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Штрајк у здравству: Примали хитне случајеве 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Здравствени радници у понедељак у 130 установа организовали штрајк упозорења 
због солидарног пореза и забране запошљавања. Кажу да у професији влада опште 
незадовољство због изостанка реформи 

 
У око 130 здравствених установа Грански синдикат здравства и социјалне заштите 
„Независност“ и Синдикат лекара и фармацеута Србије организовали су у понедељак штрајк 
упозорења због солидарног пореза и забране запошљавања у здравству наредне две године. 
Зависно од тога колико који синдикат има присталица, у неким установама рад је прекинут на 
један сат, од 12 до 13 часова, а у многима се током читавог дана, од 7 до 19 сати, одржавао само 
минимум процеса рада. 
- Радиле су све хитне амбуланте, како би се обавила тријажа пацијената, а примали смо само 
хитне случајеве - каже др Љиљана Томашевић, председник огранка СЛФС у КБЦ Земун. - У 
поликлиници се нису сви одазвали позиву на штрајк, али је већина, ипак, обављала само 
минимум посла. Прикључили су нам се и лекари који нису чланови СЛФС, јер у професији 
влада опште незадовољство због изостанка суштинских реформи у здравству. Солидарни порез 
је само један повод да изразимо свој протест. 
Доктор Драган Цветић, председник СЛФС и анестезиолог у КБЦ „Бежанијска коса“, каже да је 
увођење солидарног пореза „кап која је прелила чашу“, јер је тако опорезовано 17.000 лекара 
специјалиста и субспецијалиста који носе здравствени систем и највише раде. 
- Имамо чланство у 130 здравствених установа, али стижу нам и дописи установа у којима 
немамо чланове да нас људи подржавају и да учествују у штрајку - каже Цветић. 
- Лекари штрајкују у свим домовима здравља и болницама. У „Бежанијској коси“ у понедељак 
није било редовних операција. Ми у просеку имамо од 15 до 20 операција дневно, а у 
понедељак смо радили само хитне. Ово је упозорење, вапај лекара, струке да се крене у 
решавање системских проблема. Систем се урушава, лекари из Србије одлазе. Не одустајемо од 
наших захтева. Чим прођу избори и формира се влада, поновићемо штрајк. 
Зоран Илић, председник Гранског синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
„Независност“, рекао је да преговори са Министарством здравља ни у понедељак, нажалост, 
нису довели до решења: 
- Периша Симоновић, државни секретар, све време се позивао на Закон о умањењу зарада 
запослених у јавном сектору, и чињеницу да само Скупштина, после избора, евентуално може 
да преиначи тај акт. Ми смо, међутим, тражили да Министарство финансија, које је било и 
предлагач, повуче закон. Предложено је да у четвртак поново седнемо за преговарачки сто, 
овога пута и са представницима Министарства финансија. Одлуку да ли ћемо наставити 
преговоре донећемо у уторак, после консултација са чланством. 
У НИШУ МОГУЋ ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК 
Лекари и остало медицинско особље са 28 од 34 клинике у оквиру Клиничког центра у Нишу 
до 14. марта штрајковаће по један сат у знак упозорења, а уколико им се не испуне захтеви 14. 
марта ступају у генерални штрајк. Увођење солидарног пореза, смањење коефицијента и 
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спорно плаћање дежурства за оне који имају више од 40 сати недељно само су „кап“ која је 
довела до ескалације незадовољства у нишком здравству. Директор КЦ НИш Зоран 
Радовановић изјавио је да је мерама погођена четвртина упошљеника и да није у реду да због 
тога испаштају пацијенти и остале колеге. 
Сва три синдиката су јединствена у својим захтевима и тврде да неће одустати од штрајка који 
ће се одвијати искључиво у законским оквирима. 
Гинеколог Владимир Антић каже да су проблеми много сложенији и озбиљнији и да је кључ 
решења у Фонду РЗЗО, односно Министарству здравља. (Д. М.) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/448602/Radna-grupa-za-zakon-o-radu-pauzira-zbog-izbora 

Радна група за закон о раду паузира због 
избора 

Бета  

Радна група за израду нове верзије Закона о раду неће се састајати ове седмице, јер планирани 

састанак пада дан пред предизборну тишину, изјавио је данас диркетор Уније послодаваца 

Србије Драгољуб Рајић. 

