доста пропуста, каже за РТС председник Синдиката "Независност" Бранислав 
Чанак. Тај предлог закона довео до апсурдне ситуације да велики број радника у 
јавном сектору има плату мању од минималне зараде, истиче Чанак. 

Председник Уједињеног гранског синдиката "Независност" Бранислав Чанак рекао је да 
предлог закона о ограничењу зарада у јавном сектору који се налази у скупштинској процедури 
има доста пропуста. 

Чанак је, гостујући на РТС, рекао да би тај предлог закона довео до апсурдне ситуације да 
велики број радника у јавном сектору има плату која је мања од минималне зараде. 

Упитан о најави протеста појединих синдиката, уколико влада у року од 15 дана не ограничи 
цене основних животних намирница, Чанак је одговорио да не може то подржати, да је 

http://www.naslovi.net/2012-10-09/beta/strajk-upozorena-zbog-ogranicavanja-zarada/3942026
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1188552/Predlo%C5%BEeni+zakon+pun+propusta.html
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потребно системско решење у тој области и заједно са владом утврдити шта је узрок 
поскупљења. 

Како је истакао Чанак, узроци тога често су поремећаји на тржишту што би могло лако да се 
регулише, додавши да се боји да постоје картелско- монополски узроци. 

Према његовим речима, реч је о послу који траје годинама и захтева ангажовање 
Министарстава трговине и других министарстава, па и Министарства унутрашњих послова и да 
се то питање не би могло решити протестима. 

Чанак је додао да цене погађају огроман број становника Србије и да није коректно уколико 
неко на томе жели да профитира. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/vozacima_status_sluzbenog_lica.39.html?news_id=248953 

Захтев синдиката Градског саобраћајног предузећа „Београд“ 

Возачима статус службеног лица 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Самостални синдикат и синдикат Слога-ГСП затражили су од Владе и Скупштине Републике 

Србије, да што пре изврше измене закона којима би се возачима градског превоза доделио 

статус службеног лица. Тиме би се, према њиховим речима, деловало превентивно на 

починиоце напада, а извршиоци би били строго кажњавани. 

 

Синдикати су се огласили поводом учесталих напада на возаче ГСП. Подсетимо, само 
последњег викенда физички су нападнута два возача. Возача аутобуса на линији 50 је у суботу, 
на окретници у Устаничкој улици, ударио је путник. Само пола сата касније, код окретнице 
аутобуса 83 преко пута Београдског драмског позоришта, двојица момака напала су металном 
шипком возача тролејбуса на линији 29. 

Синдикати су апеловали на путнике и друге учеснике у саобраћају да такви насртаји престану. 
„Разумемо незадовољство наших суграђана тешким условима живота које је изазвала 
економска криза, јер и сами делимо исте проблеме, али апелујемо да своје незадовољство и бес 
не искаљују на нашим возачима који зарад својих суграђана раде и дању и ноћу, 365 дана у 
години, по свим временским условима, који са старим возилима али врло безбедно те исте 
суграђане возе на посао, у школу, у шетњу, где год пошли. Они само раде свој тежак и 
испоставља се сада незахвалан посао а за узврат добијају батине, трпе увреде и изливе беса 
разјарених суграђана“, каже се у саопштењу синдиката. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/vozacima_status_sluzbenog_lica.39.html?news_id=248953
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sta_to_bese_dostojanstven_rad.4.html?news_id=248910 

Лоше стање у привреди могуће поправити само социјалним дијалогом свих, али и бољим 

радним законодавством 

Шта то беше достојанствен рад? 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - У Србији је данас мало оних који су задовољни послом који раде, зараде су мале, а 

права радника гарантована законима тешко остварива у ситуацији у којој се привреда налази 

на рубу егзистенције. Због тога би се требало озбиљно позабавити се изменом Закона о раду 

који је „добар“, али чије одредбе нису примењиве у пракси из многобројних разлога, чињеница 

је са којом су се јуче сложили учесници дебате „Достојанствен рад у Србији“.  

 
- Раст незапослености је континуиран, имамо ситуацију да је више од 50 одсто младих 
незапослено, а да 63,4 одсто чека на посао више од годину дана - истакла је помоћница 
министра рада Радмила Катић Букумирић. Она је на дебати, коју су организовали Центар за 
демократију и Фондација Фридрих Еберт, рекла да је просечна нето плата за август била 42.120 
динара, али и напоменула да тај просек зарада „одржавају“ запослени у јавном сектору. Она је 
нагласила да је од јануара до јуна ове године било укупно 15.650 инспекцијских надзора и да је 
пронађено 3.000 непријављених радника, као и да је донето 211 забрана рада. 

