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Због кризе навала на шалтере бироа 
Б. СТЈЕЉА  

Потпуно неочекивано на биро рада се масовно пријавили и људи који су дуго без 

посла а нису евидентирани. Чак 242.060 грађана лане се први пут обратило 

служби за запошљавање 

 
ОДЛУКУ да, ипак, потраже помоћ на бироу рада прошле године донело је чак 242.060 грађана 

који су решили да се први пут јаве овој служби, иако су без посла били годинама. Тако је, међу 

478.265 новопријављених на евиденцији Националне службе за запошљавање, та рупа 

”неактивних” постала убедљиво - најбројнија. 

У НСЗ кажу да је све дубља криза данас најубедљивији разлог због којег су се многи 

предомислили и решили да се пријаве на њихов списак, у нади да ће доћи до посла. 

- Већина ”неактивних” је чула за неке од наших програма као што су јавни радови, субвенције 

за покретање сопственог посла или су им се неке преквалификације и обуке учиниле 

занимљивим па су одлучили да се пријаве на нашу евиденцију - објашњава Срђан Андријанић 

из НСЗ. - Чињеница је да су многи незапослени годинама избегавали да затраже посредовање 

при запошљавању, јер су зарађивали у ”сивој економији” или нису веровали да ће овим путем 

доћи до радног места. Сада су, међутим, одлучнији у намери да узму активно учешће у тражењу 

посла, јер схватају да је то најбољи начин да до њега и дођу. 

У Националној служби за запошљавање додају да се старом списку незапослених, ”наслеђеном” 

из 2011. године - осим грађана који су одлучили да се (ре)активирају - придружило и 189.543 

оних који су остали без посла и 40.811 средњошколаца и студената који су управо завршили 

своје образовање. 

У КАСИ 3,4 МИЛИЈАРДЕ, МАЛО ЗА СВЕБУЏЕТОМ НСЗ (3,4 милијарде динара) незадовољни 

су и у Министраству рада и у НСЗ, јер се тим новцем финансирају све активне мере - од јавних 

радова, субвенција за отварање нових радних места и подршке самозапошљавању, до програма 

обуке и преквалификација - док за накнаде незапосленима иде пет пута више новца. 

И у Републичком заводу за статистику запажају да је у мору незапослених значајан број оних 

који већ годинама ”мирују” и не траже посао уз помоћ државних служби, иако им је преко 

потребан. Тако се, према њиховим подацима, 3.327 незапослених не јавља на биро, јер се нада 

да ће се вратити на свој стари посао, 59.220 се у међувремену озбиљно разболело, 22.623 је 

одлучило да се брине о деци или неспособним члановима породице, а чак 49.755 је сасвим 

изгубило наду да ће посао уопште наћи па су ”дигли руке”. 

Ипак, да све већи број ”повратника” заправо не доказује враћање поверења у државу већ 

хватање за сламку спаса, сматрају у Асоцијацији незапослених Србије. 
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- Пријављивање на тржиште рада је бесплатно, па многи рачунају да немају шта да изгубе, али 

истовремено немају ни превеликих очекивања - каже Иван Вујовић из ове Асоцијације. - 

Превише је грађана који годинама не зарађују плату, живе у сиромаштву и виде како је до 

посла све теже доћи. 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:419721-Strajk-upozorenja-u-Pozoristu-na-Terazijama 

Штрајк упозорења у Позоришту на Теразијама 
В. СТРУГАР  

Самостални синдикат и Синдикат музичких уметника овог театра организовао је 

штрајк упозорења, са ултимативним захтевом - одлазак Михаила Вукобратовића с 

места директора куће 

ПУБЛИКА која је имала улазнице за хит мјузикл одржан у среду у Позоришту на Теразијама, 

“Зону Замфирову”, није ни слутила да се “драма” одвија и у фоајеу куће: Самостални синдикат 

и Синдикат музичких уметника овог театра, управо у време почетка представе организовао је 

штрајк упозорења. Са само једним, ултимативним захтевом - одлазак Михаила Вукобратовића 

с места директора куће. 

Овом догађају у среду је претходио састанак представника Штрајкачког одбора с 

Вукобратовићем, градским секретаром за културу Катарином Живановић и сарадницима. Шта 

је био епилог сусрета? 

- Свако је изнео своје становиште, а ми смо остали на ставу да ако Вукобратовић не поднесе 

оставку, одговорност је и на оснивачу (Скупштини града Београда) који га је именовао на ову 

функцију. То значи да признаје све његове рачуне и губитке, финансијске малверзације који су 

кулминирали у септембру прошле године када је установљено да је више од 13 милиона динара 

проневерила наша радница рачуноводства, од 2005. године наовамо. А он је потписивао сваки 

вирман, осим оних на којима је она, евентуално, фалсификовала његов потпис - истиче 

Бранислав Јовић, председник Самосталног синдиката. 

Јовић додаје да они настављају с припремама за штрајк, тражећи да Вукобратовић 

“достојанствено оде”: 

- Директор покушава да дели колектив, његови људи скупљају некакве потписе - образлаже 

Јовић. - Не мора да већину представља мањина, довољно је да један човек укаже на лоповлук... 

