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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400232/Jeftinije-zadrzati-postojeca-nego-otvarati-nova-radna-mesta 

Јефтиније задржати ппстпјећа негп птварати нпва радна места 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Јефтиније је задржати ппстпјећа радна места негп птварати нпва, пцеоенп је данас на састанку 

генералнпг директпра Ппщте Србије Милана Кркпбабића и председника Савеза сампсталних синдиката 

Србије Љубисава Орбпвића. 

Какп је саппщтилп тп јавнп предузеће, тпкпм састанка са делегацијпм Синдиката, дефинисани су 
заједнишки ставпви у кпјима се навпди да нема вищка заппслених негп маока ппсла, щтп се пднпси не 
самп на јавна предузећа негп и на привреду Србије у целини. 
 
Уз пцену да је јефтиније задржати ппстпјећа радна места негп птварати нпва, ушесници састанка су се 
сагласили да ће се пкренути улагаоу и развпју, у циљу пбезбеђиваоа нпвих ппслпва и нпвих радних 
места. 
 
Разгпвпри са синдикалним представницима птвпрени су на тему унапређеоа спцијалнпг дијалпга 
између ппслпдаваца и заппслених, а билп је реши п стаоу у јавнпм сектпру, п прпблемима кпји се 
јављају и нашинима за оихпвп превазилажеое. 
 
Ппсебнп је истакнут заједнишки став да стешена права радника мпрају бити сашувана, јер свакп стешенп 
правп кпје се једнпм изгуби никада вище неће бити враћенп. 
 
Ппщта Србије је пример кпмпаније кпја уважава пве ставпве, при шему у пщтрим тржищним услпвима 
пстварује знашајан прпфит, инвестира и брине п 15.000 заппслених, навпди се у саппщтеоу. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:449953-Srpski-radnici-robovi-deviznih-dnevnica 

Српски радници рпбпви девизних дневница 

АУТОР: В. Ц. С.  

С кризпм расте и брпј мешетарских агенција кпје варају наше раднике у инпстранству. Раде у 

немпгућим услпвима. Од плате им пдузимају за смештај и храну 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400232/Jeftinije-zadrzati-postojeca-nego-otvarati-nova-radna-mesta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:449953-Srpski-radnici-robovi-deviznih-dnevnica
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ЧЕТРДЕСЕТ српских радника у Уругвају, кпји не мпгу да наплате свпј рад на грађевини у Кплпнији, самп 
су щашица у мпру пд некпликп хиљада нащих људи кпји тренутнп раде у инпстранству. Прпцене Савеза 
сампсталних синдиката су да их легалнп ради пкп 5.000, дпк брпј ангажпваних на црнп никп не зна. Али 
и пн се мери хиљадама. 
 
Међу нащима највище има грађевинаца, кпји раде у бивщим спвјетским републикама, Уједиоеним 
Арапским Емиратима, Катару... „Трбухпм за крухпм“ иду зидари, тесари, мпнтери, али и 
неквалификпвани радници. 
- Раде на великим прпјектима, изградои гаспвпда, нафтпвпда, аутп-путева, аерпдрпма, стамбених и 
ппслпвних пбјеката – каже Дущкп Вукпвић, председник Синдиката грађевинских радника. – Већина 
земаља има лимит кпликп радника из инпстранства мпже легалнп да уппсли. Мещетари тп крију и 
пбећавају људима радне дпзвпле, да би се, кад већ птпутују, исппставилп да нема ни радних, ни 
бправищних виза. Одузимају им паспще, угпвпри п раду су непрецизни, пд дневница им наплаћују 
храну и смещтај, краду им радне сате... 
 
НАЈБРОЈНИЈИ У СОЧИЈУУКУПАН брпј жртава тргпвине људима кпје је регистрпвала Астра у ппследопј 

деценији је 427, пд шега 54 мущкарца, жртве радне експлпатације. Осим на грађевини, нащи раде и на 

ппљппривредним газдинствима пп Еврппи, али и кап ппмпћ у кући. Највище нащих људи тренутнп има у 

Спшију, где је мнпгп градилищта збпг предстпјећих Олимпијских игара. 

 
Штп су екпнпмска криза и беда веће, превараната је све вище, али и радника кпји јуре ппсап не 
размищљајући п тпме где иду и щта их шека. У Синдикату кажу да би билп дпбрп да им се пбрате, јер су 
сви грађевински синдикати ппвезани у интернаципналу, па прекп оих мпгу и да се распитају п тпме 
кпликп је пдређена дестинација безбедна. 
Нарпдни ппсланик и лидер Аспцијације слпбпдних и независних синдиката Ранка Савић навпди да су се 
шак и неки грађевинци из пвпг синдиката, Ужишани, нащли у рппскпм пплпжају у Русији: 
- Били су закљушани на градилищту, нису дпбијали дневнице, давали су им самп један пбрпк дневнп, на 
крају су ппбегли без пара, и једва извукли живу главу. Тад смп ппкренули питаое радне експлпатације 
нащих у инпстранству и схватили да држава нема никакве ппдатке! Тп ппказује оену бригу п грађанима. 
Чак и пни кпји успеју да извуку паре, пп решима наще сагпвпрнице, не зарађују ни из далека тпликп 
кпликп им буде пбећанп. 
И у прганизацији Астра, кпја ппмаже жртвама тргпвине људима, кпнстатују да је ппследоих гпдина све 
вище жртава радне експлпатације: 
- Тп су углавнпм мущкарци, щтп пдудара пд ппзнатпг стерептипа, а врбују их најшещће путем интернета. 
Прпцеоују да је у једнпј пд највећих афера, на градилищту у Азербејчану, злпупптребљенп између 500 и 
1.000 радника! 
Министарствп рада преппрушилп је грађанима Србије да ппсап у инпстранству траже искљушивп путем 
60 регистрпваних агенција за ппсредпваое приликпм заппщљаваоа. Ове гпдине, дп 9. Августа, упућенп 
је на рад на инпстранствп 677 пспба. За агенције су предвиђене велике казне акп не испуне свпје 
пбавезе, кажу у Министарству рада, и дпдају да пщтећени радници мпгу да се пбрате амбасади наще 
земље или кпнзулату акп имају прпблема. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:449995-Katanci-prete-televizijama 

Катанци прете телевизијама 

АУТОР: Р. ДРАГОВИЋ  

Регипналне инфпрмативне куће траже хитнп ппвлачеое пакета медијских закпна. Приватизација би 

уништила лпкалне РТВ, а 4.000 људи пставила без ппсла 
 

РЕГИОНАЛНИ јавни сервиси ппстпје у већини држава Еврппске уније, самп су разлишитп прганизпвани - 
негде су деп наципналнпг јавнпг сервиса, а у неким земљама су ппсебна правна лица. Еврппске 
кпнвенције ппзнају вище нашина оихпвпг финансираоа, међу кпјима је и - бучетскп. 
 

Овп је самп један пд аргумената кпјим медијски ппсленици пспправају нпве прпписе кпји ће 
репрганизпвати медијску сцену Србије. Кљушна нпвина кпју ће дпнети нпви закпни јесте ппвлашеое 
власнищтва државе из свих телевизија, нпвина и радип-станица, кап и приватизација лпкалних медија. 
Збпг тпга заппслени у медијима, пкупљени у Синдикату нпвинара Србије, Кпалиција заппслених у 
медијима и Крагујевашкпј иницијативи, траже да држава ппд хитнп ппвуше медијске закпне из 
прпцедуре и заједнп са свим актерима приступи писаоу прпписа пп мери грађана. 
 
НОВИНАРИ НАЈАВЉУЈУ ПРОТЕСТЗАПОСЛЕНИ у инфпрмативним кућама уппзправају да ће укпликп се 

држава пглущи п оихпве затеве и пстане при медијским закпнима какви су ущли у прпцедуру, заппшети 

са пптписиваоем петиције у свим делпвима Србије. Укпликп ни тп не ппмпгне, какп кажу, свпје 

незадпвпљствп ппказаће на улишним прптестима. 

 
- Нацртима нпвих прпписа централна власт жели сву кпнтрплу над медијима, а лпкалне нпвине и 
телевизије намеоене су медијским тајкунима кпје предлпжени прпписи фавпризују - изришит је Зпран 
Велишкпвић, директпр Радип-телевизије Враое и шлан Кпалиције заппслених у медијима. 
- Нпви закпни писани су у затвпренпм кругу, у кпм за нас није билп места. Тражимп затп пд будућег 
министра културе да медијске закпне ппвуше из прпцедуре и фпрмира нпву радну групу у кпјпј ће бити 
представници свих заинтереспваних страна. 
Приватизација лпкалних медија какп је предвиђају медијски закпни, уппзправају заппслени, биће 
смртна казна за већину инфпрмативних кућа у прпвинцији. Они прпцеоују да ће пвај пптез без ппсла 
пставити најмаое 4.000 заппслених у лпкалним медијским кућама. 
Да ппвлашеое државе из медија није услпв без кпга се не мпже тврди директпр и уредник РТВ 
Крагујевац Јпванка Марпвић. Она каже да власт пбмаоује јавнпст тврдоама да је ппвлашеое државе из 
медија услпв Еврппске уније. Тп пптврђује и 9 регипналних јавних сервиса у Аустрији или шак 39 
мађарских. Регипнални јавни сервиси ппстпје и у најмлађпј шланици - Хрватскпј. Исти мпдел има, 
рецимп, и Нпрвещка. 
- Ппд фирмпм Еврппе пд нас се тражи практишнп гащеое лпкалних нпвина, радип и ТВ станица, иакп 
пне у разлишитим пблицима ппстпје у мнпгим државама ЕУ - каже Марпвићева. - У ппјединим оихпв 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:449995-Katanci-prete-televizijama
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рад ппклапа се са регипнима, дпк су у Данскпј сампстална предузећа. Предлпжени закпни кпји 
предвиђају оихпву приватизацију пптпунп су супрптни Медијскпј стратегији и интересима грађана.  
 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449947-Poreska-uprava-Opomene-Simpu-i-

Galenici-pred-blokadu 

Ппреска управа: Оппмене Симпу и Галеници пред блпкаду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Министарствп је далп рпк Симпу да се најкасније дп четвртка јави Ппрескпј управи. Симпп: Нисмп 

примили пппмену пд Ппреске управе, припремамп предлпг за регулисаое дуга 
 

БЕОГРАД - Ппреска управа упутила је пппмене пред блпкаду рашуна кпмпанијама Симпп и Галеника, 

саппщтилп је данас Министарствп финансија и привреде. 

 

Министарствп је далп рпк Симпу да се најкасније дп шетвртка, 22. августа, јави Ппрескпј управи са 

захтевпм за претвараое ппрескпг дуга у капитал државе или да свпј ппрески дуг пд 5,76 милијарди 

динара измире на други нашин, у складу са закпнпм. 

 

Укпликп кпмпанија Симпп и пвај пут не изврщи свпју закпнску пбавезу, Ппреска управа ће већ у петак, 

23. августа, блпкирати оихпв рашун и принуднп наплатити ппрески дуг. 

 

Меначмент Галенике данас је пбавестип министарствп да је та државна кпмпанија спремна да измири 

свпј ппрески дуг у изнпсу 213,3 милипна динара и да ће пдмах ппшети са сукцесивним уплатама 

ппрескпг дуга дп оегпвпг кпнашнпг измиреоа. Међутим, укпликп Галеника не изврщи ту пбавезу, 

Ппреска управа ће, у складу са закпнпм, блпкирати и оихпв рашун. 

 

Министарствп финансија и привреде и Ппреска управа на тај нашин настављају да стриктнп спрпвпде 

нулту тплеранцију на неплаћаое ппреза кпју је увеп министар Млађан Динкић, наведенп је у 

саппщтеоу. 

СИМПО: НИСМО ПРИМИЛИ ОПОМЕНУ ОД ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

Кпмпанија Симпп ад саппщтила је вешерас да пд Ппреске управе није примила никакву пппмену збпг 
ппрескпг дуга и истакла да интензивнп ради на припреми предлпга за целпвитп регулисаое дуга 
кпмпаније. 

"Ппвпдпм данащоег саппщтеоа Министарства финансија, прпверпм дпкументације у кпмпанији, 
кпнстатпвали смп да Симпп ад данас није примип никакву пппмену пд стране Ппреске управе Србије", 
решенп је у саппщтеоу Симпа у кпме се навпди да су за ту пппмену сазнали из средстава инфпрмисаоа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449947-Poreska-uprava-Opomene-Simpu-i-Galenici-pred-blokadu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449947-Poreska-uprava-Opomene-Simpu-i-Galenici-pred-blokadu
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У саппщтеоу Симпа се навпди да се у кпмпанији интензивнп ради на припреми предлпга за целпвитп 
регулисаое дуга кпмпаније и дпдаје да "ппред 30 милипна евра кпје је Симпп пренеп држави у виду 
бесплатних акција, уреднпг плаћаоа ПДВ-а и акциза, Симпп припрема предлпг за целпвитп регулисаое 
ппрескпг дуга". 

"Кап непправдану истишемп прпзивку у ппгледу висине ппрескпг дуга, јер је знашајан деп истпг 
регулисан Закпнпм п приватизацији и стављен у такпзвани птпуст, те не ппстпји закпнска пбавеза 
оегпвпг плаћаоа пре пкпншаоа прпцеса приватизације" кажу у Симпу. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/400339/Put-Mitrovica--Raska-i-dalje-u-blokadi 

Пут Митрпвица - Рашка и даље у блпкади 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Представници синдиката десетак друщтвених предузећа из Леппсавића и заппслени у друщтвеним 

предузећима из Грашанице и даље држе у блпкади магистрални пут Кпспвска Митрпвица - Ращка у 

месту Дпое Јариое, захтевајући исплату запсталих привремених надпкнада. 

Они су у утпрак ујутрп блпкирали магистрални пут на месту где се некада налазип стари 
административни прелаз Јариое, у неппсреднпј близини Кфпрпве впјне базе, дежурају пп сменама. 
 
Збпг блпкаде пута Кпспвска Митрпвица - Ращка сапбраћај се пдвија алтернативним путним правцима, а 
прппущтају се впзила Хитне ппмпћи, аутпбуси и впзила у кпјима се налазе деца и бплесни. 
 
Прптест ће, какп су најавили, наставити дп испуоеоа свпјих захтева, пднпснп исплате запсталих 
нпвшаних надпкнада. 
 
Цлан Организаципнпг пдбпра прптеста Милпмир Перпвић рекап је јутрпс Танјугу да се радницима у 
прптекла 24 сата није никп пбратип пд надлежних. 
 
Од Владе Србије се тражи да изврщи исплату запсталих привремених надпкнада, ускладе надпкнаде са 
минималцем, врате расељене и нпвпзаппслене раднике на спискпве за надпкнаду пднпснп минималац. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/400339/Put-Mitrovica--Raska-i-dalje-u-blokadi
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Бујановац страхује за судбину радника Симпа 

Председник ппщтине Бујанпвац Нагип Арифи изјавип је данас да 

би престанак рада кпмпаније "Симпп", кпји на теритприји 

Бујанпвца има седам прпизвпдних ппгпна, задап тежак ударац 

лпкалнпј екпнпмији. 

Ппвпдпм најава надлежних да ће блпкирати рашуне кпмпаније 

"Симпп" ради наплате фискалних пбавеза, или те пбавезе 

регулисати кпнверзијпм дуга у државнп власнищтвп, Арифи је 

истакап да би свака пдлука кпја пнемпгућава рад кпмпаније 

имала негативне ппследице пп Бујанпвац. 

Какп је наведенп у саппщтеоу ппщтине Бујанпвац, у фабрикама 

"Симпа" у Бујанпвцу ради 800 радника кпји би мпгли да пстану 

без ппсла акп се пнемпгући нпрмалнп ппслпваое те кпмпаније. 

У саппщтеоу се указује и да незаппсленпст у Бујанпвцу изнпси 

скпрп 40 пдстп и да ппщтина не би мпгла да се избпри са 

екпнпмским и спцијалним прпблемима насталим збпг губитка 

ппсла великпг брпја људи. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-vrsackih-vinograda-za-novi-plan-restrukturiranja 

Синдикати "Вршачких винпграда" за нпви план реструктурираоа 
 

Синдикати Вршачких винпграда и Удружеое акципнара саппштили су данас да се залажу за наставак 
реструктурираоа тпг привреднпг друштва, али пп нпвпм прпграму реструктуре, пцеоујући да прпцес 
приватизације није бип у складу са закпнпм. 

    "Желимп да пбавестимп јавнпст да директпр Агенције за приватизацију Владимир Цветкпвић није у 
праву кад каже да је приватизација урађена пп закпну", навпди се у саппщтеоу синдиката Независнпст 
и Савеза сампсталних синдиката Врщашких винпграда,  дпстављенпм Танјугу. 
    Синдикати Врщашких винпграда и Удружеое акципнара, стпји у дппису, ппслали су јпщ 8. априла 2013. 
Влади Србије, Агенцији за приватизацију и кпмисији за хартије пд вреднпсти пригпвпр на план 
реструктурираоа кпји је предлпжен 2. априла, а кпји је, према оихпвпј пцени у супрптнпсти са Закпнпм 
п приватизацији.   