- Е сад, да ли су ти људи остали на послу, то не знамо. Знамо само да се на наше одлуке 
реаговало, да је учињено како смо рекли, али проблем је што ми у Србији имамо 260 
инспектора и што не можемо да пратимо шта се после дешава. Не можемо да знамо да ли ти 
људи који су враћени на посао и данас раде - нагласила Катић Букумирић. 

Она је истакла да су за поправљање ситуације неопходне комплексне мере и акциони план, 
између осталог, и измена радног законодавства јер је актуелни закон донет 2005. а држава 
„сада није исто што је била тада“. 

На глобалном нивоу концепт достојанственог рада подразумева отварање нових радних места, 
али и гарантована права радника, социјалну заштиту и промоцију социјалног дијалога, 
нагласио је Јован Протић, координатор Међународне организације рада у Србији. Остварење 
ових глобалних циљева, према његовим речима, зависи пре свега од домаћих актера. „Ту 
мислим на представнике Министарства рада, Самостални синдикат, УГС Независност, али и 
Унији послодаваца Србије“,. нагласио је Протић. Он је истакао да разговори са партнерима у 
социјалном дијалогу трају од јула и да би од јануара требало да почне примена свега оног што 
је договорено а што се односи, између осталог, на реформу пензијског система, безбедности и 
здравља на раду, али и запошљавања. 

Радници на црно први на удару 
Тренутно чак 650.000 људи на различите начине ангажовано у сивој економији, а проценат 
оних који раде „на црно“ смањује се само због тога што се послодавци најпре одлучују да 
отпусте радника за кога не плаћају доприносе, јер нису „у обавези да исплаћују отпремнине“. 
„То нам довољно говори о томе колико лоше стоје послодавци“, истакла је Радмила Катић 
Букумирић, помоћница министра за рад. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sta_to_bese_dostojanstven_rad.4.html?news_id=248910
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljajic_se_danas_sastaje_sa_uljarima.4.html?news_id=248912 

Несташице и поскупљења још увек актуелна тема 

Љајић се данас састаје са уљарима 

АУТОР: Б. Ц. - Љ. Б. 

Београд - Серија разговора министра трговине Расима Љајића са креаторима цена на домаћем 

тржишту почела је састанком са прерађивачима млека крајем прошле седмице, а наставиће се 

данас разговором са произвођачима уља. „Разговарали смо са прерађивачима млека и 

предложили неке мере које би помогле и њима и произвођачима, али о којима најпре треба да 

разговарамо и са Министарством пољопривреде, да видимо шта од тога може да се уради“, 

каже за Данас министар унутрашње и спољне трговине Расим Љајић.  

 
Свакодневна поскупљења резултат су повећања ПДВ са 18 на 20 одсто, а разговори министра 
трговине са произвођачима су покушај да се заустави неоправдано подизање цена код 
производа где порез није повећан, као и да се спрече несташица појединих основних животних 
намирница. Оно на шта држава једино може да утиче, како је рекао Љајић, јесте цена пет 
основних животних намирница (маржа ограничена на 10 одсто) и хлеба „сава“. Љајић је пре 
два дана на ТВ Прва рекао да би исправан начин за сузбијање несташица на тржишту била 
конкуренција, више страних инвеститора и борба против картела. Љајић је нагласио да посао 
владе, међутим, није да утврђује има ли монопола или не, већ је то посао Комисије за заштиту 
конкуренције. „На влади је да обезбеди што бољи амбијент за пословање,“ рекао је министар. 
Он је нагласио да постоје објективни разлози због којих је дошло до несташица уља и шећера а 
то је суша која је направила готово 1,5 милијарди евра штете. Род сунцокрета је ове године за 23 
одсто мањи, али и поред тога има га не само довољно за домаће потребе већ постоји и 80.000 
тона за извоз. 

Љајић је објаснио да је до повећања цена уља дошло зато што је цена сунцокрета скочила због 
прича о суши, уљари су пожурили да купе сунцокрет по цени од око 500 евра и то пре него су 
урађени биланси, а када су ови завршени, испоставило се да Србија поседује количине довољне 
и за извоз. Према његовим речима, годишњи род сунцокрета је био око 500.000 тона, а 
прерађивачки капацитети уљара су 900.000 тона, што указује да би држава морала да даје 
озбиљније субвенције како би домаћи произвођачи засадили знатно веће количине под 
сунцокретом. 