Зато организујемо штрајк упозорења, за даље ћемо видети. 

СВЕ НА УВИДЗа све ово време нисам добио ниједан налог из УО и НО за достављање 

документације о пословању - каже Вукобратовић. - Синдикатима сам пружио на увид све што 

су тражили, мада нису они ти којима би требало да поднесем оставку. Ја сам именовано лице и 

једино оснивач има право да ме смени. До сада, таквог захтева није било. 

Шта на све ово каже први човек Позоришта, Михаило Вукобратовић? 

- Наш састанак је био покушај да се сагледа реална ситуација у кући, али није довео до било 

каквог решења. Штрајкачки одбор инсистира само на једној тачки, а то је моја оставка. С тим, 

да не желе да сачекају анализе о пословању које управо ради буџетска инспекција Града. 
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Сматрам да су многи захтеви за оставку исконструисани, произвољни и нетачни. Али, ако 

већина запослених не жели да будем на овом месту, ја ћу сам отићи... У том случају, понудићу 

надлежнима оставку јер једино они могу о томе да одлучују. Постоји још један проблем: 

блокада рада УО због непостојања пуног састава, а то опет има везе са ова два синдиката. 

Вукобратовић наглашава да све ово у значајној мери отежава и онемогућава нормално 

функционисање куће: 

- Иницираћу још један састанак с представницима синдиката. Малверзације са индигнацијом 

одбијам, нисам ни у чему сличном учествовао. Поготово не у вези са проневером коју помињу. 

До 2009. године имали смо шефа рачуноводства чији је задатак био да контролише рад 

поменуте службенице, а од тада те послове ради агенција задужена да контролише све 

финансијске трансакције. Надзорни одбор, такође, није имао, колико знам, никакве примедбе 

на мој рад. Оно што је сигурно је да је мој одлазак жеља појединих чланова УО и НО да преузму 

контролу и то су управо чланови поменутих синдиката. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Bez-overene-knjizice-moze-pregled-ali-ne-i-lek.sr.html 

Без оверене књижице може преглед, али не 
и лек 

Лекари прегледају труднице и децу без књижице како је тражила министарка здравља, али не 

могу да им препишу терапију јер РФЗО оспорава те услуге 

У Универзитетској дечјој болници примају и прегледају све мале пацијенте, без обзира да ли 

имају књижицу (Фото Д. Јевремовић) 

Сва деца до 18 година, труднице и самохрани родитељи који немају оверену здравствену 
књижицу, морају бити примљени и прегледани у свим здравственим установама, подсетила је 
ових дана министарка здравља професорка др Славица Ђукић-Дејановић. 

Оваква одлука, међутим, сваког дана у клиникама и домовима здравља повод је за многе мање 
и веће непријатности. Само у јануару, Универзитетској дечјој клиници у Београду, за лечење 
деце без оверене здравствене књижице Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је 
оспорио наплату здравствених услуга у вредности од три милиона динара. 

– Оваквих случајева има веома много и буде и десеторо и више такве деце дневно. Ми такву 
децу лечимо о сопственом трошку, јер системски то за сада није решено. Некада књижица није 
оверена зато што доприноси нису плаћени, а некада, јер није извршено ажурирање плаћања 
доприноса за здравство у бази података у РФЗО. Некада су криве и саме фирме које пресеке 
месечних плаћања раде 20. у месецу, а пише да је књижица оверена до 31. децембра. Ми као 
клинике не можемо да јуримо послодавца – каже Драгана Агатоновић, шеф Одсека интерне 
контроле у Универзитетској клиници у Тиршовој. 
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Наша саговорница додаје да се са клинике никада не може вратити болесно дете, а понекад је 
тешко проценити да ли је нешто било хитан случај и такву услугу ми не можемо да наплатимо 
од РФЗО. Ми као установа не можемо да наплатимо лекове и материјал који смо потрошили и 
саму лекарску услугу коју смо пружили, кроз амбуланту или кроз стационарно лечење за сву 
децу која немају оверене здравствене књижице. 

Директор Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт” професор др Душан Станојевић 
каже за „Политику” да се овде све труднице без књижице приме и породе. 

– Постоји договор са Министарством здравља да ће нам они рефундирати све трошкове када 
поредимо трудницу која није здравствено осигурана, односно нема књижицу. Ми смо све те 
жене уредно породили и нама за прошлу годину за тај трошак дугују четири и по милиона 
динара, за које их молим да нам плате. Пуно је ту трошкова: лекова, санитетског материјала, 
храна. Да немамо сопствених средстава, не знам како би све ово плаћали – каже др Станојевић. 

Начелница Службе за здравствену заштиту жена, деце и омладине др Бранка Лазић, у 
београдском Дому здравља „Вождовац”, каже да особа без оверене здравствене књижице има 
свакога дана све више: некада у смени буде и десетак таквих пацијената. 

