
          

   ПРЕС КЛИПИНГ 

19. септембар 2013. 

              

  

 
 

 
 
 
 

Слаба помоћ после отказа (стр.2) 

За храну оде цела зарада (стр.3) 

Железара Смедерево није испунила производни план јер нема новца (стр.4) 

Каблекс“ отворио фабрику у селу код Руме (стр.5) 

Просветари упозоравају: Препуна одељења ученика (стр.6) 

Строс-Кан: Нема брзих резултата, успех је могућ (стр.7) 

Социјални дијалог или обична фарса (стр.8) 

Радуловић : Привреда базирана на субвенцијама није одржива (стр.9) 

Поништена приватизација „Крушик-Акумулатора“ (стр.10) 

1 

 

http://www.politika.rs/�
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202�
http://www.pravda.rs/�


Орбовић тражи седницу СЕС-а (стр.11) 

Синдикат: 30.000 просветара постају „социјални случајеви” (стр.12) 

ШИК-Копаоник: Замрзнут штрајк (стр.12) 

Бивши радници "Заставе" траже подршку државе (стр.13) 

Социјални дијалог постаје фарса (стр.14) 

Синдикат тражи смену директора ЈКП "Стан" (стр.15) 

С С С С тражи да се што пре одржи седница СЕС (стр.16) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Слаба помоћ после отказа 
Аутор: Б. СТЈЕЉА  

На бироу рада све већа гужва, али све мање отпуштених радника добија накнаде. У јануару 72.564 
незапослених добило новац, а у јулу само 63.530 

 

СВАКИ десети незапослени у Србији прима новчану накнаду са бироа јер је без посла остао „туђом 
кривицом“. Ипак, иако број отказа од почетка године не опада, све је мање отпуштених грађана који 
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„заслужују“ право на овај новац. Тако је у првом месецу ове године 72.564 добило новац на руке да би, 
само шест месеци касније, број накнада пао на само 63.530. 

Зашто је то тако, у Националној служби за запошљавање не могу ни да претпоставе, док у синдикатима 
кажу да су смањењу исплата овим технолошким вишковима свакако кумовале и строге процедуре, 
кратки рокови, али и безнађе и разочараност радника пропалих предузећа у било који (државни) 
систем. 

- Отпуштени радници су раније имали право на новчану накнаду у износу од 65 одсто плате, а данас 
добијају само 50 одсто - каже Жељко Веселиновић, председник синдиката „Слога“. - Притом морате да 
се јављате сваког месеца саветнику, од којег заправо ни не очекујете посао, а да бисте уопште и дошли у 
ту позицију морате да попуните милион формулара којима доказујете колико сте дуго радили, колики 
су вам били приходи, да ли су уредно плаћани доприноси... Све то кошта и времена и пара, а слабе су 
вајде. 

УКОЛИКО је отпуштени радник у фирми провео мање од пет година, он ће имати право на новчану 
помоћ само три месеца. Ако је радио између пет и 15 година, новац ће са бироа подизати пола године, а 
уколико му је претходни стаж био између 15 и 25 година, накнаду ће примати девет месеци. У случају да 
је радио дуже од 25 година, има право на накнаду од 12 месеци, а исплату у трајању од 24 месеца има 
само ако му је још тачно толико преостало до пензије. 

У Националној служби за запошљавање објашњавају да се број корисника права на новчану накнаду 
мења из месеца у месец: 

- То што се у једном периоду њихов број смањује не значи да се већ у наредном периоду неће повећати. 
Број подносилаца захтева за остваривање овога права зависи од укупних привредних кретања и броја 
лица која су у неком периоду остала без посла, као и од законског основа који им омогућава 
остваривање овог права. 

У Сектору за правне послове НСЗ објашњавају да су важећа правила изгласана у мају 2009. и да је још 
тада прописано да новац може да затражи радник који је добио отказ јер је проглашен за технолошки 
вишак или нема потребне квалификације. Право на накнаду са бироа имају и они којима је истекао 
пробни рад или уговор на одређено, услед престанка функције изабраних, именованих и постављених 
лица, отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка, престанка радног односа у иностранству...  

 

За храну оде цела зарада 
Аутор:М. Л. ЈАНКОВИЋ  

За фиксне трошкове четворочлане породице потребно је чак 40.000 динара. Са поскупљењем грејања, 
струје и гаса, треба нам и до 1.500 динара више 



 

НАЈВЕЋИ удар на домаћинство сваког месеца је храна, на коју оде и до 40 одсто прихода. Ипак, фиксни 
рачуни које имају породице све су „тежи“, па месечно достижу до 40.000 динара, и то уколико не 
плаћају кирију или кредит за стан. 

