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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485608-Vranje-Moleban-za-Jumko 

Врање: Молебан за „Јумко“ 

АУТОР: Ј. Стојковић  

Радници текстилне компаније „Јумко” одржали су протестну шетњу, а потом су се 
окупили у Саборном храму Свете Тројице у Врању где је служена молитва за 
опстанак фабрике 
 
Врање - Радници текстилне компаније „Јумко“, који су у штрајку од 14. јануара од четвртка су 
поново на улицама Врања. Након протестне шетње радници су се окупили у Саборном храму 
Света Тројица у Врању где је служена молитва за опстанак фабрике и за здравље и спас 
радника и њихових породица. 

Тужна поворка, овога пута без транспарената, сирена и застава кренула је из дворишта 
фабрике централним градским улицама до градске цркве. 

- Уморни смо и очајни, само нам је остало да се молимо, можда нас Бог погледа кад држава 
неће - добацују радници из колоне. 

Док је свештеник читао молитву за здравље радника и њихових породица, многе раднице су 
заплакале. 

ЗАХТЕВИЗахтеви радника су између осталог, исплата осам заосталих зарада, смена 

комплетног руководста,иако је у међувремеу генерални директор Зоран Стошић поднео 

оставку, радници сматрају да он треба да одговара због тренутне ситуације у Јумку, затим 

преиспитивање пословања у последњих десетак година, исплата социјалног програма и помоћ 

државе у покретању производње. 

- Ми смо скоро три месеца у генералном штрајку и поред бројних обећања из државног врха, 
наши захтеви су остали неиспуњени - подсећа Снежана Величковић, председница Асоцијације 
слободних и независних синдиката у Јумку. 

Радници су најпре у јануару протествовали у кругу фабрике, затим је уследио низ протестних 
шетњи улицама града, да би средином фебруара радници радикализовали протесте и 
блокирали аутопут Ниш - Скопље захтевајући састанак са државним врхом. Већ сутра дан 
представнике синдиката је примио премијер Ивица Дачић који је обећао помоћ државе у 
смислу уговарања нових послова. 

- Дачић нам је обећао два минималца и оверу здравствених књижица и тај део обећања је био 
испуњен, ми смо пристали да се повучемо са ауто пута и наставимо са штрајком у погонима све 
до испуњења осталих захтева, али с обзиром да је држава заборавила на нас морали смо да 
поново радикализујемо протесте - објашњава Величковћева која каже да радници инсистирају 
на састанку са државним врхом иначе ће поново бити принуђени да блокирају ауто-пут. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485608-Vranje-Moleban-za-Jumko
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454818/OPUSTENO-Kako-zaposljavaju-drzavne-institucije-Babic-za-godinu-primio-

324-radnika 

ОПУШТЕНО Како запошљавају државне институције: Бабић 
за годину примио 324 радника! 

АУТОРКА: Сузана Лакић  

Државне агенције и фондови су у 2013, а посебно након објаве да више неће бити запошљавања 

у јавном сектору максимално запошљавали. Сведоци кажу да у овим институцијама нема више 

ни где да се седне. 

 

 

(+) 

 

ПИО фонд је од новембра 2012. до децембра 2013. запослио 103 нова радника. Предухитрили 

су забрану запошљавања, па је за последњих месец дана 2013. на платни списак додала 50 

људи. У овој институцији кажу да је све рађено по закону о максималном броју запослених, али 

и да је Фонд са новим прописима добијао задужења која су захтевала нове запослене. Додају и 

да је велики број људи недавно отишао у пензију. 

Платни списак Републичког фонда за здравствено осигурање се од новембра 2012. до децембра 

2013. увећао за тачно 324 радника. Према подацима Министарства финансија, број радника у 
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РФЗО на крају прошле године је био 2.818. Где је ангажовано 13 одсто новопридошлих људи, 

нису нам одговорили у овој институцији. Откуд потреба за новозапосленима нисмо сазнали ни 

у Агенцији за осигурање депозита. 

 

Министарство финансија је објавило збирне податке о броју радника на неодређено и одређено 

време и броју ангажованих лица по различитим уговорима. По тој евиденцији нове људе у 

2013. плаћала је и Агенција за осигурање депозита, СИЕПА, али и агенција која обезбеђује 

нуклеарну сигурност. У Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења тврде да су у децембру 

2013. имали 23, а не 33 запослена. 

  

- Подаци Министарства приказују број лица које је агенција исплатила било да су у питању 

стално запослени, чланови УО или ангажована лица по различитим основама - кажу у овој 

агенцији. 

 

И у Агенцији за становање кажу да у децембру 2013. нису имали 20 запослених, већ 14 на 

неодређено и једног на одређено време. У Националној служби за запошљавање тврде да им је 

број запослених у оквирима закона. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/455084/Sok-podaci-Koje-ministarstvo-je-dupliralo-plate-a-koje-broj-zaposlenih 

Шок подаци: Које министарство је дуплирало плате, а које 
број запослених 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Министарство здравља је од новембра 2012. године до краја протекле године повећало број 

запослених за 374, показују подаци Министарства финансија у које је Танјуг имао увид. 

Наиме, у новембру 2012. у овом министарству је радило 356 људи за чије зараде је исплаћено 

око 38 милиона динара, док се у децембру 2013. тај број повећао на 730 људи, за чије плате је 

издвојено 62,6 милиона динара. 

 

Подаци показују да се у наведеном периоду укупан број запослених у министарствима и свим 

органима управе који им припадају повећао за 632. 

Иако је број запослених повећан за њих је исплаћено мање новца него претходне године. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/455084/Sok-podaci-Koje-ministarstvo-je-dupliralo-plate-a-koje-broj-zaposlenih
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Тачније, за плате 17.465 запослених у новембру 2012. исплаћено је 1,8 милијарди динара. 

Децембра 2013. године за 18.097 запослених утрошено је 1,6 милијарди динара. 

 

Кад се говори о запосленима рачуна се да су то сви који су примљени у стални радни однос на 

неодређено време, затим на одредјено, али и они који су ангажовани по неком другом основу. 

 

Министарство спољних послова је повећало број запослених у овом периоду за 120, у два 

ресора - Министарствима градјевине и урбанизма и пољопривреде примљено је по 56 људи, 

док се у Министарству правде тај број повећао за 43. 

 

Листу радника проширила су и Министарства културе за 11 људи, Министарство трговине за 

30, ресор рударства и посторног планирања за 28, а Министарство рада за 17. 

Подаци Министарства финансија показују и да се у неким министарствима, попут просвете, 

енегетике, и финансија и привреде смањио број запослених. 

 

У овим подацима се примећује раст запослених и у државним агенцијама и фондовима. 

 

Тако је рекордер Републички завод за здравствено осигурање, који је у новембру 2012. 

запошљавао 2,494 људи, да би већ крајем децембра на платном списку имао 324 људи више - 

2.818. 

 

РФЗО је уместо 1,03 милијарде динара колико је у новембру 2012. давао на плате, у децембру 

2013. исплатио око 1,23 милијарде динара. 

 

У Републичком фонду за здравствено осигурање за Тањуг демантују писање појединих медија 

да је у том фонду повећан број запослених и додају да је од доласка Момчила Бабића на место 

директора број запослених у ствари смањен за девет. 

 

Они се позивају на матичну евиденцију, јер како кажу, ниједан службеник у државном сектору 

не може бити запослен или ангажован по неком уговору о раду, а да при томе није здравствено 

осигуран и нема свој ЛБО број. 

 

У РФЗО, међутим, коригују податке Министарства финансија наводећи да је код њих тренутно 

запослен 2.431 радник, као и да је за плате запослених током протекле године издвојено 300 

милиона динара мање него претходне. 
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У периоду новембар 2012 - децембар 2013. ПИО фонд је повећао број запослених са 3.580 на 

3.683, а за три милиона је повећан износ за њихове плате. 

 

Национална служба за запошљавање је у том року повећала број радника за 35 (са 2.008 на 

2.043), али је износ за њихове плате за годину дана готово дуплиран - са 159,56 милиона на 

268,72 милиона динара. 

 

Више запослених, према подацима Министарства финансија, регистровано је и у агенцијама. 

На пример, Агенција за приватизацију повећала је број радника за седам, СИЕПА за четири, 

Агенција за осигурање депозита у овом периоду има осам радника више, а Национална 

агенција за регионални развој (НАРР) 15. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/455135/Strajkaci-se-molili-u-crkvi-za-spas-firme 

Штрајкачи се молили у цркви за спас фирме 

АУТОР: В. Пешић  

После протестне шетње улицама града, више од 1.200 радника “Јумка” јуче је у Саборном 

храму Свете Тројице учествовало у молитви за спас предузећа и здравље текстилаца и њихових 

укућана. 

Са свештеником Срђаном Кандићем челници АСНС и Самосталног синдиката јуче су у храму 

пресекли три колача, упалили свеће и помолили се богу “за опстанак посрнулог Памучног 

комбината и за здравље радника и њихових породица”. 

  

- Сви су дигли руке од нас. Само бог може да нам помогне. Једино нам је преостало да се 

помолимо свевишњем, јер држава као већински власник није испунила наше оправдане 

социјалне захтеве. Добили смо само по два минималца. Здравствене књижице оверене су до 

јуна. Фирма нам дугује још шест плата. Захтевамо хитно именовање новог руководства. Радни 

стаж запослених није повезан још од 2010. године. Уколико држава не реагује и не реши наше 

захтеве, предузећемо радикалније мере - рекла је председница АСНС Снежана Величковић. 

  

Председник Самосталног синдиката Слађан Митић рекао је да је крајње време да се заустави 

агонија. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/455135/Strajkaci-se-molili-u-crkvi-za-spas-firme
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Наставићемо протесте. Планирамо да пешице кренемо до Београда и протестујемо испред 

Владе Србије - рекао је Митић. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/sacekusa_za_budzet.1118.html?news_id=279208 

Лични став 

Сачекуша за буџет 

АУТОР: СЛАЂАНКА МИЛОШЕВИЋ 

Последњих дана, актуелна тема јесте изнајмљивање радника илити радник на лизинг. Постоји 

доста разлога за изнајмљивање радника, између осталих, то су: смањење трошкова радне снаге 

за доприносе које плаћа страна која изнајмљује радника, лакша замена радника, непостојање 

обавеза из колективног уговора према изнајмљеном раднику, непостојање обавезе о 

преузимању радника, замена због боловања, сезонски послови и слично. 

 

И у правосуђу постоји један број запослених радница које су изнајмљене преко агенција за 
одржавање хигијене у правосудним органима. Крајем 2009. године, под паролом "реформске 
уштеде", из правосуђа је отпуштен и одређен број хигијеничарки. Мали број спремачица је 
остао у правосудном систему и свака кошта државу бруто мање од 40.000 динара јер им се сат 
плаћа 115 динара, као и доприноси. Према уговору држава агенцији за сат изнајмљеног 
радника (спремачице или кафе куварице) плаћа од 415 до 460 динара, односно месечно плаћа 
и до 80.000 динара, док агенција тим радницама сат плаћа 115 динара, односно исплаћује им 
плату највише до 21.160 динара. Агенције имају вишеструку корист јер често не плаћају 
доприносе и остале дажбине пошто запошљавају и пензионерке којима је то додатни приход. 
Осталим радницама којима уплаћују доприносе то раде са прекидом на три месеца, тако да 
један месец раде само за плату, док се држави закидају порези и доприноси. У сваком случају, 
разлика остаје агенцији, односно власнику агенције. Власници одређених приватних агенција 
блиски су са одређеним политичким партијама, због чега добијају посао за чишћење 
правосудних (и других државних) органа. То су агенције Мопекс, БМК и Симачек. 