– То постаје велики проблем, јер изгледа да послодавци не измирују своје обавезе плаћања 
доприноса за здравство, а ми смо добро умрежени и одмах се преко маркице на књижици види 
да ли је она оверена. Често се догађа да ако је послодавац уплатио допринос потребно је неко 
време да то прође кроз РФЗО, а то се онда на књижици не види. Наравно, ми трудницу 
примимо, али можемо само да је прегледамо, али не и да јој напишемо рецепт. 

По речима др Лазић, већи је број деце него трудница који у дом здравља стижу без оверене 
књижице. 

– Ми свакако прегледамо децу, имала она књижицу или не, Када је неко болестан или му је 
лекар потребан, биће примљен, проблем је у администрацији која није добро решена. Деца 
добијају вакцине, али не можемо да им напишемо рецепт за лек, јер такав рецепт без података 
и оверене књижице не примају апотеке. Мислим да ова мера није испунила своју намену, јер је 
тешко спровести је у дело – сматра др Лазић. 

------------------------------------------------------------------- 

РФЗО чека инструкције 
У РФЗО за „Политику” је речено да нису добили инструкције како да се особама без књижица 
пишу рецепти на терет РФЗО. У овом часу су 122 правна субјекта у реструктурирању, са 16.462 
запослена, а преко њих су без књижице остали и чланови породице, отприлике по два, три 
члана на сваког запосленог. Да би се намирила дуговања за њихове здравствене доприносе 
потребно је да држава за њих Републичком заводу за здравствено осигурање плати 229.700.000 
динара. Међутим, без књижице је и велики број запослених који су или сами приватници или 
им приватник код кога су запослени није плаћао доприносе, процењује се да их има око 50.000. 

Оливера Поповић 
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Министар саобраћаја обећао да ће реформа железнице бити завршена за два месеца 

МРКОЊИЋ: Нема отпуштања запослених 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ 

Београд - Неће бити отпуштања радника запослених на железници, јер је од 2003. године до 

данас у том предузећу значајно смањен број запослених, рекао је јуче у Скупштини Србије 

Милутин Мркоњић, министар саобраћаја, током расправе о потврђивању измењене Конвенције 

о међународним железничким превозима (ЦОТИФ). Он тврди да ће реформа железнице бити 

завршена у року од два месеца и да ће се стварати услови попут европских, али да је неопходно 

да постоји континуитете у улагању. 
 

Посланици су се сагласили са министром да је неопходно улагање у железничку 
инфраструктуру, али су га и подсетили да је наша железница на нивоу 19. века, а да просечна 
старост возова прелази 30 година. 

Говорећи о значају предложене Конвенције Бранслав Митровић, посланик УРС-а, запитао је да 
ли је наша железница уопште способна да постане део те породице, када је од 3.809 
километара пруга свега 1.247 електрифицирано, а само седам праваца је двоколосечно. 
Просечна брзина српских возова је 42 километра на сат, на само 3,2 одсто њих дозвољена 
брзина прелази 100 километара на сат, а на неким пругама брзина возова је због застарелих 
техничких параметара ограничена на 20 километара, објаснио је Митровић, додајући да је 
важно да парламент и влада донесу значајније одлуке како би се ови проблем решили. 

Посланички клуб СПО-ДХСС указао је да се не може причати о стању у српској железници, а да 
се не упита ко је одговоран за такво стање и најавио да неће подржати ратификацију измењене 
Конвенције о међународним железничким превозима. А за ЛДП је, поред стања пруга у Србији, 
проблематично и питање дугова предузећа „Железнице Србије“. Према речима Јудите 
Поповић, задуживање за то предузеће се наставља, као и давање државних гаранција за 
кредите, а наставља се и запошљавање кадрова. Она је изнела низ примедби на рачун 
именовања руководећих кадрова на железници, али и сумњу у њихову стручност. 

По оцени посланика ЛСВ, железнички саобраћај је девастиран, а за економију једне државе 
важно је да се изгради модеран железнички систем, будући да је у многим земљама железница 
генератор развоја. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mrkonjic_nema_otpustanja_zaposlenih.4.html?news_id=255861
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dozvole-doterale-zidare-do-bankrota 

Дозволе дотерале зидаре до банкрота 

Већина грађевинских фирми у Србији има велике проблеме и на ивици је 
банкрота због отежаних услова пословања, али и зато што добијање неопходних 
дозвола траје много дуже од градње, жале се неимари. 

Власник грађевинске фирме „Симекс инжењеринг” Душан Симовић каже да се у последњих 
десет година ствар погоршала јер ономе ко није привилегован треба три пута више времена да 
добије папире него да сагради објекат. С друге, пак, стране, каже да грађевинске фирме тешко 
финансирају градњу због високих камата, које иду и изнад десет посто. Симовић оцењује да 
српска грађевинска предузећа имају претерано високе трошкове градње у односу на извођачке 
трошкове и да је реално да грађевинска фирма заради до 150 евра по квадрату.  Познато је да у 
Србији има много напуштених градилишта с недовршеним стамбеним објектима и, по 
подацима Привредне коморе Србије, око 2.500 станова је у судским споровима. Министар 
грађевине Велимир Илић најавио је да ће ускоро с доношењем новог закона о планирању и 
изградњи, које се очекује половином године, бити знатно убрзане процедуре за добијање 
дозвола и олакшана градња. 