Грађани ће грејну сезону дочекати са поскупљењима свих енергената. Струја је још током лета 
поскупела 11,9 одсто, гас је од септембра отишао за пет одсто горе, а самим тим и цена грејања за 
домаћинства која се снадбевају преко топлана. За око десет одсто у односу на лане скупља су и дрва и 
угаљ за огрев. Од ових поскупљења, просечна четворочлана породица, која живи у стану од 50 квадрата, 
мораће месечно да плати око 1.500 динара више. 

Према најновијим подацима, на стан, воду, струју, гас и остале енергенте треба да издвојимо и до 15 
одсто од укупних примања домаћинства. Телефонирање, интернет, кабловска „поједу“ још око пет одсто 
прихода, а за превоз дамо чак осам одсто од свега што зарадимо.  

ОНИ који, на већ фиксне трошкове, морају сваког месеца и да плате изнајмљивање стана, из 
финансијске клопке могу да изађу само са платом дупло већом од просека. Мада су кирије пале, за 
простор од 50 квадрата треба издвојити од 150 до 350 евра, у зависности од локације и очуваности 
некретнине. Потрошачи који, пак, имају стамбени кредит на исту ову квадратуру морају сваког месеца 
банци да уплаћују минимум 250 евра. 

- Инфостан смо за стан од 55 квадрата досада плаћали око 7.000 динара - каже Београђанка Ивана Л. - 
Са поскупљењем грејања и воде, овај рачун отићи ће горе за најмање 500 динара. Струју већ плаћамо 
500 динара више. Само трошкови за стан стају више од 15.000 динара, а на то треба још да додам и 
рачуне за мобилне телефоне од 3.000 динара, вртић за оба детета од 13.000 динара и градски превоз 
који нас кошта најмање 8.000 динара. Оде нам буквално цела плата за ове трошкове, а они морају да се 
плате сваког месеца. 

За месечне издатке, домаћинство у Србији троши 12 евра дневно, што је за два евра више него прошле 
године. 
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- У послењих пет година, куповна моћ у Србији опала је између 30 и 40 одсто - каже Горан Паповић, 
председник националне организације потрошача Србије. - Неопходно нам је да уведемо институцију 
угрожених потрошача, јер са наглим растом цена комуналија, које зараде никако не могу да прате, само 
ћемо додатно оптеретити наш социјални систем. Нико више неће моћи да се издржава од своје плате. 

СРПСКО домаћинство највише новца прибавља од запослених у сталном радном односу - 46,6 одсто, 
али зато трећину породице финансира - пензионер. Просечна месечна расположива средства по 
домаћинству у земљи су 53.762 динара у другом кварталу ове године, а новац се највише троши, 43,2 
одсто, за храну и безалкохолна пића. 

 

Железара Смедерево није испунила производни план јер нема новца 
Ј. Илић  

Како сазнају „Новости“, Железара је до сада обезбедила 66 милиона евра из кредита за производњу до 
краја године  

Железара Смедерево, због тешкоћа око кредита и набавке сировина из увоза, овог лета није испунила 
производни план. Досад је обезбеђено више од 60 милиона евра за производњу на Високој пећи 2, која 
би у септембру требало да производи пуним капацитетом од око 70.000 тона месечно. 

Протекла три месеца Железара, која је крајем априла почела да ради после деветомесечне паузе, радила 
је у отежаним условима. Разлог су тешкоће око обезбеђивања новца за континуирану производњу, због 
чега је Висока пећ 2 производила 48.000 тона месечно, уместо планираних 70.000. 

Како сазнају „Новости“, Железара је до сада обезбедила 66 милиона евра из кредита за производњу до 
краја године. Такође, за 42 милиона евра обезбеђени су акредитиви за одложено плаћање сировина 
добављачима и то на период од 90 дана. Уговори са добављачима сировина потписани су на дужи 
временски период, и то по ценама нижим него од оних које су плаћане у претходном периоду. Ово ће 
значити много, кажу овде, јер су сировине досад плаћане авансно. 

Да ли ће септембарски план бити испоштован, није било могуће и проверити код менаџмента 
Железаре, где је „Новостима“ речено да „тренутно нису у могућности да одговоре на наша питања“ о 
производњи до краја године.  

Сви готови производи испоручени су купцима у складу са потписаним уговорима, па је тиме домаће 
тржиште у потпуности снабдевено челиком, а остатак производа је извезен, тврде у челичани. На послу 
је свих 5.000 радника. 

