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ППДИВ:О ЗОР након формирања владе 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Београд -- Представници синдиката тврде да не би требало да учествују даље у 

преговорима о изменама закона о раду док се не формира нова влада. 

Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској индустрији и 

водопривреди Србије (ППДИВ) саопштио је данас да синдикати да не би требало да учествују 

даље у преговорима о изменама закона о раду док се не формира нова влада. 

"Синдикат ППДИВ Србије сматра да не треба учествовати даље у преговорима док се 

Влада не конституише, док се егзактно не каже колико ће незапослених бити запослено, 

колике ће нам током ове и наредних година бити зараде и за колико ће се оне повећавати, 

као што су то владе у Немачкој, Шведској и другим земљама рекле и чега се придржавају, 

као и док не кажу који ће то износ минималне зараде у динарима бити од јуна", наводи се у 

саопштењу тог синдиката.  

 

Такође, синдикат тражи да се дефинише колико ће износити отпремнине када радника 

послодавац прогласи вишком.  

 

"Српско друштво и привреда су на коленима, а радници у реалном сектору, без обзира да ли 

раде у пољопривреди или грађевинарству, металском или хемијском комплексу, преради 

дрвета или текстилној индустрији су током протеклих неколико деценија доведени до 

беде", наводи се у саопштењу синдиката.  

 

Синдикат истиче да је из године у годину долазило до масовног смањења броја запослених у 

пољопривреди, грађевинарству и било којој другој привредној грани, пораста рада "на црно", 

све нижих зарада, укључујући и минималне зараде које не подмирују потрошачку корпу. 

ППДИВ наводи да је крајем деведесетих у реалном сектору било запослено преко 1.200.000 

радника, а да их је данас мање од 700.000, као и да су плате мање, а да се минимална зарада 

већ две године не мења и да она од априла 2012.године износи 115 динара по сату.  

 

Такође синдикат истиче да није задовољан начином на који се води социјални дијалог. Они 

наводе да су синдикати током јесени учествовали у дискусији о радној верзији закона о раду, 

али да ниједна њихова сугестија и предлог нису уважени.  
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"С разлогом смо протествовали и штрајковали и успели да закон који није био ни у владиној 

а камоли скупштинској процедури вратимо на почетак", истичу у синдикату и додају да ни 

после тог враћања на почетак наставак преговора није донео ништа ново.  

 

Синдикати у саопштењу додају да се представници министарстава "и даље без образложења и 

аргументације, стављају на страну послодавца". 

Покрет социјалиста представио свој предлог 

Покрет социјалиста саопштио је је Влади Републике Србије и Радној групи за израду Закона о 

раду предао свој предлог тог закона и да је затражио да буде увршћен у документа на основу 

којих ће бити израђено ново законско решење.  

 

"Покрет социјалиста је једина партија левице која се супротставила нацрту закона о раду 

који је предложило Министарство привреде, на чијем је челу био тадашњи министар Саша 

Радуловић, оценивши да је нацрт толико лош да га не вреди побољшавати амандманима, 

већ га треба у потпуности одбацити" речено је у саопштењу.  

 

ако наводе, њихов предлог закона о раду садржи значајна побољшања радно правног статуса 

запослених, од повећања овлашћења инспекције рада и Националне службе за запошљавање, 

до кривичне одговорности послодаваца који запосленима не исплаћују зараде и могућности 

запослених да своје неисплаћене зараде наплате блокадом текућег рачуна послодавца.  

 

"Покрет социјалиста је Влади предложио да се за члана Радне групе за израду закона о раду 

именује Душан Петровић, члан Радне групе Политичког савета ПС која је радила на 

предложеном тексту Закона" наведено је у саопштењу. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=13&nav_id=823292 

Сутра штрајк авиомеханичара 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Синдикат авиомеханичара Србије најавио је за сутра једночасовни 

штрајк упозорења. 

 Они ће изразити незадовољство јер су, како тврде, запостављени у преговорима у вези са 

закључивањем колективног уговора, као и због тога што им плате нису повећаване од 2005. 

