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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=09&nav_id=956326 

SSSS: Mere vlade ne daju rezultate 
IZVOR: BETA 

Čačak -- Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže da mere vlade 

ne daju rezultate što se vidi po daljem padu industrijske proizvodnje i BDP-a 

"Realno gledano nema nikakvih kvalitetnih pomaka. Broj nezaposlenih po statistici je opao ali je to 

jedna dobra akcija koju je sprovela inspekcija rada. Novih radnih mesta realno nema", rekao je 

Orbović za čačanski portal Ozonpres. 

On je naglasio da mere koje su donete za javni sektor, pre svega smanjenje zarada i penzija, za 

sada ne pružaju nikakve pozitivne efekte.  

 

"Moguće je da će budžet imati neke manje troškove, što za privredu Srbije ne može dati dobre 

efekte jer će smanjiti potrošnju", dodao je Orbović.  

 

On je istakao da je stav sindikata bio da nije trebalo smanjivati zarade, već suzbijati sivo tržište i 

da svi plaćaju poreze.  

 

Orbović je podržao odluku da se konačno završi proceš privatizacije, ali je zatražio da država 

pomogne firmama u restruktuiranju koje mogu da rade.  

"Definitivno moramo završiti privatizaciju. Oko 188 firmi odlazi u stečaj gde je zaposleno oko 5.000 

radnika. Oko 100 firmi nema nijednog zaposlenog ili imaju jednog. Te firme su već praktično u 

stečaju. Oko 500 preduzeća, imaju veliki broj zaposlenih. Neke firme nemaju kupca ali država 

treba da im omogući da nastave da funkcionišu, da rade i da od toga žive", rekao je on.  

 

Prema rečima Orbovića, za neke firme su zaintersovani sami radnici koji žele da ih preuzmu kroz 

konzorcijum, što im treba i omogućiti. 

 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=09&nav_category=12&nav_id=956198 

Sindikat: Proglasite Dan žalosti 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Sindikat graĎevinara zatražio je od Vlade i udruženja poslodavaca da se upućivanje 

na rad radnika u inostranstvo reguliše zakonom ili kolektivnim ugovorom. 

  

Foto: Thinkstock 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=09&nav_id=956326
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=09&nav_category=12&nav_id=956198
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Sindikat radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala Srbije, u saopštenju povodom 

pogibije šest graĎevinskih radnika iz Srbije u požaru na gradilištu u Sibiru, zahteva zakonsku 

regulativu kojim bi se utvrdili minimumi prava i obaveza graĎevinskih radnika u pogledu uslova 

rada, smeštaja i bezbednosti na radu. 

Sindikat radnika graĎevinarstva očekuje i da Vlada povodom tragedije proglasi Dan žalosti.  

 

Sindikat zahteva i da se oduzmu licence i zabrani rad u graĎevinarstvu svima koji ne poštuju zakone 

i žele da, kako je istaknuto, "na muci i znoju graĎevinskih radnika brzo doĎu do bogatstva".  

 

Sindikat radnika graĎevinarstva i IGM Srbije zahteva od Vlade, resornih ministarstava, inspekcijskih 

i pravosudnih organa da hitno utvrde odgovornost pojedinaca i institucija koji su doveli do 

tragedije.  

 

Navodi se da se život graĎevinskih radnika iz Srbije "još jednom pokazao kao manje ili skoro nimalo 

vredan u odnosu na 'glad' za profitom i sticanjem materijalnih vrednosti novokomponovane plejade 

srpskih i svetskih kapitalista koji se prema životima graĎevinskih radnika odnose kao prema 

potrošnoj robi". 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-mere-vlade-ne-daju-rezultate_566491.html 

Sindikat: Mere Vlade ne daju rezultate 

ČAČAK  

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović ocenio je da mere Vlade 

Srbije ne daju rezultate što se vidi po daljem padu industrijske proizvodnje i bruto domaćeg 

proizvoda. 

"Realno gledano nema nikakvih kvalitetnih pomaka. Broj nezaposlenih po statistici je opao ali je to 

jedna dobra akcija koju je sprovela inspekcija rada. Novih radnih mesta realno nema", rekao je 

Orbović za čačanski portal Ozonpress. 

