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Пoвищици минимaлцa истишe врeмe 
АУТОРКА: Б. СTJEЉA  

Истишe рoк дa сe утврди нoвa минимaлнa цeнa рaдa, joщ ниje зaкaзaнa ни сeдницa Сoциo-eкoнoмскoг 

сaвeтa. Укoликo нe oстaнe нa снaзи стaри минимaлaц, пoвeћaоe нajвищe 2.440 динaрa 

 
Mинимaлнoj плaти oд 20.010 динaрa ”истишe рoк” у пeтaк, jeр би oд 1. мaртa зa нajмaоe 600.000 
рaдникa трeбaлo дa вaжи нoви цeнoвник. Ипaк, o нoвoм изнoсу сe у мeђуврeмeну нeћe ни рaспрaвљaти 
jeр сe првa сeдницa Сoциo-eкoнoмскoг сaвeтa oшeкуje упрaвo нa oвaj дaтум. 
Пo нajвeрoвaтниjeм сцeнaриjу, минимaлнa сaтницa би сe мoглa пoвeћaти зa 12,2 oдстo, oднoснo зa 2.440 
динaрa, пa би рaдници умeстo 20.010 динaрa дoбиjaли 22.450 динaрa. Кaкo нeзвaнишнo сaзнajeмo, нa 
oвoм би сe прoцeнту мoглa пoстићи сaглaснoст у СEС jeр je рeш o изнoсу кojим сe нaдoкнaђуje 
прoщлoгoдищоa инфлaциja. 
Ипaк, сeдницa je нeизвeснa. Нeбojщa Aтaнaцкoвић, aктуeлни прeдсeдник СEС и прeдстaвник Униje 
пoслoдaвaцa Србиje, кaжe дa сeдницa нe мoжe дa сe зaкaжe збoг тoгa щтo je прeмиjeр Ивицa Дaшић, кojи 
у oвoм сaвeту иступa кao прeгoвaрaш ”у имe држaвe”, прeoкупирaн брojним другим oбaвeзaмa! 
- Ситуaциja je нeизвeснa jeр прeмиjeр жeли дa ушeствуje у рaду СEС и дa рaзгoвaрa o будућoj нajнижoj 
цeни рaдa, aли нe стижe - пoтврдиo je Aтaнкцкoвић. 
Прeдстaвници држaвe, пoслoдaвци и синдикaти сaстaли су сe пoслeдои пут прe мeсeц дaнa нa 
кoлeгиjуму СEС и тaдa утврдили днeвни рeд будућe сeдницe, aли нe и врeмe кaдa ћe сe o оeму 
рaспрaвљaти. 
Ипaк, Љубисaв Oрбoвић, прeдсeдник Сaвeзa Сaмoстaлних синдикaтa Србиje, нe мисли дa пoстoje 
рaзлoзи зa зaбринутoст: 
СAВET ПУН РУПA, РEШEНJA ЧEКAJУ MEСEЦИMAЗaкoн o сoциjaлнo-eкoнoмскoм сaвeту je пун рупa и 
нeoпхoднo гa je пoпрaвити кaкo би сe спрeшилe щтeтнe oдлукe - кaжe Цвeтaнoвић. - Првa мaнa je щтo 
oдлукe Сaвeтa нису oбaвeзуjућe, пa држaвa, кoja трaжи мищљeоe СEС, уoпщтe нe мoрa дa гa увaжи. A 
лoщe je и щтo сe нa сeдницaмa, o свим питaоимa, oдлушуje кoнсeнзусoм. Зaтo сe нa нeкa рeщeоa шeкa 
мeсeцимa. 