Грађевинска индустрија у Србији је некада држала готово половину државне привреде, док су 
сада пропала многа велика грађевинска предузећа. Истовремено су се појавиле неке „дивље 
фирме” које воде људи који нису грађевинци. Због тога је и извођачима радова и 
произвођачима грађевинског материјала, попут „Симекс инжењеринга”, „Игме„ у Уљми и 
других, опао обим пословања, иако су увек радили легално, што им се обило о главу.  

Грађевинари све више имају проблема и због великог пада цена и слабог промета некретнина 
па је тешко продати нове станове чак и на добрим локацијама. Уочљиво је да су читаве зграде 
празне упркос паду цена квадрата. А на њихов пад утиче и то што се сваким даном све више 
некретнина под хипотеком оглашава за продају, тако да банке које не могу наплатити своја 
потраживања по неколико пута заказују лицитацију за исту некретнину, а почетна цена је 
сваки пут све нижа. Међутим, купаца је свеједно мало. 

Општа беспарица не може да покрене ни грађевински циклус ни било који други. Зато је прави 
грех да они који би уложили у изградњу таворе на месту због издавања дозвола. Душан 
Симовић каже да је за прављење зграде у Тиквешкој улици у Београду чекао три или четири 
године да би добио неопходне папире и сагласности. Иако је Закон о планирању и изградњи и 
у досадашњим допунама најављивао поједностављене процедуре, сви очекују да ће се 
најављеним новим изменама то и постићи јер је статус кво неподношљив.     

Р. Даутовић 
Одуговлачење папирологије зидало нелегално 
Неретко се данас комплетна нелегална градња од чак 1,3 милион објеката приписује 
одуговлачењу у издавању неопходне документације. Да ли ће најављена легализација, која би 
по речима министра Илића требало да се заврши до краја 2014, оживети српско 
грађевинарство, за сада је тешко рећи из више разлога. Најпре, непуне две године су релативно 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dozvole-doterale-zidare-do-bankrota
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кратак рок за упис тако великог броја објеката у катастар, а друго, економске прогнозе нису 
баш охрабрујуће.  
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ezitko%E2%80%9D-na-rubu-propasti 

„Житко” на рубу пропасти 

Прехрамбено предузеће „Житко” из Бачке Тополе су менадџмент и бивши 
власник, компанија „Верано моторс”, довели до ивице пропасти, упозорио је 
синдикат тог предузећа. У саопштењу се подсећа на то да „Житко” послује више од 
једног века и апелује на државне органе да учине све да спрече пропаст тог 
предузећа. 

У власништву предузећа, које је 2004. продато „Верано моторсу”, били су силоси у Бачкој 
Тополи, један од највећих складишних простора у Војводини, млин с највећим капацитетима, 
фабрика теста, најсавременији млин „Белведер” у Ловћенцу са складишним простором и 
електромлин у Старој Моравици. Како се додаје, у власништву су били и пољопривредно 
имање у Пачиру са 400 хектара земље и најсавременијим објектом за тов свиња, прасилиште с 
подним грејањем и фабрика сточне хране. 

„Власник је све то купио за 2,8 милиона евра, а затим је продао пољопривредно имање у 
Пачиру за четири милиона евра и у међувремену задужио компанију за 35 милиона евра и сада 
ништа не ради јер се јављају повериоци, односно банке које су дале кредите, а власник је ставио 
хипотеку на ове објекте”, навео је синдикат „Житка”. 

Додаје се да су радници тог предузећа од Нове године „под сталним притиском да напусте 
предузеће уз споразумни раскид уговора о раду јер се радници проглашавају технолошким 
вишком уз отпремнину на десет рата”, иако имају потписан Колективни уговор који предвиђа 
повољније услове и већи износ отпремнина. „Терају нас да се одрекнемо свих дуговања када су 
у питању примања, свих потраживања по питању зарада и да потпишемо споразумни раскид 
радног односа”, пише у саопштењу. 

Из синдиката подсећају на то да су главни повериоци Комерцијална банка и АИК банка, а сама 
фирма „Верано моторс” дугује „Житку”, како је истакнуто, „огромну суму новца”, што је „један 
од разлога што је предузеће доведено на руб пропасти”. 

Од пре неколико дана у продаји више нема брашна које је производио „Житко”. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/standard-pada-tri-odsto-mozda-potonemo-i-dublje 

Стандард пада три одсто, а можда потонемо 
и дубље 

Бољитак се, по проценама стручњака, можда може очекивати крајем године, али 
се у сваком случају морамо чврсто држати свих вештина преживљавања које смо 
савладали. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ezitko%E2%80%9D-na-rubu-propasti
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/standard-pada-tri-odsto-mozda-potonemo-i-dublje
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Економисти очекују даљи пад стандарда у 2013. години с обзиром на то да ће инфлација, бар у 
првој половини године, по свим показатељима бити двоцифрена, а да ће реалне зараде бити на 
истом, ако не и нешто нижем нивоу. 

У децембру су цене хране пале 1,5 одсто, плате су биле веће, али је до побољшања у џеповима 
неких грађана заправо дошло због тога што су за последњи месец у 2012. години исплаћивани 
разни додаци на зараде у виду годишњих награда. Статистика више неће исказивати раст 
стандарда. Процентима његовог пада се лицитира, а стручњаци процењују да ће у овој години 
износити око три процента. 

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине  Драгован Млићевић каже за 
„Дневник” да ће у најбољем случају животни стандард грађана у овој години пасти три 
процента, а сасвим је могуће да потонемо и дубље. 

– Уз раст инфлације и реалан пад зарада, аутоматски долази до пада животног стандарда. 
Друга ствар је колико ће још људи остати без посла уколико се оваква ситуација настави. У 
сваком случају, то су два главна фактора који ће утицати на квалитет живота. Не можемо 
очекивати бољитак без већег раста индустријске производње, то јест БДП-а – нагласио је он 
додавши да ће „социјална корпа„ коју припрема ресор трговине, а у којој ће бити јефтиније 
намирнице за све грађане, бити готова за пар недеља. 

У Унији послодаваца Србије не верују да ће социјална корпа дати ефекте, и наводе да су 
трговци, сходно џеповима потрошача, ионако већ направили такве корпе. 

– Како год, довољно је навести податак да је у последње четири године промет у трговини пао 
30,4 одсто. У овој години ће много тога зависити од прерађивачке индустрије јер питање је 
колико ће бити кадра да амортизује прошлогодишњи улазак скупе сировине у њене капацитете 
– каже за наш лист Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије, и додаје да ће однос 
потрошачке корпе и месечних примања зависити и од умећа трговаца да смање ударе цена. – 
Када трговцима промет стално пада, или ће да смањују трошкове рада, то јест број запослених, 
или ће, ако желе да задрже запослене с обзиром на то да то да су улагали у њихову обуку, 
усклађивати јединичну цену производа. Дакле, смањује се продаја робе, цена расте, а то траје 
већ две-три године.   

Рајић додаје да се даљи раст цена и пад стандарда може очекивати и због поскупљења 
енергената, што ће довести до инфлаторног притиска који ће трговци покушати да сузбију. Он 
наглашава да је лане у српским трговинама у просеку куповина пала 11 одсто. На цене би, 
додаје, могла додатно утицати и бесмислена адмистрицаја која је аминована Законом о 
трговини. 

– Када израчунате колико држава извуче свакој трговинској радњи, дођете до енормних 
износа. На великим компанијама држава зарађује милионе динара а на малим радњама 
стотине хиљада. На пример, сада је свака трговинска радња дужна да ангажује саветника за 
хемикалије, што кошта најмање 20.000 динара, а ако је тај стручњак запослен, онда и 45.000 
динара месечно – каже Рајић.  

Економиста Саша Ђоговић из Института за тржишна истраживања ИЗИТ напомиње да су 
јануарске просечне зараде, као и увек, знатно мање него у децембру, што ће условити пад 
стадарда, који ће се наставити и наредних пет до шест месеци јер ће сигурно доћи до повећања 
цена као последица најављеног поскупљења гаса, струје и увећања акциза. 

С. Глушчевић 
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Жабокречина 
Ђоговић је рекао да је наш стандард у жабокречини, коју ће моћи да заталаса тек 
реиндустријализација земље и стварање довољно квалитетних производа за извоз. 
- Таква промена подразумева долазак одговарајућих инвеститора – каже Ђоговић, уз напомену 
да је неки помак по том питању већ најављен, али да се куповна моћ не може поправити преко 
ноћи. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/367630/Strajk-upozorenja-dva-sindikata-Pozorista-na-Terazijama 

Штрајк упозорења два синдиката 
Позоришта на Теразијама 

Тањуг  

Два реперезентативна синдиката запослених у Позоришту на Теразијама организовала су 

вечерас једночасовни штрајк упозорења (од 19 до 20 сати), тражећи оставку директора 

Михаила Вукобратовића. 

"Репрезентативни синдикати нашег позоришта били су принуђени на штрајк упозорења ради 

заштите права запослених и интереса наше куће која има сјајан ансамбл, посвећен својој 

професији и нашем позоришту", пише у летку који је публици која је дошла на мјузикл "Зона 

Замфирова" подељен, уз извињење што ће представа уместо у 19,30 почети у 20 сати. 

 

Синдикати траже да се утврди одгворност, пре свега директора, због "угрожавања социјално-

економског положаја и безбедности и здравља запослених". 

 

У обимном материјалу подељеном новинарима наводи се да нису исплаћене зараде за 

прековремени и рад на државне празнике, да се не плаћа надокнада за амортизацију личних 

инструмената чланова оркестра, да се око сцене пуши и конзумира алкохол... 

 

Посебна ставка је оптужба за "несавесно пословање директора које је довело до проневере 

преко 13 милиона динара од стране раднице рачуноводства којој је директор од 2004. до 2012. 

био непосредни руководилац". 

 

Представници два синдиката најавили су да ће, ако директор не поднесе оставку, за седам до 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/367630/Strajk-upozorenja-dva-sindikata-Pozorista-na-Terazijama
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десет дана поновити штрајк упозорења, са дужим трајањем него вечерас, а након тога 

предузети и друге мере. 

 

Они подсећају да још од децембра 2011. године траже сређивање стања у Позоришту и да су о 

свему одавно обавестили Секретаријат за културу Београда, али, како указују, директор 

игнорише њихове захтеве, а Град "одуговлачи са решењем проблема". 

 

Представници Самосталног синдиката и Синдиката музичких уметника окупљају 81 члана од 

укупно 145 запослених. 

 

С друге стране, представници управе рекли су Тањугу да Позориште има 141 запосленог на 

листи коју финансира оснивач - Скупштина Београда и још пет које плаћа само Позориште, а 

да се за 74 запослена зна да нису ни у једном синдикату, из чега закључују да штрајкачи немају 

већину. 

 

Вукобратовић вечерас није био присутан, а уметнички директор Жељко Јовановић изјавио је да 

се у синдикална питања не разуме нити му је то у опису посла, али и да не схвата разлоге 

штрајкача који доводе у питање рад најпосећенијег позоришта у граду. 

 

- Уверен сам да су основни разлози постојања позоришта - представе, њихов квалитет и 

публика, као и да је мера успеха у позоришту таленат. Позориште на Теразијама све то има - 

нагласио је Јовановић, изражавајући наду да овакви потези неће растерати публику. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/367459/Za-visak-zaposlenih-u-Jatu-vec-odvojene-pare-iz-budzeta 

За вишак запослених у Јату већ одвојене 
паре из буџета 

Бојана Анђелић  

Влада Србије усвојила је јуче краткорочне мере за стабилизацију финансијске ситуације „Јат 

ервејза“, од којих је најзначајнија обезбеђење новца за отпремнине вишкова запослених у 

„Јату“. Донета је одлука и о хитној набавци авиона на лизинг, сазнаје „Блиц”. 

Број запослених који желе да уз отпремнину оду из „Јата“ неће бити ограничен на око 600, 

како је првобитно предвиђено бизнис-планом за 2013. Уместо тога, Радна група јуче је 

предложила, а Влада прихватила, да из „Јата“ може да оде онолико запослених колико то 

жели. 

  

- Што их се више пријави, то ће бити боље за „Јат“ - један је од коментара који се јуче приликом 

расправе о судбини „Јата“ у Немањиној 11 могао чути. Новац за отпремнину неће, кажу, бити 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/367459/Za-visak-zaposlenih-u-Jatu-vec-odvojene-pare-iz-budzeta
http://www.blic.rs/autor/861/Bojana-Andjelic
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проблем. Како сазнајемо, он је обезбеђен са раздела Министарства за рад и социјалну 

политику, на коме је за различите социјалне програме из буџета планирано 1,6 милијарди 

динара. Део тих средстава искористиће се за отпремнине радника „Јата“. 

  

 

 

Кликните за увећање (+) 

 

Пошто је закључено да „Јат“ са постојећом флотом од 14 авиона, од којих лети само седам, не 

може да ради, Влада је закључила да треба хитно набавити три до четири авиона на лизинг. 

Који ће авиони бити изнајмљени, зависиће искључиво од „Јата“, коме је дата слобода избора. 

До сада су се помињали Ербасови и АТР-ови авиони. 

 

 

 

Потписивање меморандума о разумевању са „Ербасом“, који предвиђа куповину четири авиона 

типа А320, мораће да сачека доношење стратегије за „Јат“, коју би Влада Србије требало да 

усвоји у наредних неколико недеља. Тек након тога ће тим који буде именовала Влада почети 

преговоре са „Ербасом“ о ревидирању уговора из 1998. године, који предвиђа куповину осам 

авиона. „Ербас“ је раније упозорио да ће уколико до краја фебруара не буду почели озбиљни 

преговори, испорука авиона бити одложена минимум годину дана, па би уместо 2015, како то 

предвиђа бизнис-план за „Јат“, стигли тек 2016. 

  

Један од највећих проблема домаћег авио-превозника, поред вишка запослених и старе флоте, 

јесу дуговања од 5,5 милијарди динара, у највећој мери „Јат техници“ и Аеродрому „Никола 

Тесла“. 

  

"Ербас" на чекању 

http://www.blic.rs/data/images/2013-02-13/313612_blsrb021310_origh.jpg?ver=1360747741.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-02-13/313612_blsrb021310_origh.jpg?ver=1360747741.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-02-13/313612_blsrb021310_origh.jpg?ver=1360747741.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-02-13/313612_blsrb021310_origh.jpg?ver=1360747741.jpg
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Закључено је да „Јат“ у тим односима има неповољан статус јер услуге Аеродрома и „Јат 

технике“ плаћа више него било која друга страна компанија. Због тога ће као једна од 

краткорочних мера за стабилизацију „Јат ервејза“ бити и редефинисање односа с та два 

предузећа. 