 

Каблекс“ отворио фабрику у селу код Руме  
Аутор: С. Костић   

У селу Платичеву, у румској општини, у среду је отворена нова фабрика кабловских сетова за белу 
технику и апарате за домаћинство у којој тренутно ради 90, а ускоро ће бити 200 радника 



У СЕЛУ Платичеву, у румској општини, у среду је отворена нова фабрика кабловских сетова за белу 
технику и апарате за домаћинство у којој тренутно ради 90, а ускоро ће бити 200 радника, махом жена 
из овог, али и околних Хртковаца и Витојеваца. 

Нову фабрику је подигла словеначка фирма „Каблекс“, која је до сада радила у изнајмљеном објекту у 
Платичеву. Овај „Каблексов“ погон производи кабловске сетове за фабрике „Горење“ у Србији, а највећи 
део производње, око 95 одсто иде у извоз, за потребе фабрика беле технике „Беко“ у Русији. 

- Овде смо почели са 20 радника, а онда смо одлучили, због добре инвестиционе климе у Србији, али и 
подршке коју смо имали од општине Рума, да градимо властити погон, у који смо уложили милион 
евра, али и још један милион у опрему. Данас је овде 90 радника, до половине идуће године радиће 150, 
а до краја следеће године посао ће добити још 50 радника - каже Златко Јутић, директор „Каблекса“ у 
Платичеву. 

За ову годину у „Каблексу“ ће, иако је ово период пробне производње, остварити укупан приход од два 
милиона евра, од чега ће извоз кабловских сетова износити до 1,9 милиона евра. 

- Ми смо се доказали на тржишту и у извоз бисмо могли понудити много веће количине 
конфекционираних каблова за белу технику и кућне апарате, међутим, до краја године нам предстоји 
период обуке нових радника, а пуна производња оствариваће се тек идуће године, када ће укупан 
приход, али и извоз бити готово удвостручени - сматра Јутић. 

Радници овог словеначког погона у Платичеву су задовољни послом, па и зарадом, мада је овде 
просечна плата око 29.000 динара. Највећи број запослених су девојке из Платичара које своју 
будућност везују управо за село. 

 

 

 

Просветари упозоравају: Препуна одељења ученика 

Аутор: Д. Д. 

Београд - У више од 140 одељења у школама у Србији има преко 30 ученика, а негде и по 40. У 
атрактивним школама, у којима је након скандала са малом матуром повећан број ученика, наставља се 
упис прекобројних ђака, а директори се правдају да то раде по налогу Министарства просвете, речено је 
јуче на конференцији за новинаре Уније синдиката просветних радника Србије. 

Председник тог синдиката Драган Матијевић каже да од 85.000 запослених у основним и средњим 
школама, 30.000 нема пуни фонд часова и на ивици је егзистенције.  

Он је казао да је посао наставника потпуно обесмишљен, јер с непуним фондом часова њихова плата не 
прелази 20.000 динара, колико зарађују чистачице у школама.  

Унија синдиката просветних радника Србије затражила је смене начелника школских управа у 
Крагујевцу, Лесковцу, Зајечару и Ужицу због тога што је, како су навели, стање у школама у тим 
деловима земље најтеже. 
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Строс-Кан: Нема брзих резултата, успех је могућ 

Аутор: Ј. Рабреновић 

 

Бивши директор ММФ-а још нема став да ли нам је потребан аранжман с овом међународном 
финансијском институцијом 

Доминик Строс-Кан, бивши директор Међународног монетарног фонда и нови саветник Владе Србије, 
није на јучерашњој конференцији за медије, и поред упорних новинарских настојања, могао да наведе 
ниједну меру коју би препоручио властима Србије за излазак из економске кризе. Тако није имао ни 
став о томе да ли је Србији потребан нови аранжман с ММФ-ом. 

Конференцији за новинаре присуствовали су Александар Вучић, први потпредседник владе и министри 
привреде и финансија Саша Радуловић и Лазар Крстић. 

– За неколико месеци мој тим и ја понудићемо конкретне предлоге, али брзих резултата нема. Знам да 
су зараде у просеку мале, да је незапосленост висока, такав је и дефицит, постоје проблеми у јавним 
предузећима. Слични проблеми постоје и у другим земљама, али решења нису иста. Неће бити лако, 
нема чаробног штапића, јер и глобална и српска економија нису у добром стању, али уз напоре, успех је 
могуће постићи – саопштио је Строс-Кан. 

Упитан да ли ће, евентуално одустати од саветничке улоге уколико његови предлози не буду 
прихваћени, нови владин саветник је одвратио – да је све могуће. 

– Лако је бити саветник, јер је влада та која одлучује. И сам сам био политичар па знам да је могуће 
добити и најбољи савет, али на крају политичари одлучују. Такође је лако давати савете, а тешко 
спроводити их. Имате добар политички тим. Уверен сам да ће вицепремијер Александар Вучић и 
министри финансија и привреде бити у стању да донесу праве одлуке. Мој тим и ја ћемо покушати да 
припремимо савете и да их учинимо што ефектнијим, али биће потребно времена за опоравак – 
одговорио је Строс-Кан. 

