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У 2012. основано 1.293 предузећа више од 
броја угашених 

Бета  

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је да је у Србији 2012. године основано 1.293 

предузећа више него што је угашено, чиме је забележен благи позитиван прираштај у укупном 

броју фирми. 

Према подацима АПР-а, у прошлој години регистровано је 8.648 нових предузећа, што је за два 

одсто више него у 2011, док је број регистрованих нових предузетника смањен за 6,7 одсто, на 

30.200. 

  

Посматрано према делатностима, и у 2012. години, као и претходних година, међу 

новооснованим привредним субјектима преовлађивале су трговинске, угоститељске и услужне 

делатности (таксирање, козметичке и фризерске услуге и рачунарско програмирањем). 

  

Територијално, највише је основано предузећа и предузетника у Београду, Новом Саду, Нишу, 

Суботици, Панчеву и Крагујевцу. 

  

Од укупног броја новооснованих привредних друштава и предузетника, више од 47 одсто 

предузећа и око 26 одсто предузетника регистровано је са седиштем у београдским општинама. 

  

Агенција је навела да више од 57 одсто предузећа и око 33 одсто предузетника имају 

регистровано седиште у Београду и Новом Саду. 

  

Прошле године је обрисано 7.355 привредних друштава што је упола мање него у 2011. години, 

док је број предузетника обрисаних из регистра смањен седам процената на 32.853. 

  

Агенција за привредне регистре навела је да је у поређењу са преткризном 2008. годином, 

прошле године обрисано за око 42 одсто више предузећа и за око пет одсто мање предузетника. 

  

На повећање броја обрисаних привредних друштава у 2010. и 2011. години, када је забележен 

рекордни број од 13.581 обрисаног предузећа, највише је утицала примена аутоматског стечаја, 

која је у прошлој години обустављена пошто су те одредбе Закона о стечају проглашене 

неуставним, наводи се у саопштењу. 
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Агенција за привредне регистра навела је да је на крају 2012. године у Србији било 

регистровано 105.105 активних привредних друштава и 218.127 предузетника. 

  

На основу тих података, оценила је Агенција, може се указати на стабилизовање укупног броја 

привредних субјеката у Србији који се крећу око 105.000 привредних друштава и око 220.000 

предузетника. 

  

У Регистру привредних субјеката на крају 2012. било је регистровано и 5.686 привредних 

друштава у процесу ликвидације и 2.647 у стечајном поступку. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vratiti_dug_privatnim_preduzecima.4.html?news_id=253873 

Јавни позив Министарства финансија и привреде свим локалним самоуправама 

Вратити дуг приватним предузећима 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Министарство финансија и привреде позвало је све општине у Србији, укључујући и 

војвођанске власти, да до 30. априла пријаве неплаћене обавезе које имају према приватном 

сектору, а које су настале по основу финансирања капиталних инвестиционих улагања. Држава 

ће, наводи се у позиву Министарства, преузети обавезе локалних самоуправа према, пре свега 

путарским и грађевинским предузећима која су на ивици ликвидности или су им рачуни 

блокирани и то тако што ће предузећа своја потраживања од локалних власти наплатити 

државним хартијама од вредности емитованих на име тих предузећа. 
 

Република Србија постаће тако нови поверилац локалних власти а свој дуг ће од њих наплатити 
обуставом припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа, као и одговарајућег 
дела ненаменског трансфера. 

Председник Сталне конференције градова и општина и први човек општине Параћин Саша 
Пауновић каже за Данас да је овакав потез министар финансија Млађан Динкић најавио 
прошле године на седници Председништва СКГО и да је то добар модел како решити велике 
дугове према грађевинским предузећима. 

- Динкић је тада рекао да зна да постоје велики дугови према грађевинским предузећима и да 
је неопходно учинити нешто како би она остала ликвидна. На овај начин локалне власти се 
задужују код Министарства финансија а не код банака, тако да избегавају плаћање великих 
камата. То је за све општине повољнија опција - истиче Пауновић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vratiti_dug_privatnim_preduzecima.4.html?news_id=253873
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Он каже да не зна колико су тачно „велики“ дугови локалних самоуправа према путарским и 
грађевинским предузећима. 