Он је агенцији Бета рекао да ће први наредни састанак бити одржан после избора и да ће тада 

бити настављено разматрање одредби Закона о раду. 

  

Радна група за измене и допуне Закона и раду састаје се једном седмично, четвртком, како би, 

према плану, до 1. маја припремила нацрт нове верзије закона који ће уредити тржиште рада и 

капитала. 

  

На тим састанцијма се разговара о пет основних одредби Закона и раду које се односе на рад на 

одређено време, исплату отпремнина, критеријуме за исплату минималних зарада, регулативе 

код отпуштања и дефинисање колективних уговора. 

  

Рајић је најавио да ће о изменама Закона о раду бити разговарано и на скупу који ће 1. и 2. 

априла организовати Међународна организација рада. На том скупу ће, према његовим 

речима, представници владе и синдиката имати прилику да изнесу свој став о том документу. 
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Нова радна група је формирана почетком фебруара, јер су репрезентативни синдикати 

бојкотовали рад прве радне групе која је припремила Нацрт измена и допуна Закона о раду 

који је био у јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара. 

  

Предложеним изменама закона о раду нису били задовољни скоро сви синдикати у Србији, па 

је 20. јануара на састанку премијера Србије Ивице Дачића и првог протпредседника 

Александара Вучића с представницима репрезентативих синдиката и Уније послодаваца 

одлучено да се поново разматрају измене радног законодавства. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448578/Predsednik-Sindikata-radnika-policije-poceo-strajk-gladju 

Председник Синдиката радника полиције 
почео штрајк глађу 

Бета  

Београд - Председник Синдиката радника полиције и председник Извршног одбора синдиката, 

Милосав Васић и Драган Јовић, почели су данас штрајк глађу у Пионирском парку у Београду, 

преко пута зграде Председништва Србије, због лоших услова за рад. 

Васић је агенцији Бета казао да Синдикат радника полиције захтева од Владе Србије хитну 

исплату заосталих дугова полицајцима, исплату 10.000 динара социјалне помоћи с 

фебруарском платом, и повећање плате за 30 одсто до краја године, лустрацију неадекватних 

кадрова и деполитизација у полицији. 

  

- Имали смо стрпљења и разумевања у нади да ће нас ова влада и МУП са посебном пажњом 

третирати. Полицајци у Србији су највеће жртве последњих 23 година, свих ратних сукоба, 

политичких немира и пљачкашких приватизација - казао је Васић. 

  

Он је навео да се до сада обратио за помоћ свим државним институцијама, али и амбасадама 

САД и Русије, као и представницима ЕУ. 

  

Васић је навео да му од домаћих надлежних институција нико није одговорио, док су му у 

амбасадама рекли да покуша да се обрати председнику Србије. 
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Он је као још један од проблема навео да се њиховом синдикату оспорава рад, иако су уредно 

регистовани, и да је и то један од разлога за штрајк. 

  

Председник Извршног одбора Синдиката Драган Јовић казао је да очекује подршку 

Самосталног синдиката Независност и још неколико других полицијских синдиката. 

  

Он је казао да у МУП-у постоји проблем због тога што су, како се изразио, неки синдикати 

привилеговани, а други немају услове за рад. 

  

- Обраћали смо се и овој влади и претхиодној, али за две године нисмо добили чак ни 

канцеларију за синдикат. Немамо никакве услове за рад. Наишли смо на потпуно игнорисање - 

рекао је Јовић. 