- Нeћe бити никaквoг кaщоeоa. Нoвa минимaлнa цeнa рaднoг сaтa сe oбрaшунaвa пoшeв oд мaртoвскe 
зaрaдe, aли сe исплaћуje у aприлу. Oшeкуjeм дa ћeмo у нaрeдним дaнимa дoћи дo рeщeоa и утврдити 
нoви изнoс прe нeгo щтo сe пoшнe сa oбрaшунaвaоeм плaтa. 
Oн дoдaje дa je ”тeoриjски мoгућe” дa сe вeћ нa првoj сeдници СEС пoстигнe дoгoвoр o нoвoм изнoсу 
минимaлцa и сaмим тим нe прoбиje никaкaв фoрмaлни рoк: 
- To je мoгућe сaмo aкo рaзликe измeђу прeдлoгa кoje пoнудe пaртнeри нe буду вeликe и сaмим тим сe 
лaкo дoђe дo кoмпрoмисa. 
Судeћи, мeђутим, пo лицитирaоимa кoja дoпиру из синдикaлнoг и пoслoдaвaшкoг тaбoрa, држaвa ћe, и 
oвoгa путa, имaти прeсудну улoгу jeр прeдстaвници рaдникa трaжe дa сe сaтницa сa 115 динaрa пoдигнe 
нa 130, дoк су пoслoдaвци прoтив билo кaквoг пoвeћaоa. 
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- Сви щтитe свoje интeрeсe пoдизaоeм цeнa, jeдинo никo нe щтити интeрeсe рaдникa - смaтрa Oрбoвић. 
- Пoщтo je инфлaциja у прoщлoj гoдини билa 12,2 oдстo тa сe рaзликa мoрa нaдoкнaдити и синдикaти 
нeћe пристaти нa мaоe изнoсe. 
A aкo сe у нajскoриjeм врeмeну дoгoвoр нe пoстигнe, Влaдa ћe ”прeсeћи” и сaмa oдрeдити минимaлну 
цeну рaдa. A у вaриjaнти дa дo сeдницe СEС ни нe дoђe, нa снaзи би oстao вaжeћи минимaлaц. 
- To je ”мeтoд силe” и oн нaм je тaкoђe пoзнaт из прoщлoсти - кaжe Oрбoвић. 
У синдикaтимa и пoслoдaвaшким oргaнизaциjaмa кoje нe ушeствуjу у оeгoвoм рaду, упркoс тoмe щтo 
имajу рeпрeзeнтaтивнoст, мислe дa зaпрaвo нeмa рaзликe мeђу интeрeсимa шлaнoвa СEС. 
- Дeсeт гoдинa унaзaд у СEС сeдe исти прeдстaвници истих oргaнизaциja и нe дoзвoљaвajу никoмe дa сe 
укљуши jeр oдлуку o тoмe дoнoси Oдбoр СEС у кojeм oпeт сeдe исти ти људи - кaжe Ивицa Цвeтaнoвић, 
прeдсeдник Кoнфeдeрaциje слoбoдних синдикaтa Србиje. - A oни oстaлe сoциjaлнe пaртнeрe oшиглeднo 
глeдajу кao кoнкурeнциjу. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:421717-Rusi-jos-mere-zelezaru 

Руси joщ мeрe жeлeзaру 
J. ИЛИЋ  

Oдлукa o прeузимaоу смeдeрeвскe жeлeзaрe бићe дoнeтa у мaрту, oбjaвљeнo je нa сajту 

"Урaлвaгoнзaвoдa", мaдa рoк истишe у шeтвртaк. Зaпoслeни нajaвили прoтeст у пeтaк 

 
ДA ли ћe руски "Урaлвaгoнзaвoд" пoстaти нoви влaсник "Жeлeзaрe Смeдeрeвo" бићe пoзнaтo тeк идућeг 
мeсeцa иaкo у шeтвртaк истишe рoк кojи je дaлa српскa влaдa зa приjaву пoтeнциjaлних стрaтeщких 
пaртнeрa. 
Кaкo je сaoпщтиo Oлeг Сиeнкo, дирeктoр "Урaлвaгoнзaвoдa", кoмпaниja ћe у тoку мaртa дoнeти кoнaшну 
oдлуку o прeузимaоу српскe "Жeлeзaрe Смeдeрeвo". 
- Рукoвoдствo "Урaлвaгoнзaвoдa" joщ oбaвљa прeлиминaрнe прoцeнe врeднoсти српскe жeлeзaрe, и нa 
oснoву тoгa ћe рускa кoмпaниja усвojити кoнaшну oдлуку o тoм пoслу - oбjaвљeнo je нa рускoм сajту 
мaoнлинe.ру. 
Дoк сe шeкa дa eвeнтуaлни руски пaртнeр "прeлoми" oдлуку, рaдници Жeлeзaрe тврдe дa je aрaнжмaн сa 
"Урaлвaгoнзaвoдoм" прoпao. Aсoциjaциja слoбoдних нeзaвисних синдикaтa, кoja je дaлa Влaди Србиje 
рoк дo 1. мaртa дa прoнaђe рeщeоe зa "Жeлeзaру Смeдeрeвo" нajaвилa je прoтeст рaдникa шeлишaнe и 
шлaнoвa оихoвих пoрoдицa зa пeтaк у пoднe. Oни oд држaвe трaжe пoкрeтaоe прoизвoдоe. 
- Прoтeст je нajaвљeн зa пeтaк у 12,00 шaсoвa испрeд кaпиje 1 "Жeлeзaрe Смeдeрeвo" гдe ћe сe, oсим 
рaдникa фaбрикe, oкупити и шлaнoви оихoвих пoрoдицa и грaђaни, кaжe Сaщa Чoлић глaвни пoвeрeник 
AСНС зa "Жeлeзaру Смeдeрeвo". 
Teндeр зa избoр стрaтeщкoг пaртнeрa истишe у шeтвртaк, 28. фeбрaурa, a у Mинистaрству финaнсиja нe 
жeлe дa кoмeнтaрищу дa ли ћe тeндeр бити прoдужeн. 
- "Урaлвaгoнзaвoд" je, пo свeму судeћи, oдустao oд прojeктa, щтo ћeмo у шeтвртaк и звaнишнo сaзнaти. 
Зaтo oд држaвe трaжимo дa oбeзбeди крeдитнe линиje и бaнкaрскe гaрaнциje зa пoкрeтaоe 
прoизвoдоe - кaжe Чoлић. 
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Jaт: Mилиoни eврa зa вищaк 
T. СПAЛEВИЋ  

Нaциoнaлнa aвиoкoмпaниja нaрeднe нeдeљe рaсписуje кoнкурс зa дoбрoвoљни oдлaзaк рaдникa. 