- Оно што знам су подаци које је СКГО добила на основу анкете урађене на узорку од половине 
општина, а то је да су укупна дуговања 200 милиона евра, у која су наравно урачуната и неке 
друге обавезе, за неисплаћене доприносе, комуналије и слично - напомиње Пауновић. Према 
подацима Уније послодаваца Србије дугови локалних самоуправа према приватним 
грађевинским компанијама премашили су 390 милиона евра. 

Све општине које имају дугове према приватним фирмама која су радила на капиталним 
пројектима закључно са 31. октобром 2012. могу да се пријаве Министарству финансија и 
привреде. Позив је прошлог петка објављен у Службеном гласнику, али и на сајту овог 
Министарства. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dzaba_poskupljenje_kada_nema_ko_da_plati.4.html?news_id=253876 

Влада Србије одобрила повећање цена гаса за индустрију и индивидуалне потрошаче 

Џаба поскупљење, када нема ко да плати 

Београд - Одлуком Владе Србије цене природног гаса за индустрију повећаће се за 10 одсто од 

15. јануара а за индивидуалне потрошаче, у истом проценту, од 1. фебруара. Образложења за 

корекцију цене су увек иста и има их доста, набавна цена гаса је већа од продајне, Србијагас је 

оптерећен дуговањима због ненаплаћених потраживања, Србија је потпуно увозно зависна 

када је реч о том енергенту. 

 
Док стручна јавност објашњава да цену гаса у Србији неумитно диктира цена по којој „плави 
енергент“ добијамо из Русије и тиме правда поскупљење, истовремено се могу чути и 
коментари да ће због ниских плата и очекиваних поскупљења које ће уследити због више цене 
гаса, такав чин бити удар на стандард грађана. Жалосна чињеница је да бројна поскупљења у 
Србији, међу њима и енергената попут гаса, истовремено не прати и раст зарада. Због тога је и 
најављено поскупљење „плавог енергента“, без обзира на сва рационална објашњења зашто то 
мора да буде тако, забринуло потрошаче. Горан Паповић, председник Националне 
организације потрошача Србије, уверен је да ће нове цене гаса довести до таласа поскупљења. 

- Сасвим је извесно да ће сви они произвођачи који су везани за потрошњу гаса дићи цене 
својих производа али очекујем да ће под разноразним изговорима то учинити, као што је то 
уобичајено, и они трговци који не користе гас као енергент. Дакле, поскупљења ће бити, што ће 
свакако изазвати удар на стандард грађана. Мислим да је најбољи коментар када је реч о 
поскупљењу онај који сам чуо од министарке енергетике Зоране Михајловић а то је „џаба 
поскупљење ако нема ко да га плати“. Ипак, мислим, да ће се негативна пракса која је постојала 
у прошлости када је реч о трговини гасом променити. Наиме, добили смо обећања од 
министарке Михајловић да ће се гас куповати онда када је најјефтинији а не када је најскупљи 
као што је досад често био случај. Ако се таква политика заиста и буде остварила, то ће свакако 
представљати олакшање за потрошаче - наглашава Паповић. 

Наш саговорник не очекује да ће поскупљење гаса пробити планирани износ инфлације за ову 
годину јер како каже да почетком године ценовном политиком влада пробија „плафон“ када је 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dzaba_poskupljenje_kada_nema_ko_da_plati.4.html?news_id=253876
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реч о инфлацији, али да га „пегла“ у наредним месецима како би инфлација остала у 
границама планираног. 

- Када је реч о тржишту гаса, јефтинији и реалније цена „плавог енергента“ можемо да 
очекујемо само када завлада либерализација тржишта, када се дистрибутери удруже и почну да 
увозе јефтинији гас али и када се Србијагас уреди као јавно предузеће на прави начин, а не да 
купује бројна предузећа која су доживела фијаско у процесу приватизације, а што утиче на 
пословање Србијагаса - истиче Паповић.Г. Влаовић 

Додатни удар на стандард 
Генерални секретар Удружења за гас Србије Војислав Вулетић наглашава да је поскупљење 
гаса неминовност. 
- Познато је да је Србијагас у великим дуговањима која му угрожавају пословање. Ово 
поскупљење ће помоћи да се бар део тих недаћа отклони. Такође, Србија као произвођач 
струје може да балансира када је реч о цени тог производа, међутим када је реч о гасу у 
потпуности зависи од оне цене која јој је наметнута од стране продавца. Са друге стране, плате 
у Србији су ниске, народ нема пара и свакако је да ће поскупљење гаса представљати додатни 
баласт за грађане - закључује Вулетић. 

Бесплатни струја и гас за социјално угрожене 
Министарство енергетике Србије предложило је да социјално угрожени грађани месечно 
бесплатно добијају 120 киловат сати струје током целе године и 90 кубних метара гаса током 
грејне сезоне. Како се наводи у предлогу уредбе о енергетски заштићеном купцу објављеном 
на сајту Министарства, заштита се остварује директним умањењем рачуна или преко строго 
наменских гарантних писама на име, без могућности продаје или замене. Новац за испоруку 
одређених количина струје или гаса заштићеним купцима обезбеђиваће се у државном буџету 
у делу из којег се обезбеђују и друге накнаде корисницима свих врста социјалне помоћи. Бета 
 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/clanovi_sindikata_nezavisnost_dobijaju_otkaze.40.html?news_id=25382
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Бачкапут у великим проблемима 

Чланови синдиката Независност добијају 
отказе 

АУТОР: А. И. 

Синдикат Независност у Војводина путу-Бачкапуту указао је на изузетно тежак положај у којем 

се налази то предузеће. Како кажу у том синдикату, за све су криви катастрофална 

приватизација и неодговорно управљање од стране директора и заступника државног 

капитала. 

Синдикалци наводе да незаконите радње, отуђење имовине и неоправдани трошкови додатно 

урушавају ионако тежак положај Бачкапута. Притом, чланови Синдиката Независност добијају 

отказе и шаљу се на плаћено одсуство. Војводинапут-Бачкапут је приватизован 2006. године, а 

већински власник био је касније ухапшени Мило Ђурашковић. У међувремену организовани су 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/clanovi_sindikata_nezavisnost_dobijaju_otkaze.40.html?news_id=253823
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/clanovi_sindikata_nezavisnost_dobijaju_otkaze.40.html?news_id=253823
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и протести и тражен је раскид приватизације, што се и догодило крајем 2011. Заступник 

државног капитала, међутим, нема слуха за проблеме Бачкапута, а није понуђен ни план 

реорганизације предузећа, кажу у Синдикату Независност. 

- Предузеће радницима дугује четири плате, а поред тога је цена рада умањена за 50 одсто. Сви 
показатељи су негативни, а излазак из кризе се не види зато што заступник капитала не жели 
да разговара, истиче Владимир Цветковић, заменик председника синдиката Независност. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:413894-Radnici-pune-kasu 

Радници пуне касу 
Р. Др.   

Синдикати сваког месеца располажу са 150 милиона динара. Испоставе по 

предузећима задржавају трећину износа 

У КАСЕ синдиката у Србији сваког месеца се слије најмање 150 милиона динара од 

прикупљених чланарина запослених. Најмање трећина овог износа издваја се за социјалну 

помоћ резервисану за раднике, али и организације прослава, ручкова, спортских игара и 

других више или мање корисних синдикалних активности. 

У свим синдикатима чланарина се убира по истој тарифи - сваки члан издваја по један одсто 

месечне зараде. Прикупљена свота се, у зависности од удружења, по различитим рачуницама 

даље расподељује, али најмање 30 одсто прикупљеног новца остаје организацијама у самим 

предузећима. Шефови скоро свих синдиката готово су једногласни да новац прикупљен од 

чланарине није мали, али и да се због лоше расподеле често расипа. 

- Синдикату у самој фирми остаје половина прикупљених чланарина, што је задржано из 

социјализма - објашњава Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, 

који окупља око 400.000 чланова. - Овај новац и даље се третира као нека врста социјалне 

помоћи и намењен је најсиромашнијим радницима, али и осталим запосленима за случај 

болести, смрти члана породице и сличним ситуацијама. 

У СССС кажу да је њихов начин расподеле средстава такав да је територијалним огранцима 

намењено 28 одсто новца, а грански синдикати могу да рачунају највише на петину средстава. 

Да подела чланарина није правична, потврђују и у Уједињеном гранском синдикату 

”Независност”, који најнижој ћелији намењује 35 одсто прикупљеног новца. Овај синдикат 

окупља око 130.000 запослених и најуспешнији је у прикупљању чланарина, које уредно плаћа 

70 одсто њихових присталица. 