  

Васић штрајкује у униформи, а његов колега Јовић у цивилу. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tehnicki-razgovori-o-reformi-penzijskog-sistema.sr.html 

Технички разговори о реформи пензијског 
система 

Представници Министарства рада састаће се данас с мисијом ММФ-а, али ће сви конкретни 

предлози сачекати формирање нове владе 

Пооштравање услова за одлазак жена у пензију, пенали за превремено пензионисање и измена 
услова под којим ће се убудуће пензионисати лица са бенефицираним радним стажом, теме су 
које ће сачекати нову владу и нове преговоре с Међународним монетарним фондом. Данашњи 
састанак мисије ММФ с представницима Министарства рада, биће, како се сазнаје, у правом 
смислу речи техничке природе. 

Будући да су избори пред вратима нереално је очекивати да ће било ко договарати детаље даље 
реформе пензијског система, односно давати смернице за пооштравање услова за 
пензионисање, када се зна да су то за сваку владу биле непопуларне мере које су се као врућ 
кромпир пребацивале у руке неког другог.     

Предлог даље реформе пензијског система је завршен. На дневи ред дошло је оно главно – од 
када ће почети њихова примена. Од наредне, 2015. или ће сачекати 2016. годину, као и како ће 
се обрачунати пенали за оне који оду у пензију само с годинама старости, али не и пуним 
радним стажом, каже извор „Политике” из радне групе за реформу ПИО при Министарству 
рада. 
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Србија хтела то или не, каже исти извор, мора да пристане на све услове које поставља ММФ-а 
и додаје да то што је прво затражено повећање старосне границе на 65 година за мушкарце и 63 
за жене својеврстан уступак Србији, јер се инсистирало да се горња граница одмах подигне на 
65, а касније и на 67 година за оба пола. 

Разлог таквог пооштравања услова су подаци који потврђују да у Србији 70 одсто мушкараца и 
50 одсто жена оде у пензију пре времена. Просечна старост свих корисника пензија је око 70 
година за мушкарце и 66 за жене, док је просечан стаж и жена и мушкараца око 33 године. 

Реформом ПИО прецизирано је да би оном ко оде у превремену пензију требало увести пенале 
и то умањење од шест одсто за сваку годину радног стажа, а оног ко је дуже радио наградити 
тако што би му се свака година увећала за око седам процената. 

Предлог ММФ-а да пензије падну испод 50 одсто, односно на ниво од 43,3 одсто просечне 
зараде јесте начин да се смањи учешће пензија у бруто домаћем производу са садашњих 13 на 
планираних 10 процената, али то може да заживи у земљама где су зараде од по 1.500 и 2.000 
евра, али не и у Србији где је просек плате за јануар био 37.966 динара, око 300 евра. 

 Уместо оваквих најава ММФ-а они би морали да преиспитају зашто се из пензијског фонда 
исплаћују и бенефициране и војне пензије и сва друга давања, туђа нега и помоћ, за шта се из 
буџета издваја око 47 одсто укупних републичких пара. Озбиљно „чешљање” радних места с 
бенефицијама највећим делом је завршено, будући да се одавно калкулише како да се на овим 
пословима уштеди. 

Сужавање бенефиција, каже наш извор, тим пре је хитније јер их је уживао велики број људи 
који уопштенераде ниопаснимниризичнимпословима. То је случај с администрацијом у војсци 
или полицији, па се поставило питање зашто би радници у униформи имали веће привилегије 
од запослених у пореској управи или пошти. 

Радна места, као и степени увећања осигурања, подлежу ревизији најкасније по истеку десет 
година од дана утврђивања ових привилегија, закључује овај извор. 

Ј. Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jednodnevi-strajk-lekara-odlazu-se-operacije.sr.html 

Штрајк лекара због солидарног пореза 

Неке установе обуставиле рад на један сат, неке на цео дан, али су хитне службе 

функционисале. – Плате специјалиста око 75.000 динара, плус дежурства и ноћни рад 

Штрајк лекара незадовољних што им је због солидарног пореза плата смањена за 5.000 до 
15.000 динара, у виду једночасовне или једнодневне обуставе рада, одржан је јуче у већини 
клиничких центара и у већим здравственим установама у Србији. Они траже да се укине 
солидарни порез за лекаре, као и забрана запошљавања у здравственим установама у наредне 
две године. 