Oшeкуje сe дa ћe 400 зaпoслeних нaпустити "Jaт". Сeдaм лизинг кућa нуди aвиoнe 

Кoнкурс зa дoбрoвoљни oдлaзaк вищкa зaпoслeних из нaциoнaлнe aвиoкoмпaниje бићe рaсписaн 
нaрeднe нeдeљe, сaзнajу "Нoвoсти". "Jaт eрвejзу" je стигao дoпис Mинистaрствa рaдa, кoje je зa 
сoциjaлни прoгрaм у oвoм прeдузeћу издвojилo 300 eврa пo гoдини рaднoг стaжa. Taj изнoс бићe 
исплaћeн у динaрскoj прoтивврeднoсти пo срeдоeм курсу нa дaн кaдa Mинистaрству будe дoстaвљeн 
списaк рaдникa, кojи нaпущтajу кoмпaниjу. 
Joщ ниje прeцизирaнo кoликo ћe кoнкурс бити oтвoрeн, нajвeрoвaтниje дeсeт дo 15 дaнa. Oшeкуje сe дa 
ћe oкo 400 рaдникa дoбрoвoљнo нaпустити прeдузeћe, щтo би знaшилo дa ћe сe зa oтпрeмнинe 
пoтрoщити из кaсe Mинистaрствa рaдa шeтири милиoнa eврa. 
Кaкo сaзнajeмo, сeдaм свeтских лизинг кућa дoстaвилo je "Jaту" пoнудe зa изнajмљивaоe aвиoнa. Нa 
нaрeднoj сeдници Влaдинe рaднe групe зa "Jaт", кoja би трeбaлo дa будe oдржaнa крajeм oвe или 
пoшeткoм нaрeднe нeдeљe, пoнудe ћe бити oцeоeнe, oднoснo изaбрaћe сe нajпoвoљниje. 
У флoту српскoг прeвoзникa у aприлу стижу у нajaм двa ATР 72-500, a у мajу би трeбaлo дa слeтe и шeтири 
"eрбaсa" и тo двa A 319 и двa A 320. Дa би сe испoщтoвao рeд лeтeоa, укoликo будe пoтрeбe, "Jaт" ћe 
нaрeдних мeсeци пa дo 1. jунa, aнгaжoвaти и aвиoн "Aвиoгeнeксa". 
- Oшeкуjeм и дa сe фoрмирa eкспeртски тим, сa зaдaткoм дa утврди кoje лeтeлицe "Jaт" трeбa дa купи, a 
шиja je испoрукa плaнирaнa зa 2015. гoдину - кaжe зa "Нoвoсти" Mилутин Пoпoвић, пoмoћник министрa 
сaoбрaћaja.. - Прeгoвoри сa "Eрбaсoм" oкo aктивирaоa угoвoрa из 1998. гoдинe трeбaлo би дa крeну щтo 
прe, aли тo нe знaши дa сe сa другим прoизвoђaшимa нeћe рaзгoвaрaти. Рaди сe и нa рeдeфинисaоу 
пoслoвних oднoсa "Jaтa" сa бeoгрaдским aeрoдрoмoм, "Jaт тeхникoм", "Супoртoм". 
Кaкo кaжe Пoпoвић, рaстeрeћeни "Jaт" убудућe ћe бити oбaвeзaн дa нa врeмe измируje свe oбaвeзe 
прeмa дoмaћим дoбaвљaшимa, aли ћe и oни кojи нaциoнaлнoj aвиoкoмпaниjи пружajу услугe мoрaти дa 
сe држe угoвoрa или ћe "Jaту" плaћaти пeнaлe. Примeрa рaди, зa "Jaт тeхнику" тo знaши квaлитeт услугe, 
пoщтoвaоe рoкoвa... 
- Прeиспитуjeмo угoвoрe пo свим сeгмeнтимa, укљушуjући и цeнe услугa - нaвoди Пoпoвић. - Нaциoнaлнa 
aвиoкoмпaниja трeбa дa будe стимулисaнa у склaду сa оeним ушeщћeм нa дoмaћeм тржищту или у 
прихoдимa кoмпaниja, кoje joj пружajу услугe. 
 
РAMПA НA ДOЗВOЛE 
Спoрaзум o oтвoрeнoм нeбу joщ ниje нa снaзи, jeр гa три држaвe из EУ нису рaтификoвaлe, пa тaкo 
Србиja, кao пoтписницa, joщ ниje дужнa дa гa примeоуje, oднoснo дa "щaкoм и кaпoм" издaje дoзвoлe 
стрaним прeвoзницимa. Taкo je joщ нeизвeснo хoћe ли нискoтaрифнoм "Изи чeту" уoпщтe бити дaтa 
дoзвoлa зa лeтoвe нa линиjи Бeoгрaд - Mилaнo. 
- Tрaжили су дa лeтe нa тoj линиjи истим дaнимa кao "Jaт" и тo нe мoжe - истишe Пoпoвић. - To ниje у 
интeрeсу нe сaмo дoмaћeг прeвoзникa, нeгo и путникa. Вaљдa je лoгишнo дa путници имajу свaкoднeвну 
вeзу из Бeoгрaдa зa Mилaнo, a нe дa им срeдoм, пeткoм и нeдeљoм лeтe двe кoмпaниje. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:421716-Jat-Milioni-evra-za-visak


5 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:421720-Gorenje-i-Panasonik-zajedno-u-Zajecaru 

Гoрeоe и Пaнaсoник зajeднo у Зajeшaру 
АУТОР: Љ. T.  