- Нема логике да највише пара остаје у повереништвима у фирмама, јер они организују 

најмање акција - каже Бранислав Чанак, први човек УГС ”Независност”. 

- Око помоћи запосленима нема се много шта замерити, али овај новац се често троши на 

првомајске игранке, прославе, ручкове и друге бескорисне манифестације. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:413894-Radnici-pune-kasu
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Чанак каже да нема прецизну рачуницу колико се новца скупи, јер се број радника 

ослобађених плаћања мери хиљадама и мења на месечном нивоу. Напомиње, ипак, да са 

петином средстава централа УГС ”Независност” једва подмирује основне потребе - кирију, 

плаћање сарадника, акције... 

 

СИНДИКАТИ СТЕГЛИ КАИШ 

КРИЗА је, као и предузећа, погодила и синдикате. Зато и удружења запослених морају да 

стегну каиш - каже Ранка Савић, председница АСНС, који окупља око 150.000 радника. Она 

напомиње да се половина чланарина, са колико располажу фабрички синдикати, данас више 

користи за помоћ запосленима. Највећи проблем АСНС у наплати чланарина је што је 15.000 

чланова ослобођено плаћања, јер су без сталне зараде. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vise-firmi-otvoreno-nego-sto-je-zakatanceno 

Више фирми отворено него што је 
закатанчено 

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је да је у Србији 2012. године 
основано 1.293 предузећа више него што је угашено, чиме је забележен благи 
позитиван прираштај у укупном броју фирми. 

По подацима АПР-а, у прошлој години регистровано је 8.648 нових предузећа, што је два посто 
више него у 2011, док је број регистрованих нових предузетника смањен 6,7 одсто, на 30.200. 

Посматрано по делатностима, и у 2012. години, као и претходних година, међу новооснованим 
привредним субјектима преовлађивале су трговинске, угоститељске и услужне делатности 
(таксирање, козметичке и фризерске услуге и рачунарско програмирање). 

Територијално, највише предузећа и предузетника основано је у Београду, Новом Саду, Нишу, 
Суботици, Панчеву и Крагујевцу. Од укупног броја новооснованих привредних друштава и 
предузетника, више од 47 одсто предузећа и око 26 одсто предузетника регистровано је са 
седиштем у београдским општинама. Агенција је навела да више од 57 одсто предузећа и око 33 
одсто предузетника имају регистровано седиште у Београду и Новом Саду. 

Прошле године је брисано 7.355 привредних друштава, што је упола мање него у 2011. години, 
док је број предузетника обрисаних из регистра смањен седам процената, на 32.853. 

Агенција за привредне регистре навела је да је у поређењу с преткризном 2008, прошле године 
обрисано око 42 посто више предузећа и око пет одсто мање предузетника. 

На повећање броја обрисаних привредних друштава у 2010. и 2011, када је забележен рекордни 
број од 13.581 обрисаног предузећа, највише је утицала примена аутоматског стечаја, која је у 
прошлој години обустављена пошто су те одредбе Закона о стечају проглашене неуставним, 
наводи се у саопштењу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vise-firmi-otvoreno-nego-sto-je-zakatanceno
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Агенција за привредне регистра навела је да је на крају 2012. у Србији било регистровано 
105.105 активних привредних друштава и 218.127 предузетника. На основу тих података, 
оценила је Агенција, може се указати на стабилизовање укупног броја привредних субјеката у 
Србији који се крећу око 105.000 привредних друштава и око 220.000 предузетника. У 
Регистру привредних субјеката на крају 2012. било је регистровано и 5.686 привредних 
друштава у процесу ликвидације и 2.647 у стечајном поступку.       

С. Г. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=09&nav_category=12&nav_id=675803 

Бор: Рудари не могу у пензију 

ИЗВОР: Б92 

Бор -- Иако рудари у Србији имају бенефициран радни стаж како би због тешких 

услова рада стекли право на пензију на време, они то право због закона не могу да 

остваре. 

Дешава се да и са 40 година радног стажа рудари још обваљају тешке послове у рударским 

јамама јер немају довољно година старости да би отишли у пензију. 

Због тога је синдикат Рудара у РТБ Бор пре две године покренуо иницијативу за промену тог 

дела закона, а која би обухватила рударски посао. 

Међутим упркос бројним обећањима бивше и актуелне власти то се још увек није догодило.  