године. 
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Председник синдиката Славољуб Кљајић каже да ће штрајк упозорења бити одржан у кругу 

предузећа Јат техника, од 10 до 11 сати, и да су "представници синдиката принуђени на такав 

корак јер руководство Јат технике није имало слуха за њих годинама уназад" 

"Као репрезентативан синдикат смо дискриминисани и избегавана је свака комуникација у 

смислу свих наших проблема и сазнања да би требало нешто да се промени. Плате уопште 

нису повећаване од 2005. године када смо издвојени из Јата , а посао се увећава и сматрамо 

да ако се посао увећава, морала би да се увећа и маса пара за коју радимо", навео је он.  

 

Кљајић је навео да од 2005. године није било никаквог повећања плата и да се тај синдикат, 

који има око 260 чланова, одлучио за штрајк упозорења да би се неко огласио и нашао времена 

за њихове захтеве.  

 

"Ако не, предузећемо и радикалније мере, што мислим да не би било добро, ни за нас, ни за 

државу, ни за послодавца", рекао је Кљајић наводећи да се ипак, пре свега, води рачуна о 

безбедности путника.  

 

Основни захтеви синдиката су, како је рекао, да се "успостави нормална комуникација између 

директора и одговорних", мислећи на ресорно министарство и Владу, као и да се измени, 

односно дефинише члан 74 колективног уговора у делу који се односи на повећање плата, 

имајући у виду да посао авиомеханичара спада у најодговорније послове. Он је објаснио да је 

тај синдикат тражи повећање два коефицијента у односу на садашња примања, а да је вредност 

коефицијента 14.100 динара.  

 

Просечна плата авиомеханичара је око 70.000 динара, навео је Кљајић.  

 

Марко Цветић, из истог синдиката, рекао је и да је нови колективни уговор донет, а да је 

синдикат био искључен из преговора о томе. Такође је рекао да запослени у сектору одржавања 

сваког месеца добијају мање плате. Представници синдиката указали су они носиоци дозвола 

на основу којих је фирма добила све потребне сертификате, па самим тим сматрају и да им 

припадају и веће плате.  

 

На питање новинара зашто су се сада одлучили на штрајк упозорења, представници синдиката 

рекли су да су то хтели још пре два месеца, али да их је директор замолио да то не чине тада, 

као и да сутрашњи најављени штрајк упозорења од сат времена нема политичку позадину.  

 

Упитани о начину сарадње са "Ер Србијом", Цветић је рекао запослени Јат технике раде посао 

одржавања три типа авиона националног авиопревозника, али да не знају какви су планови за 

будућност. 
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Радне књижице за 1.115 медицинара 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Упркос забрани запошљавања у јавном сектору, здравству дозвољено да попуни 
нека места. Тако ће КЦ Србије моћи да подели 82 радне књижице, КЦ Војводине - 
46, КЦ Крагујевац - 19, Ниш - 18... 