Ове захтеве представници синдиката јуче су изнели и надлежнима у Министарству здравља, 
али они нису прихваћени потврдио је „Политици” Зоран Илић, председник Гранског 
синдиката запослених у здравству и социјалној заштити „Независност”, који је један од два 
репрезентативна синдиката који су организовали штрајк. 
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– Добили смо објашњење да је одлука о солидарном порезу скупштинска одлука и да за њену 
евентуалну измену морамо да сачекамо нови парламентарни сазив. За сада не одустајемо од 
штрајка – казао је Илић. 

Иначе,, нису сви пацијенти осетили јучерашњи прекид рада у здравству, јер су све хитне службе 
функционисале, а строго је поштовано и правило о минимуму процеса рада, па деца, труднице, 
старији грађани, као и пацијенти којима је преглед био заказан раније нису враћани 
незбринути. 

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС), др Драган Цветић изјавио је да је 
у штрајку више од 130 здравствених установа у којима тај синдикат има чланове. Ово 
је превасходно штрајк лекара, јер од око 120.000 запослених у здравству, солидарни порез 
погађа око 17.000 лекара, чије плате прелазе лимит од 60.000 динара. Плата специјалиста у 
клиничким центрима и општим болницама је око 75.000 динара, а на то се додају дежурства и 
прековремени рад. Обично се одбија од 5.000 до 15.000 динара, а то зависи од броја 
дежурстава. Највише су погођени лекари, који раде и на факултету и на клиници, они који 
имају већи коефицијент обрачуна плата, већи минули рад и више дежурстава. 

У Клиничком центру Србије (КЦС), нашој највећој здравственој установи, по речима пи-ара ове 
установе Александре Берић, штрајк је одржан од 12 до 13 часова, али су лекари били на својим 
радним местима, а у штрајку није учествовала ниједна хитна служба. 

– Пацијенти нису ни осетили штрајк, никога нисмо вратили – казала је Берићева. 

Да штрајка нема и да се ради редовно и нормално, тако да су „сви пацијенти који су дошли 
били збринути, а операције рађене по плану”,  казала је и Јелена Јуришин, пи-ар КЦ Војводине 
у Новом Саду. У Клиничком центру у Нишу, међутим, ситуација је била другачија: лекари су 
били на улици, а штрајк се одвијао у току целог дана. 

– Ниједан хитан пацијент није штрајком доведен у непосредну опасност. Нисмо примали 
такозване хладне случајеви који се могу одложити и пацијенте који су дошли на контролне 
прегледи. Нека се порез обрачунава на основну плату, а не да нам опорезују дежурства и ноћни 
рад – казао нам је др Миодраг Алексић, неурохирург КЦ Ниш. 

Др Татјана Радосављевић, директорка Лекарске коморе Србије каже да је штрајк делатност на 
коју синдикати, као радно правне организације имају право. 

– ЛКС подржава све активности својих чланова које су усмерене на изузимање лекарске 
професије из закона о солидарном опорезивању.  Не можете нас питати шта је то 10.000 
динара за једног лекара! Када лекар има плату од 65.000, а има децу и породицу, то је за њега 
много – одговара др Радосављевић. 

Протест пред изборе није добар тренутак 
У домовима здравља штрајк је био симболичан. Како је објаснила др Невенка Димитријевић, 
председница Извршног одбора Синдиката лекара и фармацеута, у овим установама нема 
услова да се штрајкује, када се узме у обзир да по закону морају да збрину све заказане 
пацијенте, труднице, породиље, децу и хитне случајеве. Плате лекара у домовима здравља су 
опорезоване у просеку са око 3.500 динара. Др Димитријевић сматра да предизборно време 
није добар тренутак да се штрајкује, јер нека политичка странка из овог потеза добија поене. 

Оливера Поповић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-250-stranih-kompanija-sa-70000-zaposlenih 

У Војводини 250 страних компанија са 
70.000 запослених 

У Војводину су од 2001. године до данас ушле стране инвестиције вредне 6,9 
милијарди евра, показују подаци ВИП фонда за подршку инвестицијама у 
Војводини достављени нашем листу. Ипак, приметно је да последњих година 
опада висина капитала који се улаже у покрајину па су тако у 2013. овде дошла 
улагања вредна нешто више од 200 милиона евра, што је знатно мање него 
средином прошле деценије. 

У 250 војвођанских компанија с учешћем страног капитала запослено је више од 70.000 
радника. Убедљиво највећи улагачи су из Европске уније, с учешћем од 84 одсто свих 
инвестиција. Међу првих десет земаља по висини улагања, тек две нису из ЕУ: реч је о Русији и 
Сједињеним Америчким Државама. 

Највише инвестиција је стигло из Немачке: компаније из те земље уложиле су готово 
милијарду евра у 31 војвођанску фирму, у којој је запослено више од 11.000 радника. Следи 
Русија с 900 милиона уложених евра, па Француска (767 милиона), Италија (664), Словенија 
(582), Белгија (558), Грчка (458), САД (348), Аустрија (280) и мађарска (272 милиона евра 
инвестиција).Од компанија из земаља ван ЕУ, у Војводину су прилично улагали још и партнери 
из Јапана, Швајцарске и Канаде. 

Немачке компаније највише су улагале у фармацију и аутомобилску индустрију, руске у 
нафтни и финансијски сектор, Французима су најинтересантнији били грађевина и финансије, 
а Италијанима текстилна индустрија, Укупно, највише новца странци су уложили у 
пољопривредно-прехрамбени сектор овдашње привреде (2,1 милијарде евра), следе финансије 
(1,3 милијарда), грађевински сектор (837 милиона евра)... 

Највише запослених у страним компанијама такође је у пољопривредно-прехрамбеном 
комплексу (више од 11.000), а следи нафтна индустрија. После „Гаспрома”, највећи 
појединачни улагач у Војводину је белгијски пиварски концерн „АБ ИнБев” који је пре 
деценију преузео Апатинску пивару, да би она потом прешла у руке најпре луксембуршког 
„ЦВЦ партнера”, а затим и америчког „Молсон корса”. Следи немачка „ Штада” („Хемофарм”), 
Национална банка Грчке (Војвођанска банка), италијанска „Фондијарија” (ДДОР „Нови Сад”), 
те Креди агрикол банка, „Таркет” у „Синтелону” и амерички гигант „Пепси”, који је купио 
произвођача грицкалица „Марбо”. 

Приметно је да нити једна од највреднијих инвестиција није „грађена на зеленој ливади” већ је 
реч о преузимању или приватизацији већ постојећих домаћих великих компанија. Сличан 
редослед тако ове фирме имају и по броју запослених, с једном, великом разликом: „гринфилд” 
инвестиција немачког „Дрекслмајера”, који у фабрици ауто-делова у Зрењанину запошљава 
2.900 радника, на другом је месту највећих страних послодаваца у Војводини. 

В. Чворков 
  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-250-stranih-kompanija-sa-70000-zaposlenih
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Пост због кризе 
Апсолутно шампионске године по вредности страних директних инвестиција у Војводину биле 
су 2005. и 2006, када је у покрајину ушло 1,253, односно 1,130 милијарда евра. Доста је улагано 
и 2002, 2003, 2007. и 2008. године (између пола и целе милијарде евра), да би у последњим 
годинама, од почетка глобалне економске кризе, те цифре биле смањене па последњих година 
у Војводину не улази више од 200-300 милиона евра страних директних инвестиција годишње. 

Прилично слична ситуација је и када се гледа цела Србија: убедљиво најуспешније смо 
привлачили инвестиције у 2006. години (чак 4,2 милијарде евра), али последњих година ни 
изблиза не постижемо тај резулзат. Лане је у Србију ушло мршавих 700 милиона евра улагања, 
што је најмање још од 2002. године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posle-izbora-o-zakonu-o-radu 

После избора о закону о раду 

Радна група за израду нове верзије Закона о раду неће се састајати ове седмице јер 
планирани састанак пада дан пред предизборну тишину. То је изјавио директор 
Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић, 

и навео да ће први наредни састанак бити одржан после избора и да ће тада бити настављено 
разматрање одредби Закона о раду. 

Радна група за измене и допуне Закона и раду састаје се једном седмично, четвртком, да би, по 
плану, до 1. маја припремила нацрт нове верзије закона који ће уредити тржиште рада и 
капитала. На тим састанцима се разговара о пет основних одредби Закона и раду које се односе 
на рад на одређено време, исплату отпремнина, критеријуме за исплату минималних зарада, 
регулативе код отпуштања и дефинисање колективних уговора. 

Рајић је најавио да ће о изменама Закона о раду бити разговарано и на скупу који ће 1. и 2. 
априла организовати Међународна организација рада. На том скупу ће, по његовим речима, 
представници Владе и синдиката имати прилику да изнесу свој став о том документу. 

Нова радна група је формирана почетком фебруара јер су репрезентативни синдикати 
бојкотовали рад прве радне групе која је припремила Нацрт измена и допуна Закона о раду 
који је био у јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара. Предложеним изменама закона о 
раду нису били задовољни готово сви синдикати у Србији па је 20. јануара, на састанку 
премијера Србије Ивице Дачића и првог протпредседника Александара Вучића с 
представницима репрезентативих синдиката и Уније послодаваца, одлучено да се измене 
радног законодавства поново разматрају.  
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/deo_zaposlenih_u_institutu_kirilo_savic_poceo_juce_strajk.55.html?news_id=27

7745 

Део запослених у Институту „Кирило Савић“ 
почео јуче штрајк 

АУТОР: В. А. 

Београд - Око 40 запослених у Институту „Кирило Савић“ ступило је јуче у штрајк, 

незадовољно понашањем директора Мирољуба Јевтића, који је ову угледну научну установу 

довео на руб пропасти, изјавила је на јучерашњој конференцији за новинаре Ђурђица Јововић, 

председница Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије. 
Запослени су дали рок држави до 24. марта да им исплати две просечне зараде за 2012. на 
нивоу института. У супротном, најављују да ће поднети иницијативу за смену директора 
Института „Кирило Савић“ и свих представника државе у Скупштини Института. 

Председник синдиката у том институту Зоран Мартиновић каже да зараде запосленима, које у 
просеку износе 68.000 динара, нису исплаћене од октобра 2012. године, а доприноси од августа 
2011. 

- Доласком Мирољуба Јевтића на место генералног директора почиње систематско урушавање 
института. Због енормног кредитног задужења код пословних банака ова установа је у блокади 
дуже од годину дана за скоро 200 милиона динара. Прошлу годину смо завршили са губитком 
од око 150 милиона динара, а рачунајући дуг према запосленима и блокаду, Институт је 
задужен више од 500 милиона динара - навео је Мартиновић. 

Ђурђица Јововић каже да су о ситуацији у Институту, који је 96 одсто у државном власништву, 
још 2012. обавестили све надлежне институције, али да никакав одговор нису добили. 
Јововићева је навела да директор последњих месеци често борави у Ираку „склапајући 
невидљиве уговоре“, а све о трошку Института. 

Представници синдиката сматрају да иза целокупне ситуације стоји СПС, који директору 
Јевтићу „чува леђа“ преко министарства задуженог за науку. Синдикат ставља на терет 
директору и непотизам и партијско запошљавање, чиме објашњавају да је јучерашњи штрајк 
подржало око 40, од око 150 запослених. 

- СПС је од Института „Кирило Савић“ направио нешто слично као у Симпу, Азотари и 
Галеници, само мањег обима, јер овде нема толико новца - навео је Зоран Мартиновић. 

Редакција Данаса покушала је да добије одговор од директора Института „Кирило Савић“ 
Мирољуба Јевтића, али нам је секретарица рекла да је одсутан. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/deo_zaposlenih_u_institutu_kirilo_savic_poceo_juce_strajk.55.html?news_id=277745
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=10&nav_id=821777 

Ресавица: Или у ЕПС или пропадосмо 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Ресавица -- Синдикат рудника Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља 

"Ресавица" покренуо је петицију да се рудници врате у Електропривреду Србије. 

 Синдикат је позвао рударе, чланове њихових породица, рударске пензионере, градјане општина у 

којима су рудници да је потпишу. 

"На овај корак смо се одлучили пошто је ресорно министарство негативно одговорила на наш 

захтев о повратку у ЕПС, а у који су у међувремену враћена нека непроизводна предузећа", 

рекао је председник синдиката, Горан Николић. 

Влада је 1.новембра прошле године усвојила план рада и консолидације ЈП ПЕУ, који предвиђа 

отварање нових, механизованих рудника угља, отварање нових термоелектрана, као и 

постепено затварање неперспективних рудника, подсетио је Николић. Према његовим речима, 

Синдикат ЈП ПЕУ је подржао тај план, "али и изразио сумњу у његово спровођење ван система 

ЕПС-а, што се, на жалост, показало тачним, јер су већ увелико пробијени многи рокови из 

плана и не назире се почетак његовог спровођења". 

 

"Покренули смо петцију, која ће бити упућена Влади, са захтевом враћања ЈП ПЕУ 'Ресавице' у 

састав ЕПС-а у чијем смо саставу били до 2003. године", рекао је Николић.  

 

Он очекује да ће петицију потписати најмање 15.000 грађана.  

 

"Позвали смо и народ с обзиром да су рудници угља, углавном, једини привредни субјекти у 

веома сиромашним областима и сматрамо да ће се евентуланим гашењем рудника угасити и 

сва рударска места, као и мала предузећа која су живела од рудника и рударских плата а 

започеће велика миграција становништва, чак и из неких пограничних области", објаснио је 

Николић.  

 

Рудари "Ресавице" повратак у ЕПС су затражили од министарке енергетике Зоране Михајловић 

13. децембра прошле године са седнице Главног одбора Синдиката одржане у Сокобањи.  

 

ЈП ПЕУ је предузеће у чијем саставу се налази девет рудника и запошљава 4.000 рудара у девет 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=10&nav_id=821777
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сиромашних општина Србије, где влада екстремна незапосленост, подсећа Николић.  

 

После избацивања ЈП ПЕУ из састава ЕПС, додаје од, догађа се убрзано пропадање рудника, 

престају све инвестиције а гомилају се све већи губици. "Рудници опстају само захваљујући 

државним субвенцијама које постају све ниже и неизвесне, тако да постоји опасност од 

потпуног престанка производње у свим рудницима".  

 

Николић је напоменуо да је вредност рудних богастава на овим просторима "преко 40 

милијарди евра" и да ЈП ПЕУ "преко 60 одсто производње испоручује ЕПС-у, а да у исто време 

није у његовом саставу".  

 

Рудници су једини који обезбедјују живот овог дела Србије, "и то није само вапај рудара и 

њихових породица, то је вапај свих градјана, сваког живог створа са ових простора", казао је он 

и поновио да се петицијом "не тражи милостиња, већ се тражи да рудари живе од свог рада и да 

им влада то омогући". 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=10&nav_id=821854 

Штрајк глађу радника Аутосаобраћаја 

ИЗВОР: БЕТА 

Крагујевац -- Група радника крагујевачког Аутосаобраћаја почела је штрајк глађу, 

незадовољни због данашње незаконите продаје њиховог аутобуса. 

 Представник Самосталног синдиката Аутосаобраћаја, Срђан Илић рекао је да глађу штрајкује 

15 радника. 

"Незадовољни смо јер је аутобус продат купцу који је имао обавезу да одмах положи понуђену 

цену што није учињено него му је дат рок од пет дана, што сматрамо незаконитим", рекао је 

Илић. 