  

Иако се претходних месеци као идеално решење за „Јат“ наводило оснивање нове компаније 

која би без дугова и на здравим основама могла да ради, од тога се ипак одустало. Процењено је 

да би то много коштало и да би била већа штета него корист. Осим тога, чак и када би држава 

преузела дугове „Јата“, њих на крају не би имао ко да плати. 
 

ИСТ МЕДИА 

http://www.istmedia.rs/kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-

gladu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-

od-ponedeljka-strajkuje-gladu 

Кулминира сукоб два синдиката у Руднику 
бакра Бор. Трујкић од понедељка штрајкује 
глађу 

Трујкић у једној од акција 

БОР, (ИСТ Медиа) Оснивање Синдиката рудара Србије, по идеји која је потекла у 
Бору, већ недељама заокупља пажњу јавности због сукоба бивших и нових 
синдикалних лидера Рудника бакра Бор. Овај случај, у коме су озбиљне речи 
оптужбе упућене и филијали „КБЦ“ банке у Бору, у којој се слива новац радника 
чланова Самосталног синдиката, прети да епилог добије и на суду. 
  
Председник Самосталног синдиката РББ Драгиша Трујкић, изјавио је на конференцији за 
новинаре да нико у тој организацији нема ништа против оснивања Синдиката рудара Србије, 
али не на начин како то ради Љубиша Миљковић, његов претходник, и помињани лидер 
будућег синдиката рудара. 
  
„Чланови Самосталног синдиката РББ се шиканирају и прети им се отказима уколико не пређу 
у нови синдикат. То чини бивши председник те организације Љубиша Миљковић, који 
притисцима покушава да преотме чланство Самосталног синдиката и учлани их у Синдикат 
рудара Србије. Радници се појединачно позивају у канцеларију где их Миљковић са појединим 
руководиоцима уцењује уколико не желе да уђу у нови синдикат“, рекао је Трујкић. 
  

ТРУЈКИЋ ОД ПОНЕДЕЉКА ШТРАЈКУЈЕ ГЛАЂУ 
Нови синдикат рудара Србије констатује да ће људи, средства и сва покретна и непокретна 
имовина постати власништво новог синдиката, као да смо ми робови, констатовао је 

http://www.istmedia.rs/kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu
http://www.istmedia.rs/kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu
http://www.istmedia.rs/kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kulminira-sukob-dva-sindikata-u-rudniku-bakra-bor-trujkic-od-ponedeljka-strajkuje-gladu
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Трујкић. Он је рекао да то неће да дозволи и најавио да од понедељак ступа у штрајк глађу 
до, како је рекао, избијања истине на видело и спаса синдиката РТБ. 

  
„Чланови претходног одбора синдиката РББ су на силу натерани да иступе са својих функција и 
уступе места неким другим људима који су наводно спровели прве демократске изборе у 
синдикату”, додао је Трујкић. 
  
Он је подсетио да је против Миљковића поднета кривична пријава због фалсификовања 
документације и уписа у регистар Синдиката рудара, и изразио наду да ће Министарство за рад 
и социјалну политику преиспитати спорну документацију. 
  
Он је обавестио новинаре и да пословодство КБЦ банке не дозвољава Самосталном синдикату 
да користи свој жиро рачун, већ да њиме, са кривотвореним печатом на вирманима, располаже 
Љубиша Миљковић, који је искључен из те организације. 
  
Директор филијале борске КБЦ банке Ђуро Бјековић, међутим, тврди да су све оптужбе на 
рачун те банке потпуно неосноване. 
  
Ми смо о томе већ разговарали са Трујкићем и упутили га да на суду реши проблем два 
синдиката. 
  
„Неко хоће да на мала врата узме новац, али за нас је Миљковић законски заступник 
Самосталног синдиката. Све радимо по правилима НБС и уколико суд утврди да је Трујкић у 
праву, банка ће свакако обештетити синдикат“ рекао је Бјековић. 
  
На нашу констатацију да постоји документ по коме је Миљковић смењен, али и да у вирманима 
користи нови печат, Бјековић је рекао да је он за КБЦ банку још председник, док његово 
искључење не буде „правоснажно“. 
  
Подршку Трујкићу дало је неколико удружења и синдиката, као и Центар за културну 
деконтаминацију из Београда. 
  
Данашњој конференцији за новинаре присуствовао је председник Самосталног синдиката РТБ 
Бор Драган Алексић, председник синдиката ТиР-а Јадран Поповић и други синдикални 
активисти. 
  

Љубиша Миљковић 

МИЉКОВИЋ: Новац од чланарине да остане Бору 
  
Циљ нам је био да оснујемо Синдикат рудара Србије како би новац од чланарина остао у Бору. 
Месечна чланарина Рудника бакра Бор износи око пола милиона динара, а од те суме Бору 
остаје свега 18 одсто. Централа синдиката у Београду добија 22, а остало регионални центар у 
Нишу, објашњава Миљковић, који напомиње да у Самосталном синдикату не желе да се лако 
одрекну новца и привилегија које имају последњих 12 година. 
  