Овај стручњак ће, према договору како је изјавио, у прва три месеца радити бесплатно, а јуче се дознало 
и то да је Строс-Кана са властима у Србији повезао Владимир Молоф, његов пријатељ и власник 
консултантске агенције у Паризу, који је такође био присутан на јучерашњој конференцији за новинаре. 

Упитан шта га је привукло да ради у Србији Строс-Кан је одговорио да воли Србију, да жели да помогне 
народу Србије и да Србија и Француска имају дугу историју пријатељства. 
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Вучић је рекао да ће нам Строс-Кан помоћи да пронађемо решење за тешку ситуацију, додајући да ће се 
разговарати, између осталог, и о начину реструктурисања јавних предузећа. „Могу само да вам кажем да 
су странци запрепашћени субвенцијама које издвајамо, где нам шта иде”, рекао је Вучић и додао да је 
код нас процес реструктурисања дуго служио за то да дајемо паре из државне касе и да ништа не радимо 
да нам се случајно не би изгубили бирачи. 

Сад с тим морамо да прекинемо, нагласио је Вучић и најавио битку за стварање здравог система. „Нећу 
да правим нове бајке и неће то нико у Влади Србије. Казаћемо народу како ствари стоје, ако се некоме 
не свиђа може да изабере нову владу у сваком тренутку, никакав проблем с тим немамо”, казао је Вучић 
и закључио: „Наш циљ је здрава привреда, здрава економија и здрава Србија. Само здрава привреда 
која расте може да донесе опоравак Србије и бољи живот грађана. Да бисмо могли да исплаћујемо 
пензије и све остале обавезе морамо да створимо здрав систем и такав систем ћемо да створимо, 
уколико народ не буде желео да настави с болесном државом јер му је лакше да слуша лепе приче него 
да предузима тешке кораке”. 

Упитан који би концепт препоручио за излазак из кризе штедњу или потрошњу Строс-Кан је рекао да 
још није толико проучио наше прилике и да сада не може да препоручи ниједно од тога. 

–Када сам 2008. године био генерални директор ММФ-а први пут у историји те финансијске 
институције сам остварио уштеде. Међутим, када је наступила криза рекао сам да је дошло време да 
трошимо и због тога је избегнута криза каква је била 1929. године. Немате решења за кризу без раста. 
Раст омогућава развој, помаже вам да будете предводници у новим технологијама, да имате напредак. 

 

 

 

 

 
Социјални дијалог или обична фарса 

Аутор: Д. Мл. 

 
Велика незапосленост, тешка економска ситуација и проблеми с којима се грађани Србије, било да су 
запослени или не, суочавају, разлог су што се председник Савеза самосталног синдиката Србије 
Љубисав Орбовић обратио председнику Владе Србије Ивици Дачићу.  
  

Од премијера је, у отвореном писму, затражио да се што пре одржи седница Социјално-економског 
савета да би почело решавање тешких и бројних проблема с којима су суочени грађани јер је то у 
њиховом интересу, али и интересу Владе Србије. 
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По његовим речима, уколико седница СЕС-а не буде одржана у кратком року, сматраће се да социјални 
дијалог више не постоји, а ШШ  одбија да учествује у тој фарси, што постојећи дијалог јесте, уз идеју да 
се Европи покаже да се у Србији поштују европски стандарди и пракса. Орбовић је у писму навео и да је 
социјални дијалог у Србији на најнижем историјском нивоу, истичући да се седнице СЕС-а, откако 
њима председава Дачић, не одржавају и да социјални партнери информације од значаја за привредни 
опоравак и свет рада добијају искључиво из медија. 

Како је додао, ситуацију погоршава и то што највећи део медијског простора Србије заузимају најаве све 
рестриктивнијих мера, почев од умањења права запослених изменама Закона о раду, чији су 
најватренији заговорници поједине стране послодавачке асоцијације, који се залажу за 
флексибилизацију рада и лакше отпуштање, до реформе пензијског система. Орбовић истиче да 
реформе по правилу значе, што се и из најава јасно види, да ће пензије пасти на ниво од 43,3 одсто 
просечне зараде, а да ће услови за пензионисање бити знатно пооштрени, те да је потпуно оправдана 
бојазан да тај сценарио води у спровођење реформи и усвајање закона без учешћа социјалних партнера 
и ерупцију незадовољства у Србији, чије су последице несагледиве. 