У Зajeшaру би трeбaлo дa будe изгрaђeнa фaбрикa зa прoизвoдоу рaсхлaдних урeђaja кojу ћe 

зajeднишки oтвoрити "Гoрeоe" и "Пaнaсoник". Плaнирa сe дa у тoj фирмим пoсao нaђe 1.400 људи 

 
"Гoрeоe" и "Пaнaсoник" oтвoрићe зajeднишку фирму у Зajeшaру зa прoизвoдоу рaсхлaдних урeђaja, 
врeдну oкo 70 милиoнa eврa, сaзнajу "Нoвoсти". У тoку je eкспрoприjaциja зeмљищтa у oкoлини 
пoстojeћe фaбрикe "Гoрeоa" у Зajeшaру. 
Кaдa сe тaj пoступaк oкoншa, зaпoшeћe изгрaдоa фaбрикe, у кojoj ћe, кaдa будe пoшeлa дa рaди, пoсao 
дoбити 1.400 људи. Грaдoнaшeлник Бoщкo Нишић, ниje жeлeo дa пoтврди, aли ни дa дeмaнтуje нaщa 
сaзнaоa. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/metalci-nisu-za-staro-gvozdje 

Металци нису за старп гвпжђе 

„Впјвпдина метал кластер” настап је кап један пд кљушних резултата истпименпг прпјекта кпји се 
реализује уз финансијску ппдрщку ЕУ, прпјекат су ппдржали Влада Републике Србије и Влада 
Впјвпдине, а нпсилац је ппщтина Темерин. 

Има 116 шланпва, привредних субјеката и институција из металске пбласти, у кпјима је заппсленп 6.500 
људи. У прптеклпј гпдини шланице кластера пствариле су 300 милипна евра укупнпг прихпда, пд шега 80 
милипна крпз извпз. 

Председник Скупщтине АП Впјвпдине Ищтван Пастпр, ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое 
и равнпправнпст пплпва Мирпслав Васин и ппкрајински секретар за међурегипналну сарадоу и лпкалну 
сампуправу Бранислав Бугарски пружили су јуше пуну ппдрщку даљем успещнпм раду „Впјвпдина метал 
кластера”, шија је седница Скупщтине пдржана у Скупщтини АП Впјвпдине. 

Указујући на знашај фпрмираоа металскпг, али и других кластера у Впјвпдини, Ищтван Пастпр је истакап 
да такви ппдухвати уливају наду да смп, зарад заједнишкпг дпбра, спремни да прекпрашимп 
ппјединашне ситне интересе и сппзнамп да ппвезиваоем ппстајемп свеукупнп јаши. 

– Кластер металскпг кпмплекса је у тпме најдаље птищап, щтп је вепма знашајнп јер је реш п 
традиципналнпј впјвпђанскпј привреднпј грани, кпја и данас има велики пптенцијал, без пбзира на тп 
щтп памти и нека бпља времена – истакап је Пастпр. – Од 2001. дп 2008. гпдине у Србији је угащенп 
400.000 радних места, пд кпјих је 90.000 у металскпм кпмплексу. Са смаоеоем брпја заппслених пап је 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:421720-Gorenje-i-Panasonik-zajedno-u-Zajecaru
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/metalci-nisu-za-staro-gvozdje
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и утицај тпг кпмплекса на привредни ушинак, али без пбзира на тп, металски кпмплекс и данас ушествује 
у извпзу из Впјвпдине с пкп 26,2 пдстп. Тп најбпље гпвпри п оегпвпм знашају. 

Мирпслав Васин је пценип да „Впјвпдина метал кластер” представља један пд најбпљих примера те 
врсте удруживаоа, не самп у АПВ већ и у шитавпј Републици. Он је истакап да ће збпг ппстигнутих 
резултата Влада Впјвпдине наставити да пружа ппдрщку раду тпг кластера, али и кластера из других 
привредних пбласти, какп пних кпји већ ппстпје, такп и пних кпји тек треба да буду фпрмирани. 

Стратегија развпја дп краја гпдине 
Бранислав Бугарски указап је на тп да изузетнп развијена међурегипнална сарадоа Впјвпдине снажнп 
мпже дппринети развпју металскпг, али и других привредних сектпра. 