On je naglasio da mere koje su donete za javni sektor, pre svega smanjenje zarada i penzija, za 

sada ne pružaju nikakve pozitivne efekte. 

"Moguće je da će budžet imati neke manje troškove, što za privredu Srbije ne može dati dobre 

efekte jer će smanjiti potrošnju", dodao je Orbović. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-mere-vlade-ne-daju-rezultate_566491.html
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On je istakao da je stav sindikata bio da nije trebalo smanjivati zarade, već suzbijati sivo tržište, i 

da svi plaćaju poreze. 

Orbović je podržao odluku da se konačno završi proceš privatizacije, ali je zatražio da država 

pomogne firmama u restruktuiranju koje mogu da rade. 

"Definitivno moramo završiti s privatizacijom. Oko 188 firmi odlazi u stečaj gde je zaposleno oko 

5.000 radnika. Oko 100 firmi nema nijednog zaposlenog ili imaju jednog. Te firme su već praktično 

u stečaju. Oko 500 preduzeća, imaju veliki broj zaposlenih. Neke firme nemaju kupca ali država 

treba da im omogući da nastave da funkcionišu, da rade i da od toga žive", rekao je. 

Prema rečima Orbovića, za neke firme su zaintersovani sami radnici koji žele da ih preuzmu kroz 

konzorcijum, što im treba i omogućiti. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-118080-mere-vlade-srbije-ne-daju-rezultate.html 

MERE VLADE SRBIJE NE DAJU REZULTATE 
 

Beta  
 

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ocenio je da mere Vlade Srbije ne 

daju rezultate što se vidi po daljem padu industrijske proizvodnje i bruto domaćeg proizvoda 

"Realno gledano nema nikakvih kvalitetnih pomaka. Broj nezaposlenih po statistici je opao ali je to 
jedna dobra akcija koju je sprovela inspekcija rada. Novih radnih mesta realno nema", rekao je 
Orbović za čačanski portal Ozonpress. 
 
On je naglasio da mere koje su donete za javni sektor, pre svega smanjenje zarada i penzija, za 
sada ne pružaju nikakve pozitivne efekte. 

NOVI MAGAZIN 

http://www.novimagazin.rs/vesti/ssss-mere-vlade-srbije-ne-daju-rezultate 

SSSS: Mere Vlade Srbije ne daju rezultate 
Foto: prtscr ytb 
 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović ocenio je da mere Vlade 
Srbije ne daju rezultate što se vidi po daljem padu industrijske proizvodnje i bruto domaćeg 
proizvoda (BDP). 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-118080-mere-vlade-srbije-ne-daju-rezultate.html
http://www.novimagazin.rs/vesti/ssss-mere-vlade-srbije-ne-daju-rezultate
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"Realno gledano nema nikakvih kvalitetnih pomaka. Broj nezaposlenih po statistici je opao ali je to 
jedna dobra akcija koju je sprovela inspekcija rada. Novih radnih mesta realno nema", rekao je 
Orbović za čačanski portal Ozonpress. 

On je naglasio da mere koje su donete za javni sektor, pre svega smanjenje zarada i penzija, za 
sada ne pružaju nikakve pozitivne efekte. 

"Moguće je da će budžet imati neke manje troškove, što za privredu Srbije ne može dati dobre 
efekte jer će smanjiti potrošnju", dodao je Orbović. 

On je istakao da je stav sindikata bio da nije trebalo smanjivati zarade, već suzbijati sivo tržište, i 
da svi plaćaju poreze. 

Orbović je podržao odluku da se konačno završi proceš privatizacije, ali je zatražio da država 
pomogne firmama u restruktuiranju koje mogu da rade. 

"Definitivno moramo završiti s privatizacijom. Oko 188 firmi odlazi u stečaj gde je zaposleno oko 
5.000 radnika. Oko 100 firmi nema nijednog zaposlenog ili imaju jednog. Te firme su već praktično 
u stečaju. Oko 500 preduzeća, imaju veliki broj zaposlenih. Neke firme nemaju kupca ali država 
treba da im omogući da nastave da funkcionišu, da rade i da od toga žive", rekao je on. 

Prema rečima Orbovića, za neke firme su zaintersovani sami radnici koji žele da ih preuzmu kroz 
konzorcijum, što im treba i omogućiti. 

autor: VVizvor: Beta 
 

 

GraĎevinari traže bolje uslove za rad u inostranstvu 

PONEDELJAK 

Sindikat radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala Srbije zatražio je od Vlade i 
udruženja poslodavaca da se odlazak graĎevinskih radnika na rad u inostranstvu reguliše zakonom 
ili kolektivim ugovorom. 

U saopštenju povodom pogibije šest graĎevinskih radnika iz Srbije, u požaru na gradilištu u Sibiru, 

Sindikat zahteva zakonsku regulativu kojim bi se utvrdili minimumi prava i obaveza graĎevinskih 

radnika u pogledu uslova rada, smeštaja i bezbednosti na radu. 

Sindikat zahteva i da se oduzmu licence i zabrani rad u graĎevinarstvu svima koji ne poštuju zakone 

i žele da, kako je istaknuto, "na muci i znoju graĎevinskih radnika brzo doĎu do bogatstva". 

Od Vlade, resornih ministarstava, inspekcijskih i pravosudnih organa traže da hitno utvrde 

odgovornost pojedinaca i institucija koji su doveli do tragedije. 
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Navodi se da se život graĎevinskih radnika iz Srbije "još jednom pokazao kao manje ili skoro nimalo 

vredan u odnosu na 'glad' za profitom i sticanjem materijalnih vrednosti novokomponovane plejade 

srpskih i svetskih kapitalista koji se prema životima graĎevinskih radnika odnose kao prema 

potrošnoj robi". 

Sindikat očekuje da Vlada Srbije proglasi Dan žalosti povodom tragedije u Sibiru. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1825027/Kako+se+kontroli%C5%A1e+odlazak+radnika+u+

Rusiju%3F.html 

Kako se kontroliše odlazak radnika u Rusiju? 

U toku je istraga o uzrocima požara u kome je stradalo šestoro radnika iz Srbije na Sibiru kao i 
identifikacija nastradalih. Inspekcija rada pokušava da utvrdi kako su radnici otišli u Moskvu i 
kontroliše rad srpske firme "Velestroj". Sindikat graĎevinara traži da se utvrdi odgovornost 
pojedinaca i institucija. 

Vest o gubitku dva člana porodice, sina i unuka u Jamalu, porodica Arsić je saznala putem medija. 

Nakon toga im je treći član – stariji sin, iz Rusije telefonom javio da je gledao kako gore barake i 

da je u bolnici.  

Pripremila Olivera Vukosavljević 

SlaĎana Arsić, majka nastradalog mladića, kaže da su u Rusiji radili preko firme "Velestroj". Ističe 

da je njen muž već nekoliko godina radio preko te firme. 

"Komšija ima firmu 'Velestroj'. Sinoć nam je bila njegova žena i rekla nam je da će doći neko iz 

firme", kaže SlaĎana Arsić. 

U firmi "Velestroj" nisu želeli da daju izjave. Istražni komitet Ruske Federacije pokrenuo je krivični 

postupak zbog te nesreće, kaže za RTS ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. Nadležni čekaju 

zvanične informacije, kako bi saopštili imena nastradalih. 

Ističe da su svi graĎani Srbije sada bezbedni. Srpski konzul je obišao mesto tragedije i razgovarao 

sa radnicima, a trojica lakše povreĎenih radnika dobro se osećaju. 

Istražni komitet Ruske Federacije sprovodi istragu, a radi identifikacije postradalih potreban je 

DNK rodbine. 

"Ruski istražni komitet se složio da naši organi uzmu DNK i pošalju ruskim organima. Po svemu 

sudeći, Ruski istražni komitet će pokrenuti krivičnu istragu o odgovornosti za taj dogaĎaj", kaže 

Terzić.  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1825027/Kako+se+kontroli%C5%A1e+odlazak+radnika+u+Rusiju%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1825027/Kako+se+kontroli%C5%A1e+odlazak+radnika+u+Rusiju%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1824020/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85+%D1%83+%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1824020/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85+%D1%83+%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1824020/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85+%D1%83+%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8.html
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I u Ministarstvu inostranih poslova kažu da je slanje graĎevinskih radnika u Rusiju postalo ozbiljan 

problem. 

"Ovde je problem saradnja interesnih grupa, grupa ljudi koji pokušavaju da u tom praznom 

prostoru, gde se ne prepoznaje meĎudržavni sporazum, gde se ne prepoznaju regularni aranžmani, 

da u tom praznom prostoru ostvare ekstraprofit", kaže državni sekretar u Ministarstvu inostranih 

poslova Veljko Odalović. 

Inspekcija rada je kontrolisala rad firme "Velestroj". 

"Tom prilikom je utvrĎeno da zaposleni koji su stradali u požaru u Ruskoj Federaciji nisu zapravo 

zaposleni u 'Velestroju'. Nakon toga i nakon preliminarnih informacija da su u pitanju zaposleni 

'Beometal stroja', ustanovili smo da su sva lica koja su stradala zaposlena u 'Beometal stroju'", kaže 

načelnica inspekcije Maja Ilić i ističe da je inspekcijski nadzor u toku. 

Sindikat graĎevinara je zatražio od Vlade da proglasi Dan žalosti povodom tragedije u Sibiru. 

Predsednik Sindikata graĎevinara Dušan Vuković kaže da je potrebno napraviti plan aktivnosti kako 

bi se zaustavio odlazak radnika u područja koja nemaju zadovoljavajuće uslove za rad. 

Iako je Nacionalna služba za zapošljavanje u obavezi da obezbedi lica u postupku zapošljavanja, u 

ovom slanju radnika nije direktno učestvovala sa ruskim poslodavcima. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Nastradali-u-Sibiru-nisu-radili-na-crno.sr.html 

Настрадали у Сибиру нису радили на црно 

„Беометалстрој”: Радници су упућени на рад у иностранство након закључења уговора о раду, 

пријављени надлежним фондовима пензионог и здравственог осигурања и били су осигурани 

Председник Србије Томислав Николић затражио је јуче „спровођење темељне истраге о 
узроцима несреће на Јамалу где је у пожару на градилишту настрадало шест српских 
држављана”. У разговору са амбасадором Русије у Србији Александром Чепурином, Николић је 
затражио и да се „свуда где су као радници ангажовани српски држављани посвети већа 
пажња условима рада”, саопштио је његов кабинет. 

Председник Србије је истакао да „до овакве трагедије није смело да дође” и изразио наду да 
ће се из те несреће „извући одговарајуће поуке, како се тако нешто никада више не би 
поновило”. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1824970/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D1%83%22+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D1%83+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83.html
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Nastradali-u-Sibiru-nisu-radili-na-crno.sr.html
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Огласила се јуче и фирма „Беометалстрој” из Београда, која је ангажовала грађевинаре 
настрадале у пожару на градилишту у Сибиру. Њени представници су саопштили да су радници 
на привремени рад у Русију упућени у складу са прописима Србије. 

„Беометалстрој” је у саопштењу достављеном агенцији „Бета” навео да су радници упућени на 
рад у иностранство након закључења уговора о раду и анекса уговора о раду, да су 
пријављени надлежним фондовима пензионог и здравственог осигурања, као и да су 
осигурани преко „Граве осигурања” у случају повреде на раду, али и у случају несреће са 
смртним исходом. 

„Беометалстрој” је саопштио да је као један од подизвођача грађевинско-монтажних радова 
руске компаније „Велестрој Москва” послао на рад и шест радника који су у ноћи између 
суботе и недеље настрадали на градилишту у Јамало-Нанецком аутономном округу, у објекту 
које је у насељу за раднике изградио и обезбедио инвеститор. 