Он је прозвао Драгишу Трујкића да је са једне стране синдикални активиста, а са друге члан 
Управног одбора РББ-а. 
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„Трујкић са једне стране представља синдикат а са друге пословодство. Његове функције, за 
које прима накнаде су неспојиве“, рекао је Миљковић за ИСТ Медиа. 
  
Према његовим речима, од 2.200 радника РББ-а, новом Синдикату рудара приступло је  1553 
члана. Овом синдикату приступили су и радници рудника Леце. 
 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-30909-sindikat-preispitati-privatizaciju-itka.html 

СИНДИКАТ: ПРЕИСПИТАТИ 
ПРИВАТИЗАЦИЈУ "ЖИТКА" 
Тањуг  
Самостални синдикат житомлинског предузећа ''Житко'' у Бачкој Тополи затражио је од 

надлежних органа да се преиспита приватизација те раније угледне компаније 

У допису тог синдиката упозорава се да је то предузеће, које послује више од једног века, 
доведено до ивице пропасти, након што је 2004. године продато “Верано моторсу”. 

“Житко”, као једна од водећих компанија за прераду житарица у Србији, која је купљена за 2,8 
милиона евра, имала је у власништву највеће смештајне капацитете за жито на простору бивше 
Југославије од 100.000 тона, млинове у Бачкој Тополи, Старој Моравици и Ловћенцу, као и 
фабрику теста са више од 560 радника, подсећају у синдикату. 
 
У допису се додаје да је у власништву “Житка” било и Пољопривредно предузеће “Пачир” са 
1.200 хектара земље и најсавременијим објектима за тов свиња и узгој говеда са фабриком 
сточне хране, коју је власник 2009. године продао за четри милиона евра. 
 
У међувремену је “Житко” задужен више десетина милиона евра чиме је потпуно урушен, тврде 
у синдикату и указују да су главни повериоци Комерцијална и АИК банка. 
 
Тиме су радници, чији је број од приватизације до данас више него преполовљен, доведени до 
просјачког штапа, а они који се позивају на споразумни раскид радног односа, а њих је око 100, 
нездовољни су понуђеном отпремнином, истичу у синдикату. 
 
Према речима председника синдиката “Житко” а.д. Тадише Сандића за отпремнину се нуди 
половина новчане суме која је предвиђена Колективним уговором и Законом о раду и то на 10 
месечних рата, без гаранција да ће тако и бити учињено. 
 
Радници неће пристати на понижавјуће услове, јер важећи прописи предвиђају повољније од 
оних који им се нуде, рекао је Тањугу Сандић и апеловао на надлежне органе да предузму мере 
како би били испоштовани прописи који регилишу ту материју чиме би се они заштитили. 
 
Сандић је додао да сада “Житко” ради са око пет одсто капацитета, да је од тренутно 210 
запослених,100 технолошки вишак, као и да млинови у Ловћенцу и Старој Моравици не раде, а 
са радом је стала и фабрика тестенина. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-30909-sindikat-preispitati-privatizaciju-itka.html
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Он је подсетио да је дневно из “Житка” раније излазило по 30 шлепера прерађевина од жита, а 
сада, како је навео, ни један комби, "што потврђује да је менаџмент и власник 'Верано моторс' 
који је користио објекте 'Житка' за хипотеке, па се сада јављају повериоци са потраживањима, 
који су потпуно урушили предузеће". 

У компанији "Житко" Тањугу су рекли да нису овлашћени за давање било каквих изјава. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=13&nav_category=12&nav_id=686556 

Сукоб синдиката у РТБ Бор 

ИЗВОР: Б92 

Бор -- Оснивање новог синдиката рудара Србије у РТБ Бор изазвало је лавину 

међусобних оптужби између Савеза самосталних синдиката општине Бор и новог 

синдаиката. 

 Новоформирани синдикат рудара Србије није основан да би штитио права радника већ да би 

угушио деловање Самосталног синдиката и прикрио неправилности у раду борског комбината, 

тврди Драгиша Трујкић председник ове синдикалне организације у Бору. 

Трујкић каже и да се запослени у Рударско-топионичарском басену под притиском учлањују у 

новоформирани синдикат и да је у питању чист мобинг.  

 

С друге стране, у новооснованом синдикату рудара Србије тврде да је једини мотив за 

синдикално деловање појединих синдикалних лидера у самосталном синдикату финансијски 

интерес, јер су годинама уназад, осим личних доходака, које су, како тврде, уредно примали у 

руднику бакра, добијали месечно око 200 000 динара накнада за синдикално деловање по 

најразличитијим основама.  

 

Овим поводом у Бору је данас одржана и конференција за новинаре Самосталног синдиката 

Бор, којој су као подршка присуствовали и представници Центра за културну деконтаминацију 

из Београда.  

 

И док представници Савеза самосталних синдиката Бор од понедељка најављују штрајк глађу 

како би јавности скренули пажњу на актуелна дешавања у овом граду, у новоформираном 

синдикату рудара Србије тврде да су им интереси радника испред интереса појединих лидера 

синдиката. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=13&nav_category=12&nav_id=686556
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