„Проблем“ са несташицом и ценом шећера је решен јер су и пре него што је држава одлучила 
да омогући бесцарински увоз ове намирнице, шећеране донеле одлуку да цену врате на старо - 
79 динара по килограму. Ситуација са шећером, сматра министар, није драматично лоша као са 
уљем, јер цена није толико порасла, у земљу је могуће увести шећер и направити конкуренцију, 
а одлука о бесцаринском увозу је утицала на произвођаче да врате цену на првобитни ниво. 
Министар трговине би, како је раније најављено, требало да се састане и са произвођачима 
меса, али и великим трговинским ланцима. 

Цене 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljajic_se_danas_sastaje_sa_uljarima.4.html?news_id=248912
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Влада је, међутим, усвојила одлуку о бесцаринском увозу 20.000 тона уља, али и о новој 
испоруци 3.000 тона уља из робних резерви, по цени од 142,56 динара по литру. То би 
највероватније требало да буде и једна од тема састанка који би Љајић требало да има данас са 
произвођачима сунцокретовог уља. Љајић је навео да је цена литра уља у Босни и 
Херцеговини 165 динара, у Републици Српској 166, у Црној Гори 188, у Мађарској 187, а у 
Македонији 181 динар. 

 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/cetvrtina-radnika-trpi-mobing/58261.phtml 

Четвртина радника трпи мобинг 

Аутор: С. Вељовић 

Скоро сваки четврти запослени у Србији у последњих пола године био је изложен 

малтретирању на послу, показује истраживање које је спровео Савез самосталних 

синдиката Србије, у коме је учествовало скоро 2.000 испитаника. 
 

Свака друга жалба омбудсману у вези је са проблемима на послу 

МОБИНГ - Још више забрињава податак да се највећи број, чак 60,8 одсто, оних који тврде да 

су трпели малтретирање нису обратили никоме за помоћ, јер се плаше последица и сматрају да 

не постоје механизми заштите од малтретирања. 

Саша Јанковић, заштитник грађана, каже да и држава сноси део одговорности за то што се у 

Србији на кршење права запослених гледа “малтене као на нормалну појаву“, која “гледа кроз 

прсте” на овакве појаве. 

- Поред тога што су односи послодаваца и радник често поремећени, као последица опште 

кризе, чињеница је да и у троуглу држава-послодавци-запослени, радници увек извуку дебљи 

крај, било да предузећа крше закон или да институције не раде свој посао - каже Јанковић. 

Јанковић додаје да је од укупно 45.000 обраћања грађана канцеларији омбудсмана, скоро 

половина била у вези са проблемима из радног односа, било да је у питању малтретирање на 

радном месту, остваривање права на пензију или да су у питању неисплаћене зараде. 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, каже да се највећа 

кршења радних права дешавају у приватним предузећима која имају до 50 запослених и у 

којима најчешће нема синдиката. 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/cetvrtina-radnika-trpi-mobing/58261.phtml
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- У наредном периоду ћемо покушати да омогућимо радницима да малтретирање не морају да 

пријаве лично, већ да то уместо њих учини синдикат - каже Орбовић, а ову иницијативу 

подржао је и омбудсман. 

Синдикати и представници НВО искористили су Светски дан за достојанствен рад, 7. октобар, 

да укажу на бројне облике кршења права запослених у Србији. 

Анђелка Марковић, саветница за односе с јавношћу на пројекту “Достојанствен рад“, који 

спроводи шест НВО, каже да се кршење права запослених у Србији одвија у “атмосфери 

ћутања”, где послодавци терет намета и процедура преваљују на запослене, они ћуте да не би 

изгубили посао, док држава “жмури” на овакве појаве да би одржала какав-такав социјални 

мир. 

- Не могу се послодавци кривити за све, на пример, за то што казну плаћа за немање фискалне 

касе, али не и за давање отказа трудници - напомиње она. 

  

За заштиту се можете обратити 

- Инспекторату за рад 

- Синдикату 

- Пореској управи за неплаћене доприносе 

- Агенцији за мирно решавање радних спорова 

- Судовима 

- Заштитнику грађана (за притужбе на рад инспекције) 
 

 

 

 

 