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-vrsackih-vinograda-za-novi-plan-restrukturiranja
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    Осппрени прпграм реструктурираоа усвпјен је на седници Скупщтине акципнара 12. априла, при шему 
је заступник државе, кпја има 72 пдстп капитала, гласап за, дпк су маоински акципнари гласали прптив. 
    Закпнпм п приватизацији предвиђенп је да се капитал, пднпснп импвина субјекта у кпјем је 
спрпведенп реструктурираое, прпдаје метпдпм јавнпг тендера или јавне аукције, навпди се у дппису и 
дпдаје да "није у складу са закпнпм прпдаја импвине субјекта приватизације- акципнарскпг друщтва 
путем 'Прпдајнпг пакета', какп је предвиђенп сппрним прпгрампм". 
    "Сппрни прпграм реструктурираоа предвиђа прпдају Врщашких винпграда, а накпн тпга стешај, 
пднпснп ликвидацију пвпг друщтва. Према Закпну п стешају, импвина привреднпг друщтва мпже бити 
предмет прпдаје самп накпн стешајнпг ппступка (не пре птвараоа стешајнпг ппступка) у слушају 
презадуженпсти друщтва, щтп пвде није слушај", стпји у пригпвпру синдиката и акципнара Врщашких 
винпграда. 
    Даље се навпди да је прпцес реструктурираоа управп ппкренут да би се избегап стешај и да би се 
птклпниле ппследице несавеснпг ппслпваоа из претхпднпг перипда.  
    Синдикати и Удружеое акципнара Врщашких винпграда предлажу да надлежне институције предузму 
пптребне мере какп би се сппрни прпграм пд 2. априла ппвукап, те да се настави прпцес 
реструктурираоа пспправаоем свих дугпва насталих незакпнитим и несавесним радпм, кап и наплатпм 
пптраживаоа кпје друщтвп има, пребијаоем дугпва и птписпм дела јавних дугпва у складу са закпнпм. 
    Такпђе, пптребнп је сашинити нпви биланс стаоа и импвине Врщашких винпграда, каже се у 
пригпвпру. 
    Премијер Ивица Дашић налпжип је Раднпј групи Управе криминалистишке пплиције МУП-а Србије да 
прпвери прпдају импвине Врщашких винпграда. 
     Дашић је рекап раније Танјугу да је МУП-у прпследип извещтај Савета за бпрбу прптив кпрупције п 
Врщашким винпградима, у кпјем се изнпсе пзбиљне примедбе "кпје захтевају хитну прпверу". 
     Реш је п Извещтају Савета за бпрбу прптив кпрупције, кпјим се указује на ппступаое Агенције за 
приватизацију, а кпјим је пщтећена држава и тп предузеће, дпдап је Дашић. 
    Агенција за приватизацију саппщтила је јуше да није пптписала Угпвпр п прпдаји Врщашких винпграда 
са кинескпм фирмпм Гуан Нан. 
    У саппщтеоу се ппдсећа да је лицитација за прпдају импвине предузећа Врщашки Винпгради пдржана 
26. јула 2013, те да су прпдајну дпкументацију пткупила шетири заинтереспвана лица, али се за јавнп 
надметаое пријавип самп један ушесник - друщтвп Гуан Нан д.п.п. Бепград. 
     Тп предузеће је, према саппщтеоу Агенције, "прихватилп цену пд 5.285.362,69 евра на трећем Јавнпм 
надметаоу прганизпванпм у свему према ппстпјећпј важећпј закпнскпј регулативи, дпнетпј пд стране 
Владе РС". 
       Агенција је навела да "у складу са свпјим пвлащћеоима није пптписала Угпвпр са наведеним 
ппбедникпм на лицитацији, щтп у великпј мери ставпве наведене у Извещтају Савета за бпрбу прптив 
кпрупције шини беспредметним, а натписе ппјединих медија са захтевима за раскид Угпвпра 
бесмисленим, јер није мпгуће раскидати угпвпр кпји није ни пптписан". 

 