 

Васа Несторовић и Небојша Мушић рудари борског рудника Јама, иако обојица имају више од 

по 40 година радног стажа, према актуелном закону, још увек не могу у пензију јер немају 

довољно година старости. У тренутку када буду испунили тај законски услов кажу, питање је да 

ли ће бити живи и здрави.  

 

"У Јаму сам већ 29, скоро 30 година. Волео бих да одем у пензију јер осећам да сам веома 

изнемогао и физички и психички", каже рудар Васа Несторовић  

 

"Пре две године сам напунио 40 година радног стажа. Осећам се исцрпљено и преморено", 

каже рудар Небојша Мушић  

 

Због изузетно теских услова за рад рудари имају право на бенефицирани радни стаж како би на 

време остварили право на пензију. Међутим, то је, кажу у синдикату, само мртво слово на 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=09&nav_category=12&nav_id=675803
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папиру јер актуелни закон анулира све њихове године тешког рада у рударској јами.  

 

"Сви ми морамо да чекамо старосну границу за одлазак у пензију. Па више пута се деси да 

напунимо 45 година радног стажа, а не стигнемо до лимита старосне границе. У Аустралији 20 

година календарских аутоматски идеш у пензију. Нама до старосне границе треба најмање 30 

године", каже Љубиша Миљковић, председник Самосталног синдиката рудника бакра Бор.  

 

Због овакве, како кажу у синдикату, апсурдне ситуације пре две године покренута је 

иницијатива за промену актуелног закона како би се и рударима у Србији, баш као и у другим 

земљама у свету, омогућило да у пензију оду на време. Захтеве синдиката у бору подржава и 

менаџмент РТБа  

 

"Морамо подржати захтеве рудара да након испуњења стажа са бенефицијама не чекају да 

напуне 55 година да би отишли у пензију јер у том случају бенефиција ништа не значи и 

дестимулише децу, раднике и рударе да се баве рударењем", каже Благоје Спасковски, 

генерални директор РТБ Бор.  

 

Синдикалци тврде да су многи актуелни али и бивши министри приликом посета руднику, или 

у предизборним кампањама обећавали промену дела закона који се би се односио на рударе. 

Међутим, кажу, избори су прошли, обећања су остала, а на рударе се заборавило. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=08&nav_category=11&nav_id=675661 

Нови закон о штрајку у парламенту 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- У новој години пред парламентом би требало да се нађе нови закон о 

штрајку који је припремило министарство рада и социјалне политике. 

Нови предлог закона штити штрајкаче само док се обустава рада одвија у пословним 

просторијама, а излазак на улице мора се пријавити МУП-у. 

У синдикатима су незадовољни таквом одлуком, док у ресорном министарству тврде да је нови 

закон на страни радника. 

Немањина 11 - место одакле се глас штрајкача ипак најдаље чуо - могао би утишати нови закон 

о штрајку. Предвиђено је да тај закон штити штрајкаче на радним местима, а ван њих - закон о 

јавним окупљањима. Ипак на улицу је могуће изаћи, али само ако се скуп пријави полицији.  

 

“Закон о штрајку се сужава на место одржавања штрајка - то је радно место запослених, 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=08&nav_category=11&nav_id=675661
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просторије послодавца или пословни круг послодавца. Све што је ван тога не подлеже закону о 

штрајку, него одредбама закона о окупљању грађана. Дакле запосленима није забрањено да 

своје незадовољство изразе или на улици или на неком другом месту, али то онда превазилази 

оно место као место предвиђено законом о одржавању штрајка”, истиче Зоран Мартиновић, 

државни секретар у Министарству за рад и социјална питања.  

 

Док у Министарству тврде да се на тај начин ефективније штите права радника у штрајку, као и 

да ће бити јасно утврђен минимум процеса рада, синдикалци сматрају да такозвани Лилићев 

закон из 1996. године није ни требало мењати.  

 

“Ако је штрајк као што је свуда у свету, обустава рада на радном месту, то је већ регулисано 

законом, ако хоћете да регулишете протесете на улици па онда их регулишите законом о 

протестима, а не да те две ствари ставите у исту врећу и онда немате ништа друго сем неког 

новог каламбура. Закон о протестима, нек решава протесте, закон о штрајку штрајкове”, 

каже Бранислав Чанак, председник Уједињеног гранског синдиката 

“Независност”.  