У тој компанији изражавају жаљење због трагедије која се догодила и наводе да узрок пожара 
још није утврђен. 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала затражио је јуче од 
Владе Србије и удружења послодаваца да се упућивање на рад грађевинских радника у 
иностранство регулише законом или колективним уговором. У саопштењу поводом погибије 
шест грађевинских радника из Србије у пожару на градилишту у Сибиру, Синдикат захтева 
законску регулативу којим би се утврдили минимуми права и обавеза грађевинских радника у 
погледу услова рада, смештаја и безбедности на раду. 

Виктор Кобјерски, секретар Удружења за грађевинарство и индустрију грађевинског 
материјала и стамбену привреду у Привредној комори Србије, јуче нам је рекао да много 
наших грађевинара по свету ради и на црно, али нема поузданих података колико их ради 
легално. У Руској Федерацији наши грађевинари већ двадесет година раде „на црно” више 
него игде, а једино са Немачком имамо Споразум о деташману, то јес слању наших радника на 
привремени рад, који регулише одлазак наших грађевинара у ту земљу. 

Привредна комора је још пре три године покренула иницијативу да се такав споразум постигне 
и са Русијом. 

– Министарство рада је сачинило предлог споразума који се још разматра и у Србији и Русији – 
каже Кобјерски. – Предложени текст се усаглашавао са Федералном службом за миграције 
Русије, очекивао се договор о начину издавања радних дозвола, чиме би се решио проблем са 
радом на црно у тој земљи. Али, до данас, наше удружење није обавештено да ли је договор 
постигнут. 

У Националној служби за запошљавање (НСЗ), која обавља послове посредовања за 
запошљавање наших држављана у иностранству, указују да грађани Србије могу отићи на рад у 
другу земљу, сигурни да њихова права неће бити угрожена, само на основу претходно 
достављене понуде страног послодавца. Националној служби је законска обавеза да штити 
права наших држављана, што подразумева најмање једнак третман по основу рада са 
држављанима државе запослења за време рада и боравка у земљи домаћина. Али, тим послом 
бави се и више од 60 регистрованих приватних агенција за посредовање у запошљавању. 

У НСЗ наглашавају да су радници мигранти увек изложени ризику, од тога да им се не уплате 
доприноси за обавезно социјално осигурање, до честих случајева да остану без договорене 
зараде. Чак и да буду експлоатисани као робље.А. Микавица 
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http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Sindikati-PKB-a-protiv-privatizacije-kombinata.lt.html 

Sindikati PKB-a protiv privatizacije kombinata 

Umesto svojinske transformacije, zaposleni nude mešoviti model vlasništva u kojem bi kontrolni 

paket akcija zadržala država, a kompanija bi inkasirala 400 miliona evra 

 
Procene su da bi prodajom dela vlasništva na berzi firma prihodovala oko 210 miliona evra (Foto D. 
Jevremović) 

Zaposleni u Poljoprivrednoj korporaciji „Beograd” protive se najavljenoj privatizaciji ovog 
preduzeća. Predstavnici oba reprezentativna sindikata PKB-a predložili su alternativni model 
mešovitog vlasništva koji bi, prema njihovom mišljenju, kompaniji omogućio da inkasira više od 400 
miliona evra. 

Kontrolni paket od 51 odsto akcija u PKB-u trebalo bi da, prema tom predlogu, trajno pripadne 
Republici Srbiji, još 15 odsto bilo bi podeljeno svim državljanima Srbije, a nekoliko procenata 
dobili bi zaposleni i penzioneri firme. Ostalih tridesetak odsto bilo bi ponuĎeno na berzi 
državljanima Srbije iz naše zemlje i dijaspore, objasnio je Branko Dragaš, ekonomista i stručni 
saradnik sindikata PKB-a. 

– GraĎani Srbije u domaćim bankama drže oko 8,6 miliona evra, što je mnogo više od vrednosti 
PKB-a. Sigurno bi mnogo njih bilo zainteresovano da pametno uloži svoj novac u obradivo zemljište 
umesto što im stoji u bankama – istakao je Dragaš. 

Ukoliko na berzi ne bi bilo prodato dovoljno akcija, čija se pojedinačna cena procenjuje na hiljadu 
dinara, one bi bile ponuĎene domaćim firmama ili, ako ni tada ne budu rasprodate – stranom 
tržištu. U oba slučaja bio bi ograničen maksimalni procenat koji bi zainteresovani mogli da kupe. 

– Procene su da bi prodajom dela vlasništva na berzi firma prihodovala oko 210 miliona evra. Uz 
prodaju 300 hektara u okolini Pupinovog mosta, čija je vrednost 670.000 evra po hektaru, PKB bi 
prihodovao ukupno 400 miliona evra – ističe Dragaš. 

Od tih sredstava, dodaje on, PKB bi mogao da kupi „Imlek” i tako povrati preraĎivačku industriju, 
ili da otvori sopstvenu banku kakvu je nekada imao. 

– Od 2000. godine stalno se priča da je PKB propao, ali profit u 2013. bio je blizu pet milijardi 
dinara, a u 2014. se procenjuje na gotovo 6,5 milijardi. Pri tom, zbog toga što država ne daje PKB-
u premije za mleko, kompanija godišnje gubi 430 miliona dinara – rekao je Dragaš. 

Primeri mešovitih preduzeća nisu nepoznati u razvijenim zemljama. 

– Norveški „Telenor”, čijih se 53 odsto  nalazi u rukama države, funkcioniše upravo po tom modelu 
– zaključio je Dragaš. 

Grad Beograd došao je do većinskog vlasništva nad PKB-om tako što su mu ga zaposleni poklonili, a 
sada pristaje zajedno s državom na prodaju firme, istakao je Milisav ĐorĎević, predsednik 
Samostalnog sindikata PKB-a. 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Sindikati-PKB-a-protiv-privatizacije-kombinata.lt.html
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– Upoznali smo gradonačelnika Sinišu Malog sa predlogom o mešovitom vlasništvu. On nam je rekao 
da ideju predočimo novom vlasniku. Država nas izjednačava s propalim preduzećima koja ne 
uplaćuju poreze i obaveze, za razliku od nas koji sve to izmirujemo. Zahvatilo nas je i smanjenje 
plata u javnom sektoru, iako budžet Srbije ne učestvuje u našim zaradama – naveo je ĐorĎević, 
koji je u ime zaposlenih pozvao premijera Srbije Aleksandra Vučića da doĎe u PKB i „vidi kakvo je 
to preduzeće”. 

Privatizaciju, prema njegovim rečima, treba zaustaviti sada kad još nije odreĎen način na koji će 
PKB biti svojinski transformisan. U suprotnom, postoji dodatni rizik da novi vlasnik neće nastaviti 
da se bavi proizvodnjom mleka u najvećoj farmi u ovom delu Evrope. 

---------------------------------------------------------- 

Prodaja sto hektara rešava dugove 
Ako PKB proda svega sto hektara zemljišta pored Pupinovog mosta, prema mišljenju Nikole Lazića, 
predsednika Samostalnog sindikata PKB-a, vratio bi sve dugove. 

– Trenutno isporučujemo 180.000 litara mleka ekstra klase dnevno, pa bi smo s tim novcem mogli 
da povratimo i preraĎivačku industriju – istakao je Lazić. 

U prilog argumentima protiv privatizacije, predstavnici sindikata naveli su i to da je proizvodnja 
hrane jedini izvestan biznis u čitavom svetu, izrazivši strah da bi loše namere budućeg kupca 
najvećeg poljoprivrednog preduzeća u Srbiji imale nesagledive posledice po čitav srpski agrar. 

---------------------------------------------------------- 

Korporacija u brojkama 
2.000 zaposlenih 
49.802 dinara prosečna neto plata 
4,9 milijardi dinara poslovni profit u 2013. 
6,4 milijarde dinara poslovni profit u 2014. (procena) 
430 miliona dinara godišnje izgubi firma jer joj država ne isplaćuje subvencije za mleko 

D. Bukvić 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533264/Gradjevinari-trazi-bolje-uslove-za-rad-u-inostranstvu 

GraĎevinari traži bolje uslove za rad u inostranstvu 

Tanjug 

Sindikat radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala Srbije zatražio je danas od 

Vlade i udruženja poslodavaca da se upućivanje na rad graĎevinskih radnika u inostranstvo reguliše 

zakonom ili kolektivnim ugovorom. 

GraĎevinari traži bolje uslove za rad u inostranstvu 

U saopštenju, povodom pogibije šest graĎevinskih radnika iz Srbije, u požaru na gradilištu u Sibiru, 

Sindikat zahteva zakonsku regulativu kojim bi se utvrdili minimumi prava i obaveza graĎevinskih 

radnika u pogledu uslova rada, smeštaja i bezbednosti na radu. 

Sindikat zahteva i da se oduzmu licence i zabrani rad u graĎevinarstvu svima koji ne poštuju zakone 

i žele da, kako je istaknuto, "na muci i znoju graĎevinskih radnika brzo doĎu do bogatstva". 

Sindikat radnika graĎevinarstva i IGM Srbije zahteva od Vlade, resornih ministarstava, inspekcijskih 

i pravosudnih organa da hitno utvrde odgovornost pojedinaca i institucija koji su doveli do 

tragedije. 

Navodi se da se život graĎevinskih radnika iz Srbije "još jednom pokazao kao manje ili skoro nimalo 

vredan u odnosu na 'glad' za profitom i sticanjem materijalnih vrednosti novokomponovane plejade 

srpskih i svetskih kapitalista koji se prema životima graĎevinskih radnika odnose kao prema 

potrošnoj robi". 

Sindikat radnika graĎevinarstva očekuje da Vlada Srbije povodom tragedije u Sibiru proglasi Dan 

žalosti. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533264/Gradjevinari-trazi-bolje-uslove-za-rad-u-inostranstvu
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/533471/Tri-godine-bez-posla-jer-joj-gazda-ne-da-knjizicu
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/533453/RUPA-U-ZAKONU-Plate-zamrznute-a-primanja-rastu 

RUPA U ZAKONU Plate zamrznute, a primanja rastu 

Gvozden Zdravić 

Osim čelnicima opštine Aleksandrovac, prekovremeni rad je isplaćivan i za 19 zaposlenih u 

Opštinskoj upravi! 

Kako se troše milioni iz budžeta: Aleksandrovac 

Pretpostavlja se da je taj broj i veći, jer je budžetski inspektor utvrĎivao stanje po sistemu 

slučajnog uzorka. Aleksandrovački funkcioneri su očigledno prekovremeni rad izabrali kao nov način 

kršenja zakona o zamrzavanju plata u javnom sektoru. 

U zapisniku budžetskog inspektora o kontroli poslovanja opštine Aleksandrovac od februara 2013. 

do juna 2014. godine stoji da je 19 radnika Opštinske uprave radilo prekovremeno, i da je odluku o 

tome donela načelnica Dobrila Vukojević, koja se na tu funkciju vratila iako je prethodno 

penzionisana. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/533453/RUPA-U-ZAKONU-Plate-zamrznute-a-primanja-rastu
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Markovićeva provokacija 

Dok smo u opštini tražili mišljenje druge strane o ovoj škakljivoj temi, prišao nam je Nenad 

Marković, pomoćnik i kum predsednika opštine, i u prisustvu većeg broja ljudi uzviknuo: „Zdraviću, 

je l„ ti trebaju pare da ti dam na zajam. To su one koje sam naplatio za prekovremeni rad“! 

 Potpisi na izveštajima o prekovremenom radu, konstatuje inspektor, nisu čitki, a nisu dostavljena 

na uvid rešenja za ostale kojima je isplaćen prekovremeni rad. 

Inspektor posebno izdvaja prekovremeni rad za matičare Smiljanu Todorović i Ružicu Nikolić, kao i 

Radicu Džamić, koja radi na poslovima zaštite životne sredine, a prekovremeno je angažovana na 

poslovima sekretara predsednika opštine. 

Todorovićevoj je tokom cele 2013. godine isplaćivan prekovremeni rad, dok je u slučaju Nikolićeve 

prekovremeni rad obračunat suprotno uredbi o budžetskom računovodstvu. Za Džamićevu je 

utvrĎeno da je, radeći na dva radna mesta, na prekovremenom radu navodno provela veći broj sati 

nego što je zakonom predviĎeno. 