Наглашавајући да су разлози за интензивирање социјалног дијалога бројни – изузетно тешка 
економска ситуација и готово неодрживо лош социјални и материјални положај грађана Србије, уз 
најављене измене радног законодавства и реформе, Орбовић од премијера Србије очекује да се у што 
краћем року обрати јавности и путем медија грађане наше земље упозна с тим којим правцем иде 
земља, која је политика коју води, какви су планови и визија изласка из кризе, као и планови развоја 
Србије. На крају отвореног писма Орбовић наглашава да се нада да то нису само планови за даље 
умањивање права, распродају преосталих предузећа и гашење радних места уз правдање неопходном 
рационализацијом. 

 
Радуловић : Привреда базирана на субвенцијама није одржива 
 
Аутор: Е. Дн. 
 
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да привреда базирана на субвенцијама није одржива, и 
да се мора наћи системско решење за подршку привреди.  
– Стратешки мислимо да субвенције нису дугорочно решење. Краткорочно, држава је преузела неке 
обавезе, које ће морати да испуни. Они који су до сада преговарали с државом морају да знају да 
преговарају с кредибилним партнером, који ће до краја извести оно на шта се обавезао јер то не може да 
се мења – рекао је Радуловић новинарима у компанији “Сименс”. 
Како је додао, новцем пореских обвезника мора се пажљиво поступати и “тај новац није новац министра 
да га дели како мисли да треба”. Радуловић је рекао да Србија мора да поправи пословни амбијент и да 
инвеститори долазе зато што имамо квалитетну радну снагу, добре услове пословања и правну 
сигурност. 
Министар је казао да су то ствари на којима се могу направити помаци да би Србија била конкурентнија 
од окружења, и додао да је производња стратешко опредељење, а да је запошљавање главни проблем. 
– Ако не решимо проблем запошљавања, ништа не можемо решити – рекао је Радуловић, наводећи да 
се траже системска решења за запошљавање, по којима ће производња и запошљавање постати 
профитабилни. 
Потребно је, како наводи, и смањење терета државе на запошљавање, уклањање административних 
баријера, као што су измена Закона о раду и стварање боље пословне климе. 
– Тежиште је на системским мерама које одлажемо толико дуго и једноставно морају да се спроведу – 
навео је он. 
По његовим речима, економска политика, која је вођена претходних 12 година, дала је лоше резултате и 
то мора да се промени. Он је казао да има поверења у домаће предузетнике и привреднике и да има 
много више поверења у грађане него у државу. 



– Држава је ту да створи оквир, држава ће прва да се промени, да покаже и грађанима и привредницима 
да ће се понашати другачије. Морамо да имамо систем у којем ће најбољи изаћи на површину и ја сам 
велики оптимиста да ће се то десити – рекао је он. 
Радуловић је оценио да је ситуација у привреди тешка, али да је убеђен у то да ће се то решити јер 
постоји воља и жеља. 
– Нама треба здрава економија и здрава држава, и то ћемо постићи – оценио је Радуловић. 
На питање новинара да ли су потпредседник Асоцијације малих предузећа Милан Кнежевић и 
генерални директор “Сименса Београд” Тихомир Рајлић његови саветници, Радуловић је рекао да 
званично нису, али да су свим привредницима отворена врата Министарства привреде. 
  
 

 

 

 

 

Поништена приватизација „Крушик-Акумулатора“  

Аутор: П. Вујанац  

Управни одбор Агенције за приватизацију донео је закључак о поништењу приватизације „Крушик-
Акумулатора“, потврђено је "Блицу" у фабричком синдикату. 

Управни одбор Агенције за приватизацију донео је закључак о поништењу приватизације „Крушик-
Акумулатора“, потврђено је "Блицу" у фабричком синдикату.  

  Одлуку УО у петак треба да потврди и надлежна комисија Агенције, која је претходно крајем прошле 
године закључила процес приватизације у овој фабрици, али је након тога уважила жалбе синдиката да 
су власници, "Еуро Балкан корпорација" из Београда, за више од 70 одсто запослених од тренутка 
куповине исплаћивали зараду испод загарантованог минималца, а то су приказивали као нето плате.  

У последњих годину дана 122 радника нису примили плату, а производња је стала у јануару. Једини 
произвођач никл-кадмијумских акумулатора за железницу, електропривреду и војску у југоисточној 
Европи, који је без прекида радио и у  

време санкција и бомбардовања, продат је пре шест година за 57 милиона динара "Еуро Балкан 
корпорацији" на чијем је челу Зоран Чичак, некадашњи високи функционер ЈУЛ-а, а почетком овог 
месеца за директора је постављена Снежана Алексић, још један бивши кадар те партије.  