 
ЗДРАВСТВЕНИМ установама одобрено је да запосле 1.115 људи, сазнају "Новости". Иако је 
Законом о буџетском систему, почев од 1. јануара, уведен "ембарго" на запошљавање у јавним 
службама, који важи две године, посебна комисија при Влади Србије ипак је дала "зелено 
светло" да се у здравству попуне нека од упражњених радних места. Тако ће Клинички центар 
Србије моћи да подели 82 радне књижице, Клинички центар Војводине - 46, КЦ Крагујевац - 
19, Ниш - 18... 
Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника државног буџета, према сазнањима "Новости", разматрајући захтеве здравствених 
установа, није улазила у структуру запошљавања, већ је само одобравала укупан број радних 
места према степену школске спреме. А, Министарство здравља је установама препоручило да 
се на та места запошљавају "углавном здравствени радници", с обзиром на то да у овом сектору 
постоји значајан вишак немедицинског кадра. Од укупно 121.545 запослених, чак 24,8 одсто је 
немедицински кадар, међу којим је 7.463 административних и 19.826 техничких радника. 
- Обавештени смо да можемо да примимо 22 лекара и 60 медицинских сестара- каже за 
"Новости" професор др Миљко Ристић, директор Клиничког центра Србије. - То је много мање 
него што ће ове године отићи у пензију, а с обзиром на то да је од августа до краја прошле 
године из КЦС у пензију отишло 150 запослених, овим се сада само "гаси пожар", и још смо 
далеко од тога да можемо да попунимо сва упражњена радна места. 
Директор највеће здравствене установе, са 7.100 запослених чије плате се исплаћују из касе 
здравственог осигурања, и још неколико стотина ангажованих по уговору, које из својих 
прихода плаћа сам КЦС, сматра да је за здравство у целини добро што је дозвољено 
запошљавање, иако број одобрених места ни приближно не "покрива" дефицит кадра. 
Одлуку који су им кадрови најпотребнији самостално ће доносити здравствене установе, а 
потом ће расписивати конкурсе. За разлику од болница које су, углавном, већ обавештене да ли 
им је одобрено запошљавање новог кадра, у домовима здравља још ишчекују одлуке комисије. 
- Тражили смо одобрење за укупно седам радних места - каже др Маја Тодоровић, директор 
Дома здравља "Обреновац". - Требало би да попунимо место једног педијатра који је отишао у 
пензију, три медицинске сестре, затим да запослимо биохемичара који нам "припада" по 
кадровском плану, информатичара... Овај дом здравља би требало да има укупно 443 
запослених. Нас је, међутим, 432, а обим посла се стално повећава. 
 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ШИРОМ СРБИЈЕ 
Институту за онкологију и радиологију Србије одобрено је да попуни 16, а војвођанском 
Институту за онкологију - 23 радна места. Нови кадар моћи ће да приме и здравствени центри. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482569-Radne-knjizice-za-1115-medicinara
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Тако је, рецимо, Краљеву одобрено четири, а Ваљеву - 11 радних места. Општа болница у 
Панчеву кадровски ће моћи да се појача за 10 запослених, а у Кикинди за шест. Дом здравља у 
Новом Саду добио је одобрење за попуну 12, Земун - 11, а Врњачка Бања за осам радних места. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449592/Glamocic-Sacuvacemo-radna-mesta-u-PIK-Becej 

Гламочић: Сачуваћемо радна места у ПИК 
Бечеј 

Танјуг  

Министар пољопривреде Драган Гламочић изјавио је данас да ће држава помоћи опстанак 

ПИК-а Бечеј како би била сачувана производња и радна места у том, како је рекао, за државу 

изузетно важном комбинату. 

- Покушаћемо да направимо договор са повериоцима и да преговарамо са стратешким 

партнерима - рекао је Гламочић после посете том комбинату који има 1300 запослених, и додао 

да неће бити допуштено да радници остану на цедилу и да тај комбинат прође "онако како су 

прошли неки други раније, током приватизације". 

 

Напомињући да је проблем ПИК Бечеја настао "несрећном приватизацијом" протеклих година, 

он је истакао да се Министарство пољоприведе активно укључило у решавање тог проблема на 

иницијативу првог потпредседника владе Александра Вучића. 

 

- Решење је практично нађено и оно ће бити предочено већ након формирања нове републичке 

владе - рекао је министар. 

 

Гламочић је навео да ће држава, упркос томе што је мањински поверилац ПИК-а Бечеј, "наћи 

модел како да се договори са осталим многобројним повериоцима и да дође до стратешког 

партнера како би тај проблем коначно био решен на задовољство запослених, али и друштва у 

целини". 

 

ПИК Бечеј, који је већ скоро три године у стечају, сада, према његовим речима, функционише 

доста добро, а модел за спашавање тог комбината предвиђа да сви његови радници остати 

запослени. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449592/Glamocic-Sacuvacemo-radna-mesta-u-PIK-Becej
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- То решење има подршку и стечајног управника и запослених у ПИК-у - истакао је Гламочић, 

и додао да нема говора о томе да ће та фирма банкротирати како је раније предвиђано. 

 

У разговору са руководством ПИК-а, стечајни управник тог комбината Павел Северињи 

истакао је да ПИК већ три године остварује позитивне резултате и то без помоћи банака и да 

социјални статус запослених није нарушен а стечајна маса је, захваљујући ангажовању у том 

колективу, чак и увећана. 

 

Он је напоменуо да је протеклу годину ПИК завршио са пословним добитком од 700.000 евра. 

 

Председник општине Бечеј Вук Радојевић казао је да је опстанак ове фирме од огромног 

значаја не само за ту бачку општину већ и за државу у целини и изразио уверење да ће држава 

помоћи у заштити и очувању производње у том комбинату. 

 

Према његовим речима, та општина је изузетно важна са аспекта развоја сточарства, али и 

укупне пољопривредне производње у Србији. У Бечеју је у протеклих годину ипо дана, како је 

навео, у пољопривредну инфраструктуру уложено око 70 милиона динара. 

 

Министар Гламочић је такође посетио успешне фарме "Мужлаи" у Бачком Градишту, као и 

"Џигурски" и "Агропродукт Шинковић" у Бечеју, а потом разговарао са представницима 

удружења сточара о моделима за решавање проблема у тој области пољопривреде. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449506/Vlada-Vojvodine-podrzava-zahteve-radnika-propalih-firmi 

Влада Војводине подржава захтеве радника 
пропалих фирми 

Бета  

Влада Војводине подржала је данас захтеве радника пет пропалих новосадских фирми да се 

покрене поступак за утврђивање одговорности свих учесника у поступцима њихове 

приватизације и стечаја. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449506/Vlada-Vojvodine-podrzava-zahteve-radnika-propalih-firmi
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Покрајинска влада је на данашњој седници, којој су присуствовали и представници пропалих 

предузећа, поручила да све активности треба да буду у функцији поновног успостављања 

процеса производње у тим фирмама, наводи се у саопштењу за јавност са седнице. 

  

Основни захтев је да се утврди одговорност свих оних који су се огрешили о закон током 

приватизације или вођења стечајних поступака, тако што су стечај усмеравали ка банкроту, а не 

ка опоравку преузећа. 

  

Реч је о предузећима "Милан Видак", "Југодент", "Југоалат", "Ужар", "Необус" и "Варадин". 

  

Педесетак радника тих предузећа протеклих дана протестовали су испред Градске куће у 

Новом Саду. 

  

Новосадски одбор Демократске странке (ДС) оптужио је данас градоначелника Милоша 

Вучевића да је знао за упропаштавање предузећа "Милан Видак", јер је као адвокат заступао ту 

фирму па је самим тим морао од почетка бити упознат са свим проблемима и малверзацијама, 

али није учинио ништа да то спречи. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ukidaju-pojedine-a-uvode-nove-namete.sr.html 

Укидају поједине, а уводе нове намете 

Привреда плаћа 384 парафискалне дажбине за које не добија одговарају противуслугу државе 

или локалних самоуправа 

 

Привреда плаћа 384 непореска намета од којих су чак две трећине парафискални. То значи да 
фирме за њих немају повратне услуге или противвредност не одговара плаћеном износу. 
Упркос најавама владе да ће почети са финансијским растерећивањем привреде, од 
Динкићевог укидања стотинак ових дажбина није било веће користи, а за последње две године 
уведено је девет нових намета. 

Тако је пословање фирми обогаћено накнадом за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, таксама за употребу обале, за лучку навигацију, за коришћење 
железничке и друмске инфраструктуре, накнадом за формирање обавезних робних резерви и 
слично. 

На јучерашњем округлом столу посвећеном парафискалним наметима Ирина Стевановић-
Гавриловић, помоћница министра финансија, обећала је да ће за два месеца бити сачињен 
посебан закон о накнадама јавних добара који ће прописивати колико тачно ове дажбине треба 
да износе и како се одређују. 

За разлику од накнада, она каже да је систем такси колико-толико уређен изменама Закона о 
буџетском систему када су прописани максимални износи фирмарина и сличних градских 
такси. 

Какав ефекат је имало укидање 138 парафискалних намета и ограничење такси крајем 2012. 
године? 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ukidaju-pojedine-a-uvode-nove-namete.sr.html
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Јованка Манић, сарадница УСАИД и НАЛЕДА на изради регистра парафискалних намета, 
сматра да је већу штету имала локална самоуправа него што су предузећа побољшала своју 
активност. Она каже да реформа неких такси, попут фирмарина, није дала очекиване 
резултате, јер је финансијско оптерећење концентрисано на мањи број обвезника. Оне су 
укинуте за мала и средња предузећа, али они који су плаћали највеће износе попут банака и 
телекомуникационих оператера сада издвајају веће износе, јер је већина општина искористила 
законску могућност и разрезала максималне цене. 