Kakav je to prekovremeni rad koji traje godinu dana, zapitao se budžetski inspektor, konstatujući 

da tačan iznos koji je opština u tu svrhu isplatila nije utvrĎen. On je naveo da je za plate, dodatke 

i naknade zaposlenih u Skupštini opštine, Opštinskoj upravi u 2013. godini isplaćeno 56.061.040,05 

dinara. 

Na zahtev „Blica“ da prokomentariše nalaze, Suzana Ordanić, načelnica za finansije opštine 

Aleksandrovac, kaže da nema ovlašćenja da govori za medije, dok načelnica Uprave Dobrila 

Vukojević kaže da nije spremna da odmah odgovori. 

Kako je „Blic“ ranije pisao, Jugoslav Stajkovac, predsednik opštine, i njegov pomoćnik i kum Nenad 

Marković osam meseci su naplaćivali prekovremeni rad, a po nalogu inspektora novac treba da 

vrate u opštinsku kasu. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/komorama-treba-novi-zakon 

Коморама треба нови закон 

Привредна комора малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) затражила је од 
Владе Србије да направи нови закон о привредним коморама. 

У отвореном писму Привредна комора МСПП-а је позвала премијера Александра Вучића да 
формира радну групу за израду новог закона о коморама, у којој би се, осим представника 
Привредне коморе Србије, нашли и представници приватних привредних комора. 

Привредна комора малих и средњих предузећа и предузетника отвореним писмом премијеру 
указује на низ неправилности и неравноправности коморског система у Србији, који 
фаворизује „државни ПКС по свим питањима која се тичу привреде у Србији”.„Сматрамо да 
искључиво учешће ПКС-а у свим активностима Владе Србије ствара једнодимензионалну слику 
о стању у привреди Србије и не приказују стварне потребе сектора које ми заступамо”, указује 
Привредна комора МСПП-а. 

„Осим тога, сматрамо да је за такав однос државе заслужно и то што је имовина која је 
пренета из ранијег ПКС-а неосновано припала само једној комори и да би прерасподела била 
једино и право решење”, пише у писму. 

N 1 

http://rs.n1info.com/a34019/Vesti/Tema-jutra-Novog-dana-gradjevinari-u-inostranstvu.html 

Tema jutra Novog dana - graĎevinari u inostranstvu 

Tema jutra Novog dana posvećena je uslovima rada graĎevinara u inostranstvu, da li ih i kako 

država može zaštiti i ko je odgovaran kada se desi tragedija poput poslednje u Sibiru. Biće reči 

o bezbednosti na internetu, a štampu prelistava Jelena Milić.

O bezbednosti graĎevinara u inostranstu govoriće savetnik ministarke graĎevinarstva, Dejan 

Trifunović, i predsednik Sindikata radnika u graĎevinarstvu i Sindikata Industrije graĎevinskog 

materijala Srbije Duška Vukovića. 

Pošto je 10. februar Dan bezbednosti na internetu, u Novom danu o tome koliko je podignuta svest 

o bezbednosti na internetu i koliko su deca bezbedna govoriće inspektor za visokotehnološki

kriminal Vladimir Urošević. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/komorama-treba-novi-zakon
http://rs.n1info.com/a34019/Vesti/Tema-jutra-Novog-dana-gradjevinari-u-inostranstvu.html
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Štampu će prelistavati Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, a glumci Janko 

Cekić i Dubovac Lazar predstaviće predstavu “Čekanje”. 

Jutarnji program emituje se od ponedeljka do petka u terminu od 8 do 10 časova, uživo iz tri 

studija - Beograda, Zagreba i Sarajeva. 

"Novi dan" za gledaoce u Srbiji vodi Minja Miletić. 

TAGOVI: NOVI DAN EMISIJA 

http://rs.n1info.com/a4547/TV-Emisije/Novi-dan.html
http://rs.n1info.com/a749/TV-lica/Minja-Miletic.html
http://rs.n1info.com/tag2/Novi-Dan-emisija/1



