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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:550394-Ljubisav-Orbovic-ponovo-izabran-za-

predsednika-SSSS 

Ljubisav Orbović ponovo izabran za predsednika SSSS 
Tanjug  

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije danas su, velikom većinom glasova, 

ponovo izabrali Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza Samostalnih sindikata Srbije (SSSS) 

 

Ljubisav Orbović 

BEOGRAD - Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije danas su, velikom većinom 
glasova, ponovo izabrali Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza Samostalnih sindikata Srbije 
(SSSS) u narednom petogodišnjem periodu. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:550394-Ljubisav-Orbovic-ponovo-izabran-za-predsednika-SSSS
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:550394-Ljubisav-Orbovic-ponovo-izabran-za-predsednika-SSSS
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Zahvalivši na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, 

Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na 

organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 

 

"Ţelim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se 

svi zajedno angaţovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike", rekao 

je Orbović. 

 

On je zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je, kako je 

rekao, još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije. 

 

Kako je navedeno u saopštenju SSSS, pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za 

predsednika tog saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić. 

 

U saopštenju se dodaje da su na Kogresu izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena 

dokumenta Kongresa, meĎu kojima Program Saveza i 11 rezolucija. 

 

TakoĎe, Kongres je usvojio i novi Statut SSSS, a verifikovani su i novi članovi Veća. 

 

Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji 

sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni, a pored toga uručena su i priznanja 

Saveza "27. april", dodaje se u saopštenju. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550313-Vucic-u-Domu-sindikata-sa-sindikalcima-

Uspecemo-samo-zajednickim-radom 

PO DOLASKU IZ TIRANEVučić u Domu sindikata sa 

sindikalcima: Uspećemo samo zajedničkim radom 
Tanjug  

Obraćajući se učesicima 15. kongresa S S S S- a, premijer je rekao da sindikati u Vladi Srbije 

imaju ne samo socijalnog partnera, već prijatelje s kojima uvek mogu da razgovaraju 

 
BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sindikalce Srbije da ponekad "uĎu u 
cipele" članova vlade, da ponekad budu u, kako je rekao, njihovoj koţi kako bi videli da nije sve 
tako jednostavno kao što izgleda. 

Premijer je poručio da Vlada Srbije sluša predstavnike sindikata, da ne moţe bez njihove podrške, 

te da je rezultat moguć samo zajedničkim radom. 

 

Obraćajući se učesicima 15. kongresa S S S S- a, premijer je rekao da sindikati u Vladi Srbije imaju 

ne samo socijalnog partnera, već prijatelje s kojima uvek mogu da razgovaraju "kao što ćemo mi 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550313-Vucic-u-Domu-sindikata-sa-sindikalcima-Uspecemo-samo-zajednickim-radom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550313-Vucic-u-Domu-sindikata-sa-sindikalcima-Uspecemo-samo-zajednickim-radom
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vas uvek da smatramo svojim prijateljima". 

 

"Vlada Srbije ne moţe bez vas i vaše podrške. Ako zajednički ne budemo radili, ništa ne moţemo da 

uspemo. Molim vas da nekada uĎete u naše cipele, budete u našoj koţi i razmislite šta biste uradili 

na našem mestu i videćete da to nije tako jednostavno kao što izgleda", rekao je Vučić, koji je na 

sindikalni kongres došao direktno iz Tirane gde je boravio u dvodnevnoj poseti. 

 

Premijer je podsetio da je pre šest meseci, ali i pre godinu dana, bio veliki pesimista kada je reč o 

ekonomskoj situaciji u Srbiji, ali da se danas vidi svetlo na kraju tunela i da vidi da će mnogi biti 

zadovoljniji. 

 

"U prethodnom periodu uhvatili smo se u koštac sa brojnim nagomilanim problemima. Kada smo ušli 

u mere fiskalne konsolidacije mnogi su bili očajni, ocekujući da iz krize nikada ne izajdemo. Ali u 

maju podaci pokazuju da će biti bolje nego što je očekivano. Bio je predviĎen deficit od 19 

milijardi, ali on neće preći sedam miljardi dinara", rekao je Vučić. 

 

Kako je objasnio to znači da će 31. maja deficit biti 26 milijardi dinara, dok je plan sa MMF-om bio 

da to bude 90 milijardi dinara. 

 

"To je odličan rezultat koji ste vi postigli i graĎani Srbije svojom voljom, ţeljiom, mariljivosću i 

srtpljenjem", rekao je Vučić dodavši da zbog tih brojki drţava više nema prava da odustane od 

povećanja plata i penzija. 

 

Premijer je podsetio i da je, izuzev ministra Rasima Ljajića, jedini političar, odnosno predsednik 

vlade, koji se toliko puta susreo sa predstavnicima sindikata. 