 

 

 

 

10 

 



 

Орбовић тражи седницу СЕС-а 

Неопходно да се у кратком року одржи седница Социјално-економског савета, како би се почело с 
решавањем тешких и бројних проблема, што је у интересу грађана, али и Владе, оценио председник 
Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић у отвореном писму премијеру Ивици Дачићу.  

Председник Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић затражио је од премијера 
Ивице Дачића да се што пре одржи седница Социјално-економског савета (СЕС). 

У отвореном писму упућеном премијеру наводи се да је неопходно да се у кратком року одржи седница 
СЕС-а, како би се почело с решавањем тешких и бројних проблема с којима су суочени грађани Србије, 
што је у интересу грађана, али и Владе. 

"Уколико седница СЕС-а у кратком року не буде била одржана, сматраћемо да социјални дијалог више 
не постоји и одбијамо да учествујемо у тој фарси", истакао је Орбовић. 

Он је у писму навео и да је социјални дијалог у Србији на најнижем историјском нивоу, подсетивши да 
се седнице СЕС-а од почетка председавања Дачића не одржавају и да социјални партнери информације 
од значаја за привредни опоравак и свет рада добијају искључиво преко медија. 

"Потпуно оправдано постојећи дијалог можемо дефинисати као фарсу да се Европи покаже да се у 
Србији поштују европски стандарди и пракса", рекао је Орбовић. 

Према његовим речима, највећи део медијског простора Србије заузимају најаве све рестриктивнијих 
мера, почев од умањења права запослених изменама Закона о раду, чији су "најватренији заговорници" 
поједине стране послодавачке асоцијације, и то флексибилизацијом рада и лакшим отпуштањима, до 
реформе пензијског система. 

"Али, реформе по правилу значе, што се и из најава јасно види, да ће пензије пасти на ниво од 43,3 
одсто од просечне зараде, уз пооштравање услова пензионисања. Бојимо се да тај сценарио води у 
спровођење реформи и усвајање закона без учешћа социјалних партнера и ерупцију незадовољства у 
Србији, чије су последице несагледиве", упозорио је председник СССС-а. 

Орбовић је рекао и да су разлози за интензивирање социјалног дијалога бројни, а то су, пре свега, 
изузетно тешка економска ситуација и скоро неодрживо лош социјални и материјални положај грађана 
Србије, уз најављене измене радног законодавства и реформе. 

"Очекујемо да се у што краћем року обратите јавности и преко медија нас упознате с правцем у ком иде 
земља, политиком коју водите и плановима и визијом изласка из кризе и развоја Србије. Надамо се да 
то нису само планови за даље умањивање права, распродају преосталих предузећа и гашење радних 
места уз правдање неоходном рационализацијом", пише у саопштењу. 
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Синдикат: 30.000 просветара постају „социјални случајеви” 

Аутор: Е. А.  

Од око 85.000 наставника и професора, њих 30.000 нема пун фонд часова и на ивици је 
егзистенције, кажу из Уније синдиката просветних радника Србије. 

Плате наставника мање од 20.000 динара | Фото: Н. Марковић 

Председник тог синдиката Драган Матијевић рекао је да је посао наставника и професора потпуно 
обесмишљен, јер с непуним фондом часова њихова плата не прелази 20.000 динара, колико зарађују 
чистачице у школама. 

 
„Основни проблем српског образовања нису екскурзије нити Вукова диплома, већ гашење одељења“, 
рекао је Матијевић, додајући да су представници тог синдиката затражили састанак с новим министром 
просвете Томиславом Јовановићем, али да од њега још нису добили одговор када може да их прими. 

Унија је затражила и смену начелника школских управа у Крагујевцу, Лесковцу, Зајечару и Ужицу због 
тога што је, како су навели, стање у школама у тим деловима земље најтеже. 

 

 

 

 

ШИК-Копаоник: Замрзнут штрајк 

Извор: Танјуг  

Куршумлија -- Након два дана блокаде управне зграде Симпо-ШИК-а, радници ШИК Копаоника у 
Куршумлији су замрзли штрајк. 
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После састанка представника фирме, синдиката и председника општине Радољуба Видића, радници 
ШИК Копаоника одлучили су се да замрзну штрајк на месец дана.  

У том периду се надају да ће се пронаћи решење за раднике који не примају плату четири месеца, а нису 
им уплаћивани ни доприноси за пензиско и здравствено осигурање па не могу да овере здравствене 
књижице.  
 
Драгослав Јевремовић, председник синдиката ШИК Копаоника, каже за Тањуг да се нада да је остављен 
довољан простор за договор, те да ће свака страна испунити оно што је обећано на састанку са 
председником Видићем.  
 
"Показали смо добру вољу после састанка и замрзли штрајк на месец дана. Радницима је обећано да це 
у том периоду бити заказан састанак са надлежнима у Влади Србије како би се разговарало о решењу 
проблема заосталих дуговања, али и даљој судбини фирме", рекао је Јевремовић.  
 