На пример, у Националној служби за запошљавање у току је тендер за набављање хигијенских 
услуга за износ од 65.000.000 без ПДВ-а. Управа за заједничке послове републичких органа 
закључила је са предузећем БМК уговор о пружању услуга у одржавању хигијене где је укупна 
уговорена вредност за пружање тих услуга 270.480.228 динара. Нема података колико лица је 
ангажовано на чишћењу, колики је простор у питању, као и да ли су услуге извршене, али из 
приложеног је више него евидентно да те агенције "добро чисте" и српски буџет. 

Што се тиче правосуђа, проблем није само у новцу, већ постоји оправдана забринутост за 
безбедност и сигурност предмета који су доступни изнајмљеним и непровереним лицима преко 
агенције. Предмети се не закључавају, налазе се свуда по канцеларијама - орманима, 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/sacekusa_za_budzet.1118.html?news_id=279208
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полицама, на столу, столицама, по поду, тако да из предмета лако може да нестане одређени 
део правне грађе, а може да нестане и комплетан предмет. О томе нико не води рачуна. 

Након избора многи функционери неће бити на истом положају, али неће добити ни отказ, 
остаће у службеничком систему са законским правом да се шетају са претходног положаја на 
неки нови, често измишљени положај у органима државне управе, као и другим органима 
власти, због чега се после сваких избора број запослених у државној управи и локалној 
самоуправи увећава. Имајући у виду то да је и посао политичара некако привремен, од избора 
до избора, односно сезонски, можда би било добро да у циљу рационализације и уштеде 
отворимо агенцију за изнајмљивање политичара. 

Ауторка је председница Синдиката правосуђа Србије 
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Нова димензија генералног штрајка Јумка 

Молебан за раднике 

АУТОР: В. РИСТИЋ 

Врање - По први пут у послератној историји привреде југа Србије више од хиљаду радника 

Јумка, настављајући тромесечни генерални штрајк, након шетње од фабрике до центра града у 

порти Цркве Свете Тројице присуствовало је молебану за „спас њих и њихових породица“, који 

су служили свештеници Епархије врањске. 

 

- Наши захтеви остају исти, тражимо исплату осам заосталих зарада, смену комплетног 
руководства Јумка, одговорност досадашњег директора Зорана Стошића, преиспитивање 
пословања компаније- рекла је за Данас Снежана Величковић из АСНС. 

Председник Надзорног одбора Јумка Бранислав Поповић понавља разумевање за захтеве 
штрајкача, али и наводи приоритете који би могли колико-толико да санирају стање у овом 
предузећу. 

- Очекујем да са представницима синдиката пронађемо кадровска решења за челне функције у 
Јумку. Овако смо у једном зачараном кругу, где машине стоје, а радници траже божју помоћ, 
док наши пословни партнери губе стрпљење за уговорене послове. Понављам да Надзорни 
одбор не може да реши већину захтева који су у ингеренцији надлежних министарстава и 
Владе Србије - наводи Поповић за Данас. 

Радници у протесту, од којих је већина жена, наводе да озбиљан проблем представља и 
повезивање стажа оних који су више од две године провели у предузећу Замбер Јанија Саваса. 
Подсећају да је реч о „привреднику“ који је дошао по препоруци бившег министра Млађана 
Динкића у Врање, а онда затворио фабрику и прогласио стечај, док су радници враћени у 
матичну фабрику. Већина радника који су били запослени у фабрици Замбер добили су судске 
пресуде којима им се гарантује исплата зарада, али због стечајног поступка немогућа је наплата 
тих потраживања. 
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- Неко мора да дефинитивно посвети пажњу радницима Јумка, јер би наше одустајање од 
штрајка значило да још једном може доћи до манипулације и нереалних обећања - наводе 
радници Јумка, који најављују штрајк уличним шетњама, а не искључују и могућност да се 
пешице запуте у Београд на протест испред зграде Владе. Јучерашња протестна шетња радника 
Јумка у Врању протекла је без уобичајеног гласног узвикивања парола, те употребе пиштаљки 
и сирена. 

 