 

"Mislim da smo pokazali da ţelimo i da vas čujemo, da hoćemo da vas slušamo i mislim da moţemo 

zajednicki mnogo toga da izmenimo", rekao je Vučić. 

 

Vučić je predstavnicima sindikata zahvalio na tome što su, kako je rekao, uvek poštovali drţavu, 

razumeli njene probleme i odgovorno se ponašali. 

 

"Hvala vam na tome jer ste pokazali da i u teškim trenucima znate šta je najvaţnije za zemlju, šta 

moţete da očekujete, i koje su realne mogućnosti Srbije", rekao je Vučić. 

 

U jednom trenutku u sali Doma sindikata zaposleni Javnog preduzeća Informatika iz Novog Sada 

prekinuli su premijerovo izlaganje razvijanjem transparenta na kojem je pisalo "Uništavaju nam 

preduzeće, bahate se i sprovode samovolju, a vas koriste kao paravan. Dokaţite da niste kao 

paravan", na šta je Vučić poručio da nije ničiji paravan i da će to pokazati rezultati. 

 

"U narednih 15 dana dobićete odgovor na transparent koji ste pokazali", rekao je Vučić. radnicima 

Informatike. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550221-Agenciji-blokadom-preti-14-vlasnika 

Agenciji blokadom preti 14 vlasnika 
D. I. KRASIĆ - Z. RADOVIĆ  

Stari vlasnici firmi dobijaju rešenja o naplati od državne ustanove za privatizaciju 

RAČUNI Agencije za privatizaciju ponovo su blokirani. Ovaj put se od drţavne agencije namiruju 
nekadašnji vlasnici "Merkura" iz Bačke Palanke, i to po osnovu sudske presude, zbog naplaćene 
bankarske garancije od 14,338 miliona dinara. 

Radoslav Zorić predvodio je konzorcijum koji je 2003. godine kupio "Merkur" u postupku 

privatizacije. Agencija je raskinula ovaj kupoprodajni ugovor, namirila se od bankarske garancije, a 

nekadašnji vlasnici su drţavu zbog toga tuţili i "dobili" na sudu. Po pravosnaţnoj presudi, Agencija 

bivšim vlasnicima mora da plati upravo onoliko koliko je iznosila bankarska garancija. Njihove 

obaveze su narasle na 15,8 miliona dinara, i zato su računi agencije blokirani od 8. maja. 

Inače, ukupno 14 nekadašnjih kupaca srpskih društvenih preduzeća iz procesa privatizacije, dobilo 

je sudske presude po kojima Agencija mora da im vrati deo novca. 

Petoro njih je, u proteklom periodu, potraţivalo novac po osnovu naplaćenih bankarskih garancija, 

poput Mileta Jerkovića, drţavnog zaštićenog svedoka u "slučaju Šarić", od koga se Agencija 

naplatila po raskidu ugovora za šabački "7. juli". Ipak, Jerkovićevih 21,4 miliona dinara nije najveća 

suma koja je "udarila" na račun Agencije. Ubedljivi rekorder po tom pitanju je ukrajinski 

"Azovimpeks", koji je dobio sudsku presudu o povraćaju 1,35 miliona evra od Agencije zbog naplate 

bankarske garancije za raskid ugovora za "Fabriku vagona" iz Kraljeva. 

FABRIKA VAGONAKUPOPRODAJNI ugovor za privatizaciju "Fabrike vagona" Kraljevo raskinut je 
početkom 2010. godine, pošto kupac, ukrajinski "Azovimpeks" nije poštovao socijalni program za 
zaposlene, niti investirao 2,7 milona evra u drugoj i trećoj godini vlasništva. Raskidu ugovora 
prethodili su štrajkovi radnika. 

 

"Novostima" je potvrĎeno u Agenciji za privatizaciju da je ukupno pet bivših kupaca iz privatizacije 

dobilo sudske presude u vezi sa povraćajem iznosa naplaćene bankarske garancije. Osim Jerkovića i 

Ukrajinaca, na toj listi je i "Global stil holding", sa potraţivanjem od 300.000 evra, po osnovu 

privatizacije "Magnohroma". Zatim bugarska "Mina kompanija" zbog niškog "Vulkana" (118 miliona 

dinara) i konzorcijum na čelu sa Milovanom Vulićevićem, koji zbog garancije za "Venčac" iz 

AranĎelovca ima sudsku presudu o naplati čak 94 miliona dinara. 

MeĎu preostalih devet kupaca, koji su od Agencije sudski zahtevali povrat novca, osim ukrajinske 

firme "Azovimpeks", na listi su samo domaći drţavljani. Oni su smatrali da su pretrpeli štetu zbog 

raskida privatizacionih ugovora za kupovinu šabačkