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cedilu 

Радници фирме „Термоелектро“ остављени на 

цедилу 
В. Црњански Спасојевић  

Радници фирме „Термоелектро“ обраћали се инспекцији рада због посла у 
Уругвају. Тврде да Руси гуше фирму, водећи кадар прешао у сестринско предузеће 

ИНСПЕКТОРАТУ за рад је у првих 11 месеци прошле године стигло 8.580 захтева запослених, а 
трећину су поднели очајни радници због неисплаћених зарада. Инспектори су донели 2.162 
решења, наложили послодавцима да исплате зараде и плате казне. 
 

- Када упоредимо податке са 2012, прошле године повећан је број захтева за 16 одсто - каже, за 
„Новости“, директор Инспектората Драгољуб Пеурача. - Број донетих решења којима се 
послодавцима налаже исплата зарада повећан је 50 одсто. 
Међу радницима који су се жалили инспекцији су и запослени у београдском „Термоелектру“, 
који су се прошлог лета обраћали медијима када их је фирма послала на изградњу највеће 
фабрике целулозе на свету, у Уругвају, и практично их оставила на цедилу. Месецима су 
штрајковали, покушавајући да наплате зарађено. 
На челу ове компаније је руски менаџмент, а око 250 запослених већ годину дана не прима 
плате, док је водећи кадар прешао у сестринску фирму „Термоелектро пројект“. Запослени су 
отворили на „Фејсбуку“ страницу „Термоелектро, не у стечај“, а поднели су и кривичну пријаву 
против шефова, на челу са директором Константином Сморочинским. 
Како наводе, менаџмент за годину дана није уговорио ниједан значајнији посао јер је директор 
забранио да конкуришу на тендерима јавних предузећа из система ЕПС. Тако је фирма гурнута 
у суноврат, а дуг према добављачима и државним органима мери се милионима евра. Обавезе 
се плаћају тек после изгубљених судских поступака, уз камате и таксе. Не плаћају се ни 
кооперанти, а запослени оптужују руководство за велике злоупотребе на пословима у 
Немачкој. 
КАЗНЕ ДО МИЛИОН ДИНАРААКО послодавац не исплаћује запосленима зараду најмање 
једном месечно, и то најкасније до краја текућег месеца за претходни, инспектор рада против 
послодавца подноси захтев за покретање прекршајног поступка. Казна за фирму је 800.000 до 
милион динара, за предузетника 400.000 - 500.000 динара, а за директора 40.000 - 50.000 
динара. 

„И поред упозорења синдиката и стручних служби, директор је изјавио да ће исплаћивати 
зараде само запосленима који се упућују на рад у Русију“, стоји у кривичној пријави, где се 
наводи и да се послови с Русијом пребацују на фирму „Термоелектро пројект“. Радници 
оптужују менаџмент за пореске махинације и прање пара преко двадесетак оф-шор компанија 
на Британским девичанским острвима, Кипру, Панами... 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476942-Radnici-firme-Termoelektro-ostavljeni-na-cedilu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476942-Radnici-firme-Termoelektro-ostavljeni-na-cedilu
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- У 2013. више запослених у „Термоелектро“, као и два лица којима је престао радни однос, 
обратили су се инспекцији - потврдио је Пеурача. - Обратили су се и у своје и у име још 607 
запослених, због кашњења исплата зарада. Било је и захтева 19 запослених зато што их је 
послодавац преместио у радне јединице удаљене преко 100 км од места становања. 
Инспекција рада је извршила надзоре у „Термоелектру“ и констатовала да послодавац није 
запосленима исплатио зараде за неколико месеци, а ни регрес за годишњи одмор за 2011. и 
2012. Једном запосленом коме је престао радни однос није исплаћен део зараде за 2013, а 
другом, коме је престао радни однос због одласка у старосну пензију, није исплаћена 
отпремнина. Инспектори су наложили да се запосленима исплати у целости неисплаћена 
зарада, регрес и отпремнина. 
- Инспектори рада поднели су и захтеве за покретање прекршајног поступка против 
„Термоелектра“ д.о.о. и директора - каже Пеурача. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440272/Sindikati-Vlast-koci-socijalni-dijalog-u-Srbiji 

Синдикати: Власт кочи социјални дијалог у 
Србији 

Бета  

Представници синдиката градјевинске и дрвне индустрије Србије оценили су данас да власт 

кочи социјални дијалога у Србији и изразили резерве око исхода социјалног дијалога који је 

почео да се води у предизборној кампањи, нарочито око новог закона о раду. 

- Изузетно смо незадовљни социјалним дијалогом који је у Србији био вођен у претходној 

години. Мислим да смо раритетна земља која је социјални дијалог успоставила у време избора, 

а целу прошлу годину га није користила - казао је председник Самосталног синдиката 

грађевинарства Душко Вуковић. 

  

Он је новинарима, за време паузе на Конференције о социјалном дијалогу у Србији и Европској 

унији, казао да синдикати нису уважавани као социјални партнери док нису расписани 

ванредни парламентарни избори, да би се сада радило на убрзавању доношења новог закона о 

раду. 

 

Розвита Готбехит, генерална секретарка Европског центра за радничка питања (ЕЗА)  оценила 

је да је положај радника у Србији тежак, посебно због тога што се зараде не исплаћују и по 

неколико месеци и што постоји велики проценат неформалног рада. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440272/Sindikati-Vlast-koci-socijalni-dijalog-u-Srbiji
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- То се у Европи не може догодити - казала је она и додала да је такво стање неодрживо на дужи 

рок. 

  

- Оценили смо да је такво понашање неприхватљиво, јер социјални дијалог сматрамо 

цивилизацијкском тековином која има континуитет, а не да се он одржава парцијално и то 

уочи избора и за време предизборних кампања - рекао је Вуковић. 

  

Председник Синдиката грађевинарства Независност Саша Симић казао је да "социјални 

дијалог у Србији није на добром нивоу и иде погрешним путем". 

  

- Највећи кривац за одсуство социјалног дијалога у Србији су премијер Ивица Дачић и први 

потпредседник владе Александар Вучић који су још једном ударили шамар синдикатима тиме 

што на нови социјални дијалог о закону о раду позивали министар трговине Расима Љајића 

мислећи да се ради о трговини - казао је он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440284/Mihajlovic-i-Dinkic-o-roku-za-preduzeca-u-restrukturiranju 

Михајловић и Динкић о року за предузећа у 
реструктурирању 

Тањуг  

Министарка енергетике и потпредседница СНС Зорана Михајловић изјавила је данас да би 

проблем предузећа у реструктурирању требало да буде решен до јула ове године, док 

некадашњи министар привреде и финансија и лидер УРС Млађан Динкић сматра да ће за то 

бити потребно најмање годину дана од формирања нове владе. 

Михајловић је, на Тањуговом панелу "Шта и ко ће нас извући из кризе?", рекла да то не значи 

да ће се та предузећа "терати" у стечај, нити да ће радници запослени у њима остати на улици 

већ се тражити стратешки партнери и радити на мерама за покретање приватних бизниса. 

  

Динкић је оценио да је немогуће решити проблем предузећа у реструктурирању до јула, како је 

предвидјено законом, јер је већ потрошено пуно времена пошто претходни министар привреде 

Саша Радуловић ништа није урадио, осим што је правио "личне карте". 

 

Заменик председника ПУПС и директор Поште Србије Милан Кркобабић оценио је да би 

напомену Динкћа да ће бити потребно годину дана за предузећа у реструктурирању требало 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440284/Mihajlovic-i-Dinkic-o-roku-za-preduzeca-u-restrukturiranju
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схватити озбиљно, и да је чак и то можда кратак рок. 

  

"Када сам ја отишао са места министра, предузећа у реструктурирању је било 153, а сада их је 

два више јер су прикључене Политика и Галеника", навео је Динкић оцењујући да је реалан рок 

да нова влада тај проблем реши за годину дана од формирања, осим ако неће да сва та 

предузећа отера у стечај. 

  

Михајловић је навела да није сигурна да је Динкић у праву, да ће се о року за решавање 

проблема предузећа у реструктурирању разговарати, али да је рок од годину дана свакако 

предугачак јер је већ изгубљено пуно времена, а тај проблем мора да буде решен у овој години. 

  
Она је навела да су инвеститори који су били заинтересовани за улагање у поједина предузећа у 

реструктурирању из области енергетике - као што су Рафинерија Београд, Минел, Петрохемија - 

долазили код бившег министра Радуловића, али да се све завршавало на првом састанку. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440278/Radnici-Fabrike-vagona-u-Kraljevu-blokirali-most-na-Ibru 

Радници Фабрике вагона у Краљеву 
блокирали мост на Ибру 

Бета  

Радници Фабрике вагона у Краљеву наставили су данас протест получасовном блокадом моста 

на Ибру и саобраћајница у правцу Крагујевца. 

 У протесту учествује око 300 радника који су у штрајку осам месеци и траже исплату од 15 до 

20 неисплаћених зарада, оверу здравствених књижица и повезивање радног стажа. 

  

- Не одустајемо од протеста и сваког дана ћемо на овај начин подсећати надлежне да реше наш 

проблем, јер су насе породице на ивици егзистенције - рекао је новинарима председник 

Штрајкачког одбора Ненад Терзић. 

  

Он је додао да је због неоверених здравствених књижица велики број радника нарушеног 

здравља, али да упркос томе учествују у протестима. 

  

- Време нам не иде на руку за радикализацију протеста, јер се трудимо да заштитимо раднике 

који су без здравствених књижица - казао је Терзић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440278/Radnici-Fabrike-vagona-u-Kraljevu-blokirali-most-na-Ibru
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Додао је да је обавештен да је Влада Србије одобрила да се радницима Фабрике вагона исплате 

по две минималне зараде. 

  

- Те минималне зараде нам припадају, као и свим радницима фирми у реструктурирању у 

Србији, којима су исплаћене крајем прошле године. Зашто наш менаџмент није послао податке 

потребне за исплату минималаца у Министарство привреде, мора да се испита, а ми са 

протестима и својим захтевима настављамо док наши захтеви не буду испуњени -  рекао 

Терзић. 

  

Према његовим речима, Фабрика вагона, са погоном Ливница, има око 

800 радника, од којих је већи број запослен у администрацији. 

  

Радници Фабрике вагона су последњу плату добили у мају прошле 

године, а за време штрајка, од јуна 2013. године, нису никада потпуно 

обуставили производњу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440275/Srpski-gradjevinari-ujedinjeni-idu-na-strana-trzista 

Српски грађевинари уједињени иду на 
страна тржишта 

Тањуг  

Домаће грађевинске фирме ујединиле су се у конзорцијум и већ се припремају за заједнички 

наступ у Алжиру, Русији и Немачкој, изјавио је данас потпредседник Грађевинско-

индустријске коморе Србије (ГИКС), Горан Родић. 

- ГИКС је уствари конзорцијум свих највећих градјевинских српских фирми и бави се 

упошљавањем капацитета домаће градјевинске индустрије - рекао је Родић. 

 

Носиоци конзорцијума су, према његовим речима, велике домаће фирме попут 

Енергопројекта, Мостоградње, Планума и других, а ГИКС је отворен и за мање фирме које се 

баве одредјеном градјевинском делатношћу. 

 

- Фирме у конзорцијуму имају солидарну одговорност и у случају да нека фирма не може да 

одради уговорени посао радове ће преузети друге чланице конзорцијума - навео је Родић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440275/Srpski-gradjevinari-ujedinjeni-idu-na-strana-trzista
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Он је казао да је конзорцијум направљен претежно за заједнички наступ у иностранству, јер ће 

српска предузећа тако лакше моћи да додју до потребних банкарских гаранција и референци за 

извођење радова. 

 

ГИКС ће, такодје, како је додао, одмах после избора пренети државним органима шта је 

потребно да се уради у земљи да би се сачувала грађевинска оператива. 

  

Родић је нагласио да услови тендера који се буду у Србији расписивали у наредном периоду 

морају да буду такви да домаћа предузећа могу равноправно да учествују са страним. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440249/Bivsi-radnici-GP-Jastrebac-dobili-spor-protiv-drzave 

Бивши радници ГП “ Јастребац”  добили 
спор против државе 

Тањуг  

Бивши радници грађевинског предузећа “ Јастребац” , које се налази у стечају већ 12 година, 

добили су спор против државе пред Европским судом за људска права у Стразбуру на име 

неисплаћеног дела зарада, рекао је данас председник већа синдиката у Крушевцу Миленко 

Михајловић. 

Према његовим речима, 1.318 бивших радника овог предузећа, у коме се променило пет 

стечајних управника, потражује од 10.000 до 500.000 динара и од те суме до сада су успели да 

наплате само 45 одсто. 

  

Михајловић је напоменуо да је око 700 радника у Стразубуру заступала адвокатска канцеларија 

“ Московљевић”  и да се одлука суда, према његовим сазнањима односи на њих 408. 

“  

- Логично би било да сви радници, као повериоци наплате своја потраживања сходно 

решењима која имају и мислим да би било много лоше да сада држава направи поделу, а при 

томе није имала снаге да кроз своје стечајне управнике оконча стечајни поступак”  – - 

прокоментарисао је Михајловић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440249/Bivsi-radnici-GP-Jastrebac-dobili-spor-protiv-drzave


8 

 

Нажалост, додаје он, правда је морала да се оствари ван граница наше земље и да на 

интервенцију “ неког са стране”  призна грешке које су присутне у лику стечајних управника. 

  

-Од 2002.године до данас промењена су два закона о стечају, промењено је пет стечајних 

управника и нико није нашао за сходно да тај стечај што пре заврши – - истакао је председник 

већа синдиката. 

  

Процењена вредност имовине Јастрепца пре 12 година била је око 30 милиона марака, а дуг 

према повериоцима је износио око 15 милиона марака. 

  

Од тада је велики део имовине, укључујући и управну зграду, коју је купила градска управа, 

продат. 

  

Михајловић је подсетио да је за успешно вођење овог стечаја резервисана награда од око 

четири милиона динара. 

“  

-Мислим да би било катастрофално да неко добије награду за успешно вођење овог стечаја. Ако 

се и то дозволи и ако држава омогући тим људима који су итекако профитирали, да добију 

награду, нека то служи на част свима” - –  каже он. 

  

У Крушевцу још има десетак активних стечајева, а 2002.године, без посла је по основу стечаја у 

том граду остало 3.000 људи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440416/Radnici-Zeleznice-traze-smenu-Simonovica 

Радници Железнице траже смену 
Симоновића 

ФоНет 

Синдикат извршних служби Железница Србије и Унија синдиката Српских железница 

најавили су вечерас да ће сутра у подне радници Железница испред управне зграде Железница 

Србије у Немањиној улици у Београду одржати једночасовни протест са захтевом за смену 

генералног директора Драгољуба Симоновића. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440416/Radnici-Zeleznice-traze-smenu-Simonovica
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Смена Симоновића се тражи због више неправилности у раду руководства предузећа као и 

грубог кршења закона, али и Статута фирме, што је довело до немерљивих губитака за 

Железнице Србије, наведено је у саопштењу синдиката. 

  

Први разлог због којег синдикати, који у чланству, како наводе, имају више од 7.000 радника, 

тражи оставку генералног директора је што су Железнице Србије добиле 

кредит из Европке уније од 300 милиона евра за обнову и развој, а предузеће није успело да 

обезбеди пројекте за та средства! 

  

Због тога што Железнице нису употребиле одобрен новац плаћени су пенали од 7,5 милиона 

евра, наведено је у саопштењу. 

  

Синдикати наводе да су малверзацијама Симоновића у јавним набавкама при продаји старих 

вагона Железнице оштећене за најмање 65 милиона динара. 

  

Према плану запошљавања за 2013. годину предвиђено је да се запосли 61 радник, али личним 

налогом Симоновића у прошлој години је запослено око 250, а половина њих је из Врчина, 

родног места директора, стоји у саопштењу. 

  

Синдикати указују да је Симоновић "у касним педесетим" завршио факултет у септембру 2012. 

а генерални директор Железница постао у новрембру те године, иако Статут предвиђа да 

кандидат мора да има најмање 5 година радног искуства на сличним руководећим положајима. 

  

Синдикалци истичу у саопштењу да је директор запретио отказом сваком раднику који сутра 

дође испред управне зграде Железница Србије, а челним људима синдиката и 

организаторима протеста запретио да ће ангажовати приватно обезбеђење које ће их спречити 

да уђу у зграду. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440367/Radnici-Jumka-vec-treci-dan-na-ulicama-Vranja 

Радници Јумка већ трећи дан на улицама 
Врања 

Тањуг  

Запослени у компанији Јумко, незадовољство својим материјалним положајем, данас су 

изразили протесном шетњом улицама Врања и окупљањем испред зграде градске управе, 

трећи дан за редом у оквиру радикализације генералног штрајка. 

Радници, који су у генералном штрајку од 14. јануара, траже оверу здравствених књижица и 

исплату седам заосталих зарада. 

 

Како јављају локални медији, представнике реперезентативних синдиката примио је 

градоначелник Врања Зоран Антић са сарадницима, који је рекао да је јуче у Београду њихове 

захтеве предао премијеру Ивици Дачићу. 

 

Он је истакао да локална самоуправа чини све да у улози посредника реши правно и статусно 

питање компаније и запослених. 

 

Према његовим речима, представници два синдиката из Јумка имаће у петак састанак у 

Агенцији за приватизацију у Београду. 

 

"Имамо заједнички циљ и досадашњим активностима потврдили смо чврсту решеност да 

решимо нагомилане проблеме. Обезбедили смо превоз за раднике, а у петак ће помоћник 

градоначелника Бобан Станковић са представницима синдиката бити на састанку у Агенцији за 

приватизацију и учествовати у разговорима", истакао је Антић. 

 

Приликом обраћања радницима испред градске куће председници Асоцијације слободних и 

независних синдиката Снежани Величковић је позлило, па јој је пружена прва помоћ. 

 

Градоначелник Врања је након тога у предузећу "Кавим Јединство" са директором Гораном 

Стојановићем потписао Протокол о дугорочној сарадњи и партнерству. 

 

Протоколом је предвиђено да средствима из градског буџета буде омогућен повољнији превоз 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440367/Radnici-Jumka-vec-treci-dan-na-ulicama-Vranja
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за социјално најосетљивије категорије становништва. За превоз радника компаније Јумко, град 

је дао гаранције да ће и у време трајања штрајка моћи да користе превоз аутобусима Јединства. 

 

Градоначелник је изразио очекивања да ће Јединство омогућити квалитетан, тачан и конфоран 

превоз на свим путним правцима. Са друге стране, град ће уложити средства у ревитализацију 

путева како би се тиме заштитио интерес превозника. 

 

Град истовремено исказује и поштовање према инвеститорима из Израела који у овој 

Компанији запошљавају 207 људи, а у овој години уложиће 600 хиљада евра у набавку нових 15 

возила, истакао је Антић. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/EPS-nije-dogovorena-isplata-pozajmice-zaposlenima.sr.html 

ЕПС: није договорена исплата позајмице 
запосленима 
 

БЕОГРАД – Исплата позајмице од 50.000 динара запосленима у ЕПС-у није договорена и то 
није приоритетан захтев синдиката ЕПС-а, речено је Танјугу у тој компанији. 

Одлука о исплати позајмице није донета на састанку синдиката ЕПС-а и пословодства и захтев 
за исплатом позајмице је последњи од свих које тражи синдикат ЕПС-а, наводе у тој компанији. 

Синдикат ЕПС-а има озбиљне захтеве, кажу, као што су омогућавање услова и средстава за рад 
и укључење тог синдиката у преговоре о изменама закона о раду, стечају и приватизацији, и 
због тога не желе да се причом у медијима о позајмици њихови захтеви и најава генералног 
штрајка банализује. 

Синдикат је чак спреман и да одустане од захтева за исплатом позајмице, ако се испуне сви 
остали њихови захтеви. 

Осим састанка са пословодством ЕПС-а, синдикат ЕПС-а је пре четири дана имао и састанак у 
Влади Србије са министрима Зораном Михајловић и Лазаром Крстићем, и тада је, како је 
саопштено, постигнут договор по питању 80 одсто захтева синдиката. 

Разговори у Влади ће бити настављени и данас поподне, јер на прошлом састанку нису 
прихваћени захтеви синдиката о исплати позајмице и да се запослени у ЕПС-у изузму од 
примене Закона о ограничењу зарада у јавном сектору. 

На прошлом састанку у Влади је договорено да се синдикат ЕПС-а укључи у разговоре о изради 
закона о раду, стечају и приватизацији, као и да се превазиђу препреке које произлазе из 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/EPS-nije-dogovorena-isplata-pozajmice-zaposlenima.sr.html


12 

 

Закона о јавним набавкама, јер ЕПС мора да има довољне количине опреме да би могао да 
функционише. 

Договорено је и да се радници који су ангажовани на пословима у ЕПС-у преко неких услужних 
предузећа, која су раније издвојена из ЕПС-а, врате у састав компаније, ради смањење 
трошкова. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/reforma_uzalud_potrosila_novac.55.html?news_id=275813 

Незадовољство у Синдикату правосуђа Србије 

Реформа узалуд „потрошила“ новац 
Министарство правде: Лоши услови и велика дуговања су наслеђени 

АУТОР: Б. КАРОВИЋ 

Београд - Циљеви реформе правосуђа из 2009, поред осталог, били су, као што су и сада, да се 

уједначи оптерећеност судија и других запослених, те да правосуђе постане ефикасније, 

односно да се поступци убрзају. Много новца је потрошено, а ниједан од циљева није 

постигнут. 
Очекивали смо да ће нова власт створити адекватне услове за несметан рад, међутим, ако 
уложите „ништа“, онда и као резултат добијете „ништа“. За нас је неприхватљива чињеница да 
су неке агенције важније од правосуђа и зато тражимо већа државна улагања, наводи за Данас 
Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије. 

Према њеним речима, осим што би морала више новца да издваја за овај сектор, власт би 
требало и да престане да обмањује грађане да хаос у правосуђу настаје због нерада и 
неодговорног понашања запослених. Како каже, затрпаност судским предметима је последица, 
а узроци су ограничења правосуђа у сваком погледу. 

- Правосуђе је без утицаја, јер добија наметнуте процедуре и законе, као готов производ од 
политичара - Владе и Скупштине. Такође, ограничени смо просторно, кадровски, финансијски 
и опремом. За све што је потребно за несметано функционисање, правосуђе мора да добије 
сагласност од министара правде и финансија. С друге стране, редукцијом запослених 
отпуштено је 4.000 искусних радника, а уз стални раст броја предмета, са застарелом опремом, 
честом изменом закона и недостатком судских зграда немогуће је убрзати рад - објашњава 
Милошевићева, тврдећи да запослени у правосуђу, у поређењу са осталим радницима у јавном 
сектору, највише раде. 

Милошевићева на крају подсећа да у правосуђу има око 14.000 запослених - судија, тужилаца и 
администрације - или два одсто од укупног броја запослених у јавном сектору. 

С друге стране у Министарству правде за Данас кажу да су свесни тешког положаја запослених, 
те су због тога већ предузети кораци за побољшање њиховог стања исплатом стимулације, „која 
није велика, али је редовна“. Ипак, они напомињу да побољшање њиховог материјалног стања 
не зависи само од Министарства, већ и од других државних институција које се баве 
финансијама. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/reforma_uzalud_potrosila_novac.55.html?news_id=275813
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- Лоши услови и велика дуговања у правосуђу су наслеђени. Министарство се труди да те 
услове побољша и већ су обезбеђени додатни објекти којима ће се проширити смештајни 
капацитети првенствено у Београду (реновирање зграде бившег војнотехничког института у 
Катанићевој улици, реновирање зграде Аероинжењеринга), али се ради и на решавању 
проблема смештајних капацитета у целој Србији. Такође, прошле године издвојено је више од 
70 милиона динара за набавку нове опреме, а значајан део буџета за 2014. намењен је 
побољшаћу техничких услова за рад правосудних служби - кажу у Министарству правде. 

Упола ниже плате од полицијских 
- Недопустиво је да запослени у правосуђу имају плату око 30.000 динара или педесет одсто 
нижу од запослених у јавним предузећима или полицији. Плата судије и тужиоца у основном 
суду, односно тужилаштву износи 99.000 динара и док обављају судијску функцију не могу да 
раде други посао јер је то неспојиво са правосудном функцијом. Сви заједно радимо у 
негативној клими и утисак је да се води јавна кампања против правосуђа, наводи Слађанка 
Милошевић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pavlovic_cemu_uopste_treci_test.55.html?news_id=275814 

Контроверзе поводом мале матуре 

Павловић: Чему уопште трећи тест 
АУТОР: К. Ж. 

Београд - То што министар просвете није знао одговор на питање из мале матуре није толико 

страшно. Можда не би знали ни други. 
 

Проблем је што је уопште уведен трећи тест за малу матуру, а кључно питање за министра је - 
где су паре које је министарство годинама узимало за пројекте из образовања, а ниједан од њих 
није реализовало - каже за Данас Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања 
Србије (СОС). 

Гостујући у емисији Кажипрст Б92, министар просвете Томислав Јовановић није знао да 
одговори на питање из теста за малу матуру. Питање је гласило „Који од наведених процеса 
који се одвијају на земљи има супротан смер од осталих: дисање, испаравање, кондензација 
или транспирација?“ Министар је одговорио транспирација, а тачан одговор је кондензација. 
Јовановић је рекао да је намерно дао погрешан одговор. 

Бранко Павловић за Данас наводи да трећи тест није морао да се уведе, и да није тачно да је то 
била законска обавеза. 

- Додатни тест је уведен због обавезе да се реализује пројекат за који је Министарство просвете 
узело новац. Тај тест само ствара додану конфузију и оптерећење основцима. Наш синдикат 
сарађује са тридесетак синдикалних организација широм Европе, и ни у једној европској 
земљи не постоји овакав вид полагања мале матуре, сем код нас - истиче Павловић. Он додаје 
да је покушај мењања обрасца полагања мале матуре у Аустрији био неуспешан. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pavlovic_cemu_uopste_treci_test.55.html?news_id=275814


14 

 

- Након полагања додатних тестова, 30 одсто основаца није прошло матуру. Због тога су 
штрајковали и ученици и родитељи, па се од новог начина тестирања на крају одустало. То би 
требало и ми да учинимо - сматра Павловић. 

Он додаје да је у протеклих 10 година Министарство просвете конкурисало и добијало средства 
за различите пројекте, али да многи од њих нису реализовани, „нити је саопштено на шта је 
новац утрошен“. Према речима нашег саговорника, један у низу јесте кредит за финансирање 
по глави ученика. 

Одложено суђење 
Почетак суђења против четворо оптужених за крађу тестова за полагање мале матуре јуна 
2013. одложен је за 24. март. До одлагања пред Другим основним судом у Београду дошло је 
због изостанка једне од оптужених и додатног времена за припремања одбране. Подсетимо, 
након крађе текстова покренуто је у јавности питање одговорности бившег министра просвете 
Жарка Обрадовића. Незванично, сада се најављује да ће тестови бити класификовани као 
службена тајна. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzilastvo_sumnja_da_je_devic_izvukao_iz_firme_dva_miliona_evra.4.html?n

ews_id=275802 

Бивши већински власник АТП Војводине задржан у притвору како не би утицао на сведоке у 

истрази 

Тужилаштво сумња да је Девић извукао из 
фирме два милиона евра 
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Бившем већинском власнику Аутотранспортног предузећа „Војводина“ Илији Девићу 

у уторак касно по подне, по захтеву тужиоца за организовани криминал, судија у претходном 

поступку одредио је притвор од 30 дана, „како не би утицао на сведоке“ у истрази која се води 

ради утврђивања начина на који је извршена та приватизација. По кривичној пријави коју је 

последњих дана прошле године поднела полиција, тужилац је издао наредбу о спровођењу 

истраге, а Девић се сумњичи да је из приватизованог предузећа позајмицама извукао око два 

милиона евра, као и да је тиме утајио порез који би, да је новац остао у фирми, платио на 

остварену добит. 
 Како Данас сазнаје, Девић је у својој одбрани приликом саслушања тврдио да су „трансакције 
које се истражују истргнуте из контекста укупног пословања у којем је вредност капитала АТП 
Војводине од периода када је он постао власник увећана са процењених неколико милиона, на 
100 милиона евра“. Увећање капитала остварено је реализацијом инвестиције по уговору о 
приватизацији, а нарочито након изградње аутобуске станице и сервиса за Сетру и Мерцедес у 
Новом Саду. 

Девић је према извору Данаса, тужиоца обавестио да је његов добро испланирани бизнис 
покушала да отме „нарко дуванска мафија“ која је, иначе, тих година у Војводини била у 
замаху. Он је оптужио и део полиције и тужилаштва из Новог Сада да су „ишли наруку том 
процесу отимања“ и подсетио да је исти тим инспектора још 2006. и 2007. године „чешљао 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzilastvo_sumnja_da_je_devic_izvukao_iz_firme_dva_miliona_evra.4.html?news_id=275802
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzilastvo_sumnja_da_je_devic_izvukao_iz_firme_dva_miliona_evra.4.html?news_id=275802
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његове фирме, односио документацију, али да и поред тога нису нашли никаквог материјала за 
покретање поступка“. Он је објаснио и да теза како у то време политичка клима није била добра 
за обрачун са криминалом у његовом случају „не пије воду“ јер он „свакако није био миљеник 
ниједне власти, јер да јесте, дозволили би му да ради а не би отерали фирму у стечај“. 

Подсетимо, приватизација АТП Војводине налази се на списку од 24 спорна случаја чије 
расветљавање тражи Европска уније. Овај предмет означен је као једини у коме је оштећен 
инвеститор а не држава, а на листу је доспео јер градске власти у Новом Саду нису испоштовале 
уговор склопљен са АТП Војводином, на основу кога је то предузеће требало да изгради нову 
аутобуску станицу. Обавеза града била је да преусмери саобраћај на ту локацију а да стара 
аутобуска станица постане терминал за приградски саобраћај. АТП Војводина је инвестицију 
реализовала из кредита за које је Девић гарантовао својом личном и имовином матичне 
фирме. Због чега град није испунио свој део обавеза предмет је вишеструких спекулација у 
којима се помињу неки покрајински бизнисмени, нарко-босови, али и извесни руски тајкун. 
Како год било, под притиском кредитних рата предузеће које није могло да покрене 
новоизграђену станицу отишло је у стечај. 

У Тужилаштву за организовани криминал наш лист јуче није добио одговор на питање да ли је 
на основу наредбе за спровођење истраге сагледавано целокупно пословање АТП Војводине, 
Илије Девића и његових фирми или је испитиван само сегмент позајмица? Такође, питали смо 
да ли је Тужилаштво истраживало проблем због кога се АТП Војводина нашла на листи од 24 
спорне приватизације - непоштовања уговора склопљеног са Новим Садом, због чега је 
предузеће отишло у стечај а 500 радника остало без посла, као и шта се десило са бројним 
кривичним пријавама које је Девић подносио због проблема са градским властима. 
Интересовало нас је и да ли је Тужилаштво отворило истрагу против градских челника Новог 
Сада након што је Врховни касациони суд правоснажном пресудом утврдио да је уговор АТП 
Војводине са градом штетан за треће лице, Јавно градско саобраћајно предузеће, као и да је 
АТП Војводина претрпела штету у износу од око четири милиона евра - тај новац је из градске 
касе исплаћен повериоцима предузећа почетком јануара ове године. 

Коинциденција 
Интересантно је да се ток истраге у случају АТП Војводина окренуо против Девића баш у 
време када је Врховни касациони суд утврдио да је због спорног уговора са Градом Новим 
Садом предузеће претрпело штету од око четири милиона евра, док је још увек у току спор 
који је бивши већински власник поднео против Града Новог Сада за надокнаду личне штете. 
Према извештају судског вештака она је процењена на више десетина милиона евра. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kompanija-trs-demantuje-da-je-neopravdano-otpustala-radnike 

Компанија ТРС демантује да је неоправдано 
отпуштала раднике 
 

Челници компаније „ТРС Европа” из Петроварадина поново су оповргли тврдње 
да су отпушали раднике неоправдано и без критеријума, да би уместо њих 
запослили нове уз субвенције државе. Они наводе да је 29 радника који су недавно 
проглашени технолишким вишком 

услед неповољних околности на тржишту, отказе добило на основу процене њиховог односа 
према раду. Такође, у ТРС-у кажу да су радницима исплаћене отпремнине чији трошкови 
надилазе евентуалне субвенције. 

Подсетимо, у ТРС-у је ових дана 29 радника остало без посла, а неки од њих у јавности су 
навели да су отказе добили неоправдано и да се о томе одлучивало без критеријума. Такође су 
устврдили да компанија има намеру да у будућности уместо њих запосли нове раднике уз 
помоћ државних субвенција, подсећајући на то да је ТРС већ добијао државну помоћ за 
отварање нових радних места. 

У ТРС-у, фирми у америчком власништву за производњу потрошног материјала за штампаче, 
одбацили су те наводе, објашњавајући да су једна од производних компанија која запошљава 
највећи број радника у Новом Саду, да су увек пословали ликвидно и редовно исплаћивали све 
обавезе према радницима и добављачима те да апсолутно немају потребе за таквом врстом 
злоупотреба. Они наводе да су од априла прошле године, када су добили субвенције, запослили 
115 радника, од тога 77 уз субвенције, а 38 без њих. 

– На дан доношења одлуке о технолошком вишку 20. јануара 2014. ТРС је запошљавао 562 
радника, а на дан одлуке о додели субвенције из покрајинског буџета 25. априла 2013. – 447– 
каже за наш лист директорка сектора правних и кадровских послова Нада Самарџић. 

Она је рекла да том броју од 115 у међувремену запослених треба придодати и 21 запосленог 
који је добио посао кроз редовну флуктуацију радника, такође без субвенције. 

– Ниједан радник који је запослен кроз субвенције није отпуштен – каже Нада Самарџић, 
указујући на то да, по уговору о субвенцији, фирма у року од две године не сме да отпушта 
запослене који су на тај начин дошли до посла. – Отпуштеним радницима су исплаћене 
отпремнине за све године радног стажа, у укупној вредности од четири милиона динара. 

Она каже да је смањење броја запослених у компанији резултат прилика на тржишту 
потрошних материјала за штампаче у Европи, и додаје да ТРС, да би одржао снагу, мора да 
води посао тако да може издржати притисак смањења трошкова и ниске цене конкуренције. 

– При избору радника који су добили отказ фирма се руководила искључиво односом 
запослених према раду, радном дисциплином и другим прописаним правилима понашања – 
указује Нада Самарџић.В. Чв. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kompanija-trs-demantuje-da-je-neopravdano-otpustala-radnike
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Добили 9,7 милиона динара 
По подацима које смо добили у компанији, ТРС је од Покрајине добио субвенције за 
запошљавање 47 радника у појединачној вредности од 130.000 динара, а од града Новог Сада 
за запошљавање 30 радника у појединачној вредности од 120.000 динара. Укупна вредност 
добијене помоћи за запошљавање је 9.710.000 динара. 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808581 

Подршка нашим синдикатима из Европе 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Европска федерација радника грађевинарства и дрвета подржава 

активности синдиката у Србији у борби за радничка права, социјални дијалог и 

консензус. 

 "Социјални дијалог мора да постоји и када Србија уђе у ЕУ. Национални социјални дијалог 

мора имати механизам и бити способан да заштити права радника", истакао је генерални 

секретар те организације, Сем Хаген. 

Он је на конференцији на тему "Оцена стања социјалног дијалога у ЕУ и Србији" одржаној у 

Београду додао да је забринут што социјалног дијалога у Србији у протеклом периоду није 

било.  

 

Генерални секретар Европског центра за радничка питања (ЕЗА), Розита Гобефит, оценила је 

да у Србији има много злоупотреба права радника, наводећи да је у европским земљама 

незамисливо да се радницима не исплаћује зарада по неколико месеци.  

 

Према њеном мишљењу забрињавајући је и не мали проценат неформалног рада у Србији, као 

и велика корупција.  

 

Представник Синдиката грађевинарства и енергије Белгије, Том Делеу, истакао је да је 

"неолиберални напад" присутан у Србији, али и у већини земаља ЕУ, јер сви покушавају да 

терет кризе наплате преко радника.  