"Очекујемо да држава сагледа наш предлог и због стратешког значаја овог краја преужме управљање 
над ШИК Копаоником, а уговор са Симпо ШИК-ом да се још једном преиспита јер сматрамо да је 
штетан за нас", додао је он.  
 
ШИК Копаоник запошљава 102 радника. 

 

Бивши радници "Заставе" траже подршку државе 

Извор: Танјуг/Нови магазин  

 

Бивши радници ‘Заставе’ најавили су протесте, уколико Влада Србије не помогне у њиховом 
запошљавању, на шта се обавезала потписаним протоколом са репрезентативним синдикатима пре три 
године.  

Председник Удружења бивших радника Мирослав Тодоровић изјавио је новинарима да ће наредних 
дана упутити захтев за одржавање састанка са представницима ресорних министарстава како би се 
нашло решење за запошљавање 650 људи старости од 25 до 65 година који су пре три године 
проглашени технолошким вишком. 

"Уколико до следеће седмице не дође до тог састанка, мораћемо да организујемо протесте бивших 
радника", рекао је Тодоровић и нагласио да је основни захтев бивших радника добијање посла. 

Тодоровић је на састанку са градоначелником Крагујевца Верољубом Стевановићем поновио да је то 
удружење урадило пројекат за оснивање фирме за рециклажу моторних возила, где би, како је рекао, 
могли да раде бивши радници "Заставе". 

Стевановић је новинарима казао да је град вољан да обезбеди локацију за фабрику за рециклажу, али да 
је одлука о томе на влади, јер, како је казао, потребна су финансијска средства. 

Градоначелник је рекао и да подржава захтеве 650 бивших радника и подсетио да када су проглашени 
технолошким вишком, тадашња влада им је обећала да ће после обука и преквалификација, имати 
приоритет у запошљавању код коопераната фабрике "Фијат аутомобили Србија". 



Бивши радници тврде да су много пута конкурисали за добијање посла код коопераната, али да нису 
позивани на разговор, јер, како је рекао Тодоровић, међу 650 незапослених највише их је животне доби 
од 46 до 55 година. 

 

 

 

 

Социјални дијалог постаје фарса 

Извор:Бета 

Председник Савеза смосталног синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић затражио је данас од 
председника Владе Србије Ивице Дачића да се што пре одржи седница Социјално-економског савета 
(СЕС). 

У отвореном писму упућеном премијеру и достављеном медијима наводи се да је неопходно да се у 
кратком року одржи седница СЕС-а, како би почело с решавањем тешких и бројних проблема с којима 
су суочени грађани Србије, што је у интересу грађана, али и Владе Србије. 

"Уколико седница СЕС-а у кратком року не буде била одржана, сматраћемо да социјални дијалог више 
не постоји и одбијамо да учествујемо у тој фарси", истакао је Орбовић. 

Он је у писму навео и да је социјални дијалог у Србији на најнижем историјском нивоу, подсетивши да 
се седнице СЕС-а од почетка председавања Дачића не одржавају и да социјални партнери информације 
од значаја за привредни опоравак и свет рада добијају искључиво преко медија. 

"Потпуно оправдано постојећи дијалог можемо дефинисати као фарсу да се Европи покаже да се у 
Србији поштују европски стандарди и пракса", казао је Орбовић. 

Према његовим речима, највећи део медијског простора Србије заузимају најаве све рестриктивнијих 
мера, почев од умањења права запослених изменама Закона о раду, чији су "најватренији заговорници" 

поједине стране послодавачке асоцијације, и то флексибилизацијом рада и лакшим отпуштањима, до 
реформе пензијског система. 

"Али, реформе по правилу значе, што се и из најава јасно види, да ће пензије пасти на ниво од 43,3 
одсто од просечне зараде, уз пооштравање услова пензионисања. Бојимо се да тај сценарио води у 
спровођење реформи и усвајање закона без учешћа социјалних партнера и ерупцију незадовољства у 
Србији, чије су последице несагледиве", упозорио је председник СССС-а. 
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Он је додао и да су разлози за интензивирање социјалног дијалога бројни, а то су, пре свега, изузетно 
тешка економска ситуација и скоро неодрживо лош социјални и материјални положај грађана Србије, 
уз најављене измене радног законодавства и реформе. 

"Очекујемо да се у што краћем року обратите јавности и преко медија нас упознате с правцем у ком иде 
земља, политиком коју водите и плановима и визијом изласка из кризе и развоја Србије. Надамо се да 
то нису само планови за даље умањивање права, распродају преосталих предузећа и гашење радних 
места уз правдање неопходном рационализацијом", пише у саопштењу. 

 

Синдикат тражи смену директора ЈКП "Стан" 

Извор:Бета  

 Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада, на седници Градског одбора пре 
два дана, затражио је смену директора Јавног комуналног предузећа "Стан" Нови Сад Илије Трнинића 
са дужности директора због, како кажу, нестручног и несавесног обављања дужности и озбиљних 
пропуста у организовању послова у овом јавном предузећу, чиме је оно доведено у још гору финансијску 
ситуацију у односу на ранији период. 

У саопштењу за јавност синдикат истиче да је претходно руководство успело да исплати главницу дуга 
Пореској управи за неплаћене порезе и доприносе запослених, закључно са септембром 2012. године, а 
да је остала неизмирена камата која се са Пореском управом могла репрограмирати. 

"Међутим, садашње руководство је од септембра 2012. године престало да уплаћује порезе и доприносе 
на зараде запослених, па је дуг поново нарастао, и Пореска управа је поново блокирала рачун овог 
јавног комуналног предузећа", наводе у синдикату. 

Радници подсећају да су у том периоду, због нередовног исплаћивања зарада запосленима и 
неизмирених обавеза према добављачима, радници у јуну 2013. године у више наврата организовали 
једносатне штрајкове упозорења, а 2. јула ступили и у потпуну обуставу рада. 

Током једног окупљања радника избио је сукоб међу радницима ЈКП "Стан" који су у штрајку, али је 
интервенцијом полиције спречена туча. 

"Забринутост радника за своје радно место, зараде и породице Трнинић није схватио као упозорење, 
него их је доживео као личну увреду и да ни у једном моменту није изразио искрену и добру вољу да 
ступи у озбиљан социјални дијалог са два репрезентативна синдиката ", истичу у синдикату и додају да 
је уместо тога директор напрасно формирао трећи синдикат. 

Синдикат је посебно огорчен на чињеницу да је Трнинић, у свом "нерационалном бесу и жељи да 
оконча штрајк", председницима Самосталног и Независног синдиката и појединим члановима 
штрајкачког одбора дао решења о отказу уговора о раду. 

Радници предузећа који су добили отказе поднели су потом тужбе Основном суду у Новом Саду против 
ЈКП "Стан" Нови Сад и обратили се Инспекцији рада, која их је својим решењем вратила на радно место 
до окончања радног спора. 
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Синдикат истиче да је председник Независног синдиката по повратку на посао послат на плаћено 
одсуство, а да је председник Самосталног синдиката до данас на боловању, што наноси додатну штету 
предузећу "Стан" јер све трошкове по окончању спора пред судом плаћа предузеће, а не директор лично. 

У саопштењу се истиче и да је велики број радника "Стана" тренутно на боловању, а да је мањи број, по 
решењу директора, упућен на плаћено одсуство, као и да су радници уплашени за своју судбину, радна 
места и будућност фирме која је неизвесна. 

"Радници сматрају и чини им се да је на делу свесно препуштање ове делатности конкуренцији, што не 
би био први случај у граду Новом Саду, чиме би се покушало оправдати да ово предузеће нема 
будућност и перспективу, да успешно послује. Од оваквог препуштања делатности имали би користи 
само појединци, а радници би остали на улици. Имовина предузећа би била разграбљена, а оснивач би 
остао основни кривац за немешање и пружање подршке оваквом деловању руководства предузећа", 
истичу запослени у "Стану" и траже од градоначелника и одборника Скупштине Града Новог Сада да у 
складу законом о јавним предузећима разреше директора ЈКП "Стан" Нови Сад пре истека периода на 
који је именован. 

 

С С С С тражи да се што пре одржи седница СЕС 

Извор:Бета 

Председник Савеза смосталног синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић затражио је у среду од 
председника Владе Србије Ивице Дачића да се што пре одржи седница Социјално-економског савета 
(СЕС). 
 
У отвореном писму упућеном премијеру и дострављеном медијима наводи се да је неопходно да се у 
кратком року одржи седница СЕС-а, како би почело с решавањем тешких и бројних проблима с којима 
су суочени градјани Србије, што је у интересу градјана, али и Владе Србије. 
 
"Уколико седница СЕС-а у кратком року не буде била одржана, сматраћемо да социјални дијалог више 
не постоји и одбијамо да учествујемо у тој фарси", истакао је Орбовић. 
 
Он је у писму навео и да је социјални дијалог у Србији на најнижем историјском нивоу, подсетивши да 
се седнице СЕС-а од почетка председавања Дачића не одржавају и да социјални партнери информације 
од значаја за привредни опоравак и свет рада добијају искључиво преко медија. 
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