– Дп краја пве гпдине желимп да усвпјимп стратегију развпја АПВ кпја ће се темељпти на 
ппљппривреди, металскпј индустрији, мащинскпј индустрији, ИТ-сектпру, аутпмпбилскпј индустрији, 
енергетици...– рекап је Бугарски. – Впјвпдина има свпју щансу на међунарпднпм тржищту и све 
активнпсти кпје се буду тицале Ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну сарадоу базираће се на 
тпме да усппстављамп пднпсе, тражимп партнере у градпвима и регијама. Привреда ће такп наћи свпје 
местп, пре свега на еврппскпм тржищту јер нам је пнп најближе, али у сарадои с будућим партнерима и 
на већим тржищтима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/suboticka-industrija-se-vratila-u-2007 

Субптишка индустрија се вратила у 2007. 

АУТОР: Е. Д. 
 

Физишки пбим индустријске прпизвпдое у Субптици ппап је лане у пднпсу на 2011, ппгптпвп у 
прерађивашкпј, пднпснп прехрамбенпј индустрији, решенп је на седници Управнпг пдбпра Регипналне 
привредне кпмпре Субптица, кпја ппкрива привреду на северу Башке и у Пптисју. 

– Пад у сектпру прерађивашке индустрије изнпсип је 1,5 прпценат, а у пквиру тпга прехрамбена 
индустрија, једна пд најважнијих индустријских грана тпг регипна, бележи пад пд 2,9 прпцената – рекап 
је нпвинарима секретар Кпмпре Иван Впјнић Тунић. – Осим стандардних прпблема, карактеристишних 
за целпкупну привреду и глпбалну екпнпмију, разлпге за пад треба тражити у сущи и оенпм утицају на 
прехрамбену индустрију, ппгптпвп у перипду када су се ти ппљппривредни прпизвпди ппшели 
кпристити у вищпј фази прераде. 

Он је наппменуп да су највећи индустријски раст имале прпизвпдоа намещтаја, електришне ппреме, 
грађевинских материјала, щећера, кпже и пбуће, прецизирајући да ппједине гране имају ниске стартне 
пснпве из 2011. гпдине, а да је једини реалан раст забележен у сектпру прпизвпдое електрп-ппреме и 
грађевинскпг материјала. С друге стране, какп је рекап, највећи пад се бележи у прпизвпдои 
фармацеутских прпизвпда, дувана, пића и текстила. 

Он је ппдсетип на тп да је у 2011. пстварен раст пд 6,1 ппстп, а да ппдаци за прпщлу гпдину ппказују да 
је индустријска прпизвпдоа била на нивпу 2007. гпдине. Впјнић Тунић је рекап да је сппљнптргпвинска 
размена регипна ппрасла педесетак милипна дплара, и оен нивп је лане дпстигап 1,29 милијарду 
дплара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/suboticka-industrija-se-vratila-u-2007
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– Тај нивп мпжемп захвалити страним инвестицијама, ппгптпвп у Привреднпј зпни Мали Бајмпк. 
Највећи рпбни артикал кпји се извпзи из пвпг регипна јесу ветрпгенератпри субптишкпг „Сименса„, 
следи щећер и прпизвпди пд щећера – рекап је пн.        

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firmi-u-stecaju-sudbina-na-sudu 

Фирми у стешају судбина на суду 

У Привреднпм суду у Зреоанину за 1. март је заказнп рпшищте на кпјем ће псниваш и бивщи власник 
кпмпаније „Транспетрпл“ Бранкп Самарчић ппднети план репрганизације те кпмпаније. 

О прихватаоу тпг плана пдлушиће ппверипци, већинпм гласпва. 

Стешај у „Транспетрплу“ из Сешоа прпглащен је у зреоанинскпм суду 7. нпвембра 2011. гпдине, на 
захтев кпмпаније „Мркщићеви салащи“ из Српскпг Итебеја, једнпг пд већих ппврерилаца. Стешај је 
уведен ппсле једнпгпдищое блпкаде рашуна и збпг исказанпг дуга пд 485 милипна динара. 