 

Социолог Владимир Вулетић каже да се новим законом ипак штите радници у штрајку, иако је 

строго дефинисано докле тај закон сеже.  

 

“Дакле ради се само о томе да запослени нису добили ону могућност коју би иначе желели а то 

је да њихови протести односно штрајкови буду видљивији за јавност, да на тај начин стекну 

могућност неке шире јавне подршке. Истина и овај нови закон шподразумева да је могиуће 

организовати штрајкове солидарности, али наравно ако сте невидљиви за јавност, онда је 

напросто ваша моћ у знатној мери смањена”, каже он.  

 

Нешто ће новим законом ипак бити повећано, а то је улога Агенције за мирно решавање 

спорова, која по пријављеном штрајку има рок од 10 дана да помири стране у конфликту.  

 

Поред тога биће јасно дефинисан минимум процеса рада, који је раније одређивао послодавац 

или га уопште није било, као и то да припадници Војске, Безбедносно-информативне агенције, 

запослени у Хитној помоћи и Контроли летења неће смети да штрајкују. 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-01-08/beta/sindikat-pravosudja-za-smanjenje-privilegija/4284086 

Синдикат правосуђа за смањење 
привилегија 

  Бета пре 14 сати 

БЕОГРАД, 8. јануара 2013. (Бета) - Синдикат правосудја Србије предложио је у уторак да се 
укине законска одредба по којој локални и државни функционери имају право да након 
престанка функције буду распоредјени на нова радна места или да шест месеци примају плату. 
 
У саопштењу се каже да синдикат подржава изјаву потпредседника владе Александра Вучића 
да законе треба ускладити са моралом, али да напомиње да је "са речи потребно прећи на 
дела". 
 
"Влада Србије јавно смањује права радника и заговара штедњу, а власт је себе осигурала тако 
што је себи омогућила да после истека мандата има право распоредјивања на друго 
одговарајуће радно место (сачињавају се нови правилници са измишљеним радним местима) 
или шестомесечно примање које обичан радник не добије у виду отпремнине за цео радни век 
или за исто примање мора да ради три године", указао је синдикат. 
 
Како је наведено, непримерено је да "народни посланици буду изнад народа и примају 
дневницу за посао за који иначе примају плату и посланички додатак". 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/preporuke-sindikata-za-bolji-svet 

Препоруке синдиката за бољи свет 

Година пред нама нигде у свету неће бити лака за раднике. Имајући то у виду, Међународна 

конфедерација синдиката је дала препоруке како да свет буде боље место у 2013. 

 Погледајте које су то препоруке: 

1. Крај бесмислене штедње у Европи и “напада Тројке" ("Тројку" кредитора чине Европска 
унија, Међународни монетарни фонд и Европска централна банка). 

2. Колективно преговарање и успостављање прага социјалне заштите препознати су као 
одговор на глобалну неравнотежу. 

3. Улагање у запошљавање, посебно у такозване “зелене послове”, како би млади и незапослени 
могли да добију пристојне послове. 

http://www.naslovi.net/2013-01-08/beta/sindikat-pravosudja-za-smanjenje-privilegija/4284086
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/preporuke-sindikata-za-bolji-svet
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4. Подстицање борбе против климатских промена и увођење пореза на финансијске 
трансакције 

5. Успоставјање мира и демократија на Блиском Истоку 

6. Обнова демократских права у Фиџију и заустављање принудног рада у Бурми 

7. Заустављање експлоатације радника у Волмарту, Дојче Телекому, ДХЛ-у и другим 
похлепним мултинационалним компанијама и њихово преузимање одговорности за 
безбедност, права и фер зараде у ланцима снабдевања 

8. Мир, демократија и развој у Африци 

9. Акције влада којима ће прижити отпор мултинационалним компанијама и заштитити права 
њихових радника 

10. Обезбеђивање права за катарске раднике имигранте, као и за све домаће раднике у свету 

11. Преузмање одговорности УН за права миграната 

12. Стварна акција у борби против насиља над женама и радницима 

13. Заустављање принципа некажњавања у Колумбији, Гватемали и на другим местима за оне 
који убијају синдикалне раднике. 

Препоруке су објављење на сајту Међународне конфедерације синдиката. 
аутор: ВПСизвор: Нови магазин 

 

 

 

 

http://www.ituc-csi.org/