 

"Морамо се томе супротставити и градити друштво једнакости и просперитета", навео 

је он.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808581
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Нисмо оптимисти поводом најновије рунде социјалног дијалога, који се ових дана промовише у 

Србији, јер се он води у време изборне кампање, а претодних годину дана, када је требало да 

буде вођен, није постојао, оценили су представници домаћих синдиката.  

 

"Не можемо реформе спровести на начин да се оне односе само на раднике. Живот у Србији 

је неподношљиво понижавајући. Радници имају изузетно ниске плате", навео је генерални 

секретар Синдиката радника шумарства и прераде дрвета Србије, Зоран Радоман.  

 

За такво стање, сматра он, пре свих криви су политичари, али и синдикати који се нису 

довољно бунили када је спровођена приватизација, као и послодавци који не поштују права 

радника.  

 

Према мишљењу председника Самосталног синдиката радника грађевинарства, Душка 

Вуковића, велики неолиберални утицај присутан је у последње време у Србији, региону али и у 

многим дрзавама ЕУ.  

 

Он је рекао да ће синдикати Србије подржати колеге у Хрватској, уколико се буду одлучили за 

генерални штрајк који најављују.  

 

Наиме, генерални штрајк у Хрватској се најављује уколико парламент не усвоји амандамане 

које су на Закон о раду упутили хрватски синдикати, истакао је Вуковић.  

 

На данашњој конференцији учествовали су представници Синдиката радника грађевинарства 

и ИГМ Србије и Синдиката радника шумарства и прераде дрвета Србије, Европског центра за 

радничка питања (ЕЗА), као и синдикалне колеге из Румуније, Бугарске, Македоније, Црне 

Горе и Хрватске. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808636 

ЖС: Синдикати би и не би протест 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Железнице Србије саопштиле су да су представници синдиката у 

разговору са генералним директором Драгољубом Симоновићем одустали од 

најављеног протеста. 

У Железницама је регистровано 28 синдикалних организација, а неколико репрезентативних 

синдиката је за сутра најавило протест, незадовољно стањем у предузећу. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808636
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Генерални директор Жлезница Драгољуб Симоновић јуче је почео разговоре са 

представницима синдиката о успостављању социјалног дијалог о свим најзначајнијим 

активностима везаним за пословање и функционисање тог саобраћајног система и положај 

запослених.  

 

Пословодство железнице је, како је саопштено, покренуло и разговоре о безбедности и здрављу 

на раду, као и побољшању услова рада запослених, а најављени су и разговори на изради новог 

Колективног уговора.  

 

У саопштењу Железница је истакнуто да су неки од репрезентативних синдиката у том 

предузећу дали подршку пословодству у започетој  

борби против вишегодишње анархије у раду синдиката, као и бахатом понашању појединих 

синдикалних лидера. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808669 

Рудари против опорезивања зарада 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Сва три репрезентативна синдиката Рударско топионицарског басена 

(РТБ) Бор противе се опорезивању зарада рудара. 

 Зараде се опорезују према новом Закону о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, 

а рудари сматрају да запослени у РТБ-у, који раде на најтежим пословима, морају да буду 

изузети од примене те одредбе. 

Децембарска нето зарада запосленима у РТБ-у Бор умањена је за осам до десет хиљада на 

основу Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, чему су се успротивила 

сва три репрезентативна синдиката: Синдикат рудара Србије, синдикат "Независност" и 

Самостални синдикат.  

 

"Нису нам јасни разлози због којих је уведен овај порез на зараде рудара, али је чињеница да 

људи који су одлуцивали о овом закону не знају шта значи рударство и какви су услови рада 

у руднику. Издвајања из целог РТБ-а Бор по овом основу била су око 15 милиона динара, од 

цега је, гледајући по зависним предузећима, из Рудника бакра Бор где директно раде рудари 

на ископавању издвојено 5,5 милиона динара, у Топионици и рафинацији бакра 4,5 милиона, 

из Рудника бкара Мајданпек издвојено је три милиона и са милион динара опорезоване су 

зараде у матицном предузецу", рекао је Тањугу председник Синдиката рудара Србије Љубиша 

Миљковић.  

 

Он каже да новац који је одбијен од зарада за рударе јесте проблем, али да раднике још више 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=05&nav_id=808669
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боли то што се због централизације у Београду, новац узима директно од радника који раде на 

најтежим пословима.  

 

Миљковић је додао да ће се овај синдикат борити против таквог законског решења свим 

правним средствима, али ће, каже, даљи поступци морати да сачекају формирање нове Владе 

након избора, јер сада не знају са ким би могли да преговарају.  

 

"Нејасан је и систем обрачуна који није јасно дефинисан законом. Поставља се питање да ли 

се опорезује само основица или се узима у обзир и сменски рад и рад за празнике. Ми у РТБ-у 

имамо организован цетворобригадни систем, односно сменски рад и производња никада не 

стаје. Ко може раднику који ради у сменама, викендом и празником да узме део зараде", 

наглашава Миљковић.  

 

Друга два репрезентативна синдиката РТБ-а Бор слажу се са овим ставом, а Синдикат 

"Независност" је упутио захтев Влади Србије да се РТБ Бор изузме од примене одредби овог 

закона. 
 

 

 