Он је додао да су радници збуњени јер су из Владе Србије раније добили обећања да ће бити 

довезено 20 аутобуса, а сада се продаје најбољи аутобус из возног парка. Према речима Илића, 

након ове продаје аутобуса доводи се у питање и обнављање рада овог транспортног предузећа 

у коме је запослено 157 радника. 

Он је навео да је све урађено тенденциозно, јер је купац аутобуса бивши радник 

Аутосаобраћаја.  

 

Аутобус крагујевачког предузећа Аутосаобраћај, продат је данас на јавном надметању за 4,5 

милиона динара, по извршном решењу суда за намирење потраживања четворице радника тог 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=10&nav_id=821854
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предузећа.  

 

Како сазнаје агенција Бета у Основном суду у Крагујевцу почетна цена аутобуса је била два 

милиона динара, а продат је за 4,5 милиона динара најповољнијем понуђачу Влатку 

Милатовићу из Крагујевца.  

 

Група од око 30 радника предузећа Аутосаобраћај није дозволила јутрос око 10 часова да се на 

главној аутобуској станици одржи заказана јавна лицитације за продају аутобуса.  

 

Након протеста радника јавно надметање за продају аутобуса је одржано нешто касније у 

извршном одељењу Основног суда у Крагујевцу.  

 

Представник Самосталног синдиката Срђан Илић је рекао да се радници противе продаји 

имовине предузећа.  

 

"Захтевамо од државе која је већински власник предузећа да уплати средства која се дугују 

нашим колегама и да се не продаје најбољи аутобус који имамо као средство рада", рекао је 

Илић.  

 

Крајем прошле године због кризе у предузећу и неизмирених потраживања радници 

Аутосаобраћаја су држали у блокади магистрални пут и пругу Крагујевац-Краљево, а блокада 

главне аутобуске станице још траје. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1544288/%C5%A0trajk+gla%C4%91u+radnika+%22Autosa

obra%C4%87aja%22.html 

Штрајк глађу радника "Аутосаобраћаја" 

Група од 15 радника крагујевачког "Аутосаобраћаја" почела је штрајк глађу, због 
"незаконите продаје њиховог аутобуса". Након продаје најбољег аутобуса ова 
фирма више не постоји, каже представник радника Срђан Илић. 

У управној згради предузећа "Аутосаобраћај" у Крагујевцу група од 15 радника почела је штрајк 
глађу због "незаконите продаје њиховог аутобуса на јавном надметању одржаном у извршном 
одељењу Основног суда". 

Представник Самосталног синдиката "Аутосаобраћаја" Срђан Илић рекао је Фонету да након 
продаје најбољег аутобуса та фирма више не постоји. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1544288/%C5%A0trajk+gla%C4%91u+radnika+%22Autosaobra%C4%87aja%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1544288/%C5%A0trajk+gla%C4%91u+radnika+%22Autosaobra%C4%87aja%22.html
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То значи да остајемо и без ово мало имовине што нам је преостало, и да више нема ни наших 
радних места, јер када нема аутобуса, нема ни возача, рекао је Илић. 

Он је најавио да ће штрајк глађу трајати док Влада Србије не одговори како ће да реши 
проблем овог аутопревозника. 

Нећемо прекидати штрајк док нам не одговоре шта је било са обећањем првог потпредседника 
Владе Александра Вучића датим у децембру прошле године да ће решити проблем 
"Аутосаобраћаја", рекао је Илић. 

Илић је истакао да ће штрајк глађу бити настављен у управној згради предузећа јер штрајкачи 
не желе да блокадом улица и аутобуске станице праве проблеме својим суграђанима. 

Према његовим наводима, данашња продаја обављена је тенденциозно, јер је купац аутобуса 
бивши радник "Аутосаобраћаја". 

Аутобус је продат на јавном надметању за 4,5 милиона динара, по извршном решењу суда за 
намирење потраживања четворице радника тог предузећа. 

 

 

 

 

 