То се види и из података Управе за Трезор према којима су приходи од фирмарина за прошлу 
годину били само за око 400 милиона динара нижи него 2012. године када су износили око 4,1 
милијарду динара. 

Касе локалних самоуправа поднеле су највеће оптерећење реформи парафискалних намета и 
остале без пет милијарди динара, указао је Александар Бућић, задужен за финансије у Сталној 
конференцији градова и општина 

– Досадашње реформе нису дале очекиване резултате и очекујемо да ће у наредној фази 
централни ниво власти и агенције бити предмет пажње и измена – рекао је Бућић. 

 Од ове године општине су остале и без прихода од накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта. 

– По том основу локалне самоуправе ће остати без 16 милијарди динара, од чега је половина 
приход града Београда. Али, због своје арбитрарности и дискриминаторног третмана 
различитих обвезника њено укидање јесте значајан корак напред – рекао је Бућић. 

Да би надокнадиле мањак у каси локалне власти су се према његовим речима додатно 
ангажовале на проширењу броја обвезника пореза на имовину. Бућић сматра да порез на 
имовину, који сада праведније опорезује привредне објекте пољопривредно и грађевинско 
земљиште – треба да постане најзначајнији изворни локални приход. 

М. Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-ne-mora-da-znaci-i-propast-firme 

Стечај не мора да значи и пропаст фирме 

– Покретање стечајног поступка у неком предузећу не мора обавезно да значи да 
ће та фирма да пропадне – каже професор Економског факултета у Београду 
Љубодраг Савић. 

Он додаје и да је најбољи доказ за то недавни успешни излазак из стечаја фирме „Футура плус”, 
и то после четири и по године борбе. 

– „Футура плус”, чланица „Центро штампа холдинга”, прво је предузеће у Србији које је у 
последњих 20 година успешно изашло из стечаја – наводи Савић. 

Он додаје да је то ипак само добар примар и „усамљена ласта” јер већина наших фирми које уђу 
у стечај касније нестане с тржишта. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-ne-mora-da-znaci-i-propast-firme


11 

 

Председник Удружења стечајних управника Добривоје Петровић објашњава да фирма која је 
ушла у стечајну процедуру има пред собом два пута – ликвидацију или реорганизацију. 

– План реорганизације није тешко направити, али га је тешко спровести. Предузећа која уђу у 
стечајну процедуру махом су презадужена а дугови обично износе неколико стотина милиона 
евра – каже Петровић. 

Савић је подсетио на то да предузећа у Србији кубуре са стечајем више од деценије, и додао да 
се ништа битно не дешава, осим што стечајни управници примају високе плате. 

– Корист од стечаја у Србији имају само стечајни управници и судије, а запослени од тога 
немају ништа – каже Савић. 

Он је оценио да Предлог закона о стечају који је био пред Скупштином Србије, у великој мери 
поправља ситуацију, али додаје да је дошло до застоја кад је требало да уђе у процедуру. 

– По садашњим прописима, све зависи од стечајног управника, а нови предлог предвиђа 
могућност да, на пример, и повериоци могу покренути стечај ако контролишу 60 одсто дуга 
предузећа. Они могу поднети план реорганизације или предложити банкрот – каже Савић. 

Како је рекао, питање је једино шта смо чекали до сада и колико у овој ситуацији можемо 
спасти посрнула предузећа. Домаће фирме су, каже он, углавном у великим дуговима, 
технолошки су заостале, уз то имају велики број запослених, а изгубиле су тржишне добављаче. 

Професор Савић указује и на чувени пример успешног изаска из стечаја америчке компаније 
„Крајслер”. Та фирма је, како каже, имала висок дуг, око 80 милијарди долара, а онда је 
продато око 62 одсто њених хартија од вредности. 

- Канадска влада је откупила 12 одсто хартија „Крајслера”, а онда су повериоцима понудили 
алтернативу: или да чекају да предузеће банкротира па да наплате шта могу, или да чекају и да 
добију у кешу трећину својих потраживања. Већина је прихватила другу варијанту – наводи 
Савић. 

ЈУГОМЕДИА 

http://jugmedia.info/2014/03/13/zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-

strajkom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-s 

Запослени у нишким вртићима запретили 
штрајком 
ЈУГМЕДИА     

 

НИШ – Запослени у предшколској установи „Пчелица“, чланови синдиката „Независност“, 

запретили су штрајком због кашњења плате, великог броја деце у васпитним групама и 

кашњења у исплати јубиларних награда и отрпемнина. 

Повереник синдиката „Независност“ у „Пчелици“ Марица Божић изјавила је да васпитачи у 

Нишу,у односу на друге градове, раде са много више деце, док им плата није ништа већа. 

„Број деце је у односу на законске нормативе повећан за 70 до 100 одсто. 

http://jugmedia.info/2014/03/13/zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-strajkom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-s
http://jugmedia.info/2014/03/13/zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-strajkom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zaposleni-niskim-vrticima-zapretili-s
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Примера ради, у првој јасленој групи треба да их буде 12, а ми их имамо по 24. У вртићу 

„Бамби“ у другој јасленој групи уписано је чак 40 детета иако по закону може да их буде 

највише 16“, изјавила је Божић. 

Она је нагласила да запосленима у „Пчелици“, а њих је 924,  касни једна плата. 

„Сада добијамо плату по динамици која је предвиђена, али целу једну плату нисмо примили. 

Јубиларне награде и отпремнине запослени добијају искључиво судским путем“, рекла је 

Божић. 

Директор „Пчелице“ Зоран Јонић каже да финансијска ситуација у овој предшколској установи 

јесте тешка, али да већи део васпитача има разумевања за такво стање. 

„ Успели смо да успоставимо уобичајна динамику исплате плата, чак су за протекла 25 дана 

запослени добили три уплате. Тренутно касни само једна уплата, односно пола плате, што није 

много, нарочито ако се узме у обзир то да у Нишу многи радници нису примили плату по пет 

или шест месеци“, казао је Јонић.  

Он је потврдио да „Пчелица“ има проблема са исплатом обавеза према добављачима и то због 

тога што јој се рачуна стално скидају средства за исплату јубиларних награда и отпремнина. 

„За јубиларне награде морали смо у протеклом периоду по судским пресудама да исплатимо 30 

милиона динара, а тај новац Министарство финансија и град нам нису обезбедили“, изјавио је 

Јонић. 

Како је истакао Јонић број уписане деце у вртићима у Нишу јесте већи од норматива, али 

васпитачи не раде са више деце него што то нормативи прописују јер сва деца не долазе свакога 

дана у вртић. 

„Долазност деце је 70 до 75 одсто од норматива. Са већим уписом покушавамо да омогућимо 

васпитачима да остварују норматив и плату у целокупном износу“, подвукао је Јонић. 

Према Јонићевим речима у 22 обданишта у Нишу уписано је 5.500 малишана, а њих 500 до 

600 је преко норматива. 

РТ КРАГУЈЕВАЦ 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15302-as-radnici-i-dalje-strajkuju-gla%C4%91u 

АС: Радници и даље штрајкују глађучетвртак 

Радници ''Аутосаобраћаја'' који штрајкују глађу већином су чланови ИО Самосталног 
синдиката па ће, како наводе, преко синдикалних асоцијација обавестити и међународну 
јавност о свом радничком мучењу. 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15302-as-radnici-i-dalje-strajkuju-gla%C4%91u
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Наводе и да ће све упознати са злоупотребама Слободног синдиката у политичке сврхе од 
стране Српске напредне странке, чији је председник дао обећања радницима, а која нису 
испуњена. 

Радници траже и преиспитивање продаје аутобуса, јер је нови власник без обавештења 
суда, јуче покушао да га одвезе са аутобуске станице. 

У саопштењу, Самостални синдикат износи да први потпредседник Владе и председник 
државе, са којима је било десетак радника ''Аутосаобраћаја'', чланова Слободног синдиката, 
јуче нису нашли за сходно да обиђу раднике који штрајкују глађу. 

Радници настављају штрајк у нади да ће им се неко из Владе Србије обратити, иако им је 
здравствено стање знатно погоршано, а двојици штрајкача пружена је помоћ лекара након 
синоћњег инцидента. 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15271-radnici-sprecili-uzimanje-autobusa
http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15271-radnici-sprecili-uzimanje-autobusa