Пп касније саппщтеним ппдацима, дугпви „Транпетрпла“ су дпстигли 1,8 милијарду динара, дпк је 
неппкретна и ппкретна импвина прпцеоена на 800 милипна динара. Тпкпм три деценије ппслпваоа, 
псим прпдајпм нафте и нафтних деривата, „Транспетрпл“ се бавип агрпбизниспм, узгпјем и прпдајпм 
рибе и другим ппслпвима. 

Свему је претхпдила велика медијска бука, кпја је пстала упамћена пп пптужбама и пбрашунима 
некадащоих сарадника и власника, уз наслпве кап щтп је“ Банатска превара века“. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/kultura/vukobratovic_izneo_netacne_podatke.11.html?news_id=256426 

Moгућa пoтпунa oбустaвa рaдa у Пoзoришту нa Teрaзиjaмa 

Вукoбрaтoвић изнeo нeтaшнe пoдaткe 

AУTOР: M. К. 

Бeoгрaд - Пoзoрищту нa Teрaзиjaмa прeти пoтпунa oбустaвa рaдa укoликo сe нe пoжури сa усвajaоeм 

oстaвкe дoсaдaщоeг дирeктoрe oвe кућe Mихaилa Вукoбрaтoвићa, рeшeнo je нa jушeрaщоoj 

кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe нa кojoj су гoвoрили прeдстaвници двa рeпрeзeнтaтивнa синдикaтa oвoг 

тeaтрa. Нaимe, прeдсeдник Сaмoстaлнoг синдикaтa Брaнислaв Joвић и прeдсeдник Сaмoстaлнoг 

синдикaтa културe Бeoгрaдa Дрaгaн Toдoрoвић пoслaли су дoпис грaдскoм сeкрeтaру зa културу 

Кaтaрини Живaнoвић у кoмe трaжe убрзaвaоe прoцeдурe. 

 
Пoдсeтимo, шлaнoви Сaмoстaлнoг синдикaтa и Синдикaтa музишких умeтникa Пoзoрищтa нa Teрaзиjaмa 
oдржaли су двa щтрajкa упoзoрeоa зaхтeвajући oстaвку дирeктoрa Вукoбрaтoвићa збoг оeгoвoг 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firmi-u-stecaju-sudbina-na-sudu
http://www.danas.rs/danasrs/kultura/vukobratovic_izneo_netacne_podatke.11.html?news_id=256426
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дoсaдaщоeг рaдa кojим je „угрoжeн рaдa кућe и сoциjaлнo-eкoнoмскoг пoлoжaja зaпoслeних, уз крщeоe 
зaкoнa и eтикe“. Oн je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe oдржaнoj 21. фeбруaрa jaвнo пoнудиo свojу oстaвку 
нaкoн шeгa je пoслao и звaнишни дoпис Грaдскoм сeкрeтaриjaту зa културу. 

Oсврћући сe нa оeгoвo иступaоe у jaвнoсти, прeдстaвници синдикaтa су кaзaли дa je тoм приликoм 
Вукoбрaтoвић изнeo брojнe нeтaшнe пoдaткe. Oни су нoвинaримa дaли нa увид спискoвe кojи пoкaзуjу дa 
дирeктoр имa пoдрщку 57 зaпoслeних, дoк синдикaт шинe 73 шлaнa (65 шлaнoвa Сaмoстaлнoг синдикaтa и 
oсaм шлaнoвa Синдикaтa музишких умeтникa), истaкaвщи дa oвe брojкe нe шинe спoљни сaрaдници ни 
пeнзиoнeри кojи хoнoрaрнo рaдe у пoзoрищту. Измeђу oстaлoг, синдикaлци су нoвинaримa пoнудили нa 
увид угoвoр кojи je Вукoбрaтoвић нaпрaвиo сa сoбoм зa рeжиjу прeдстaвe „Бриљaнтин“ 2009, кojи je 
умeстo оeгa пoтписao шлaн Упрaвнoг oдбoрa. 

Прaвo зaпoслeних дa имajу прeдстaвникe у УO 

Пoвoдoм Вукoбрaтoвићeвe изjaвe у кojoj питa грaдску влaст зaщтo je бeз кoнсултaциje с оим смeнилa 
шлaнoвe УO глумицу Mину Лaзaрeвић и диригeнтa Mилaнa Нeдeљкoвићa, a имeнoвaлa глумицу 
Eлизaбeту Ђoрeвску и хoристу Љубищу Диншићa, Синдикaти истишу дa je оихoвo зaгaрaнтoвaнo прaвo 
кao зaпoслeних дa имajу свoje прeдстaвникe у УO. 
 

 

Зaпoслeни у крaгуjeвaчкoм Цeнтру зa стрнa житa нajaвљуjу нoвe прoтeстe 
 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/traze_pravo_na_lecenje_i_isplatu_zaostalih_plata.73.html?news_id=2563

97 

Tрaжe прaвo нa лeшeоe и исплaту зaoстaлих плaтa 

AУTOР: З. РAДOВAНOВИЋ 

Крaгуjeвaц - Збoг ускрaћeнoг прaвa нa лeшeоe и нeисплaћeних зaрaдa, Синдикaт и рaдници у 

крaгуjeвaшкoм Цeнтру зa стрнa житa нajaвљуjу зa сутрa (шeтвртaк) нoви прoтeст, кojим ћe нaдлeжни 

пoнoвo, пo кo знa кojи пут у пoслeдоих нeкoликo гoдинa, бити упoзoрeни нa вищe нo нeзaвидну 

пoслoвнo финaнсиjску ситуaциjу у тoj нaушнo-истрaживaшкoj устaнoви и тeжaк мaтeриjaлни сoциjaлни 

пoлoжaj зaпoслeних. 

 
- Oд 58 зaпoслeних, 51 нeмa oвeрeнe здрaвствeнe коижицe, a тимe ни прaвo нa лeшeоe joщ oд 1. 
oктoбрa 2012. Кaкo сви пoкущajи дa у прeгoвoримa сa нaдлeжнимa рeщимo тaj прoблeм нису дaли 
никaквe рeзултaтe, принуђeни смo дa пoнoвo oргaнизуjeмo прoтeстe, кojи ћe нajпрe бити упoзoрaвajући, 
a дoцниje ћe, aкo oпeт нe будe oдгoвaрajућe рeaкциje нaдлeжних, сигурнo бити рaдикaлизoвaни - рeклa 
je jушe зa Дaнaс прeдсeдницa Синдикaтa Љиљaнa Mиjaилoвић. 

Зa рaзлику oд oстaлих зaпoслeних, сeдмoрo нaушних рaдникa у Цeнтру, прeмa рeшимa Mиjaилoвићeвe, 
имa oвeрeнe здрaвствeнe коижицe. To дoдaтнo иритирa рaдникe кojимa ниje jaсaн тaкaв 
дискриминaтoрски oднoс нaдлeжних прeмa оимa. Зaпoслeнимa у крaгуjeвaшкoм Цeнтру зa стрнa житa, 
шиjи je рaшун у блoкaди joщ oд aвгустa 2009, дугуje сe пo 13 зaрaдa из oвe и прeтхoдних гoдинa. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/traze_pravo_na_lecenje_i_isplatu_zaostalih_plata.73.html?news_id=256397
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/traze_pravo_na_lecenje_i_isplatu_zaostalih_plata.73.html?news_id=256397
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Пoдсeтимo дa су зaпoслeни у Цeнтру зa стрнa житa, нajстaриjoj нaушнo-истрaживaшкoj устaнoви тoг типa у 
Србиjи и нa Бaлкaну, у oктoбру 2009. у знaк прoтeстa збoг ситуaциje у Цeнтрa и oднoсa држaвe прeмa 
оeму, jaвнo спaлили свoje дoктoрскe, мaгистaрскe и другe диплoмa, кao и признaоa и нaгрaдe зa 
дoпринoс рaзвoj нoвих сoрти житaрицa. Ни тo, мeђутим, ниje пoкрeнулo нaдлeжнe држaвнe oргaнe дa 
oбeзбeдe нoрмaлнo функциoнисaоe. 

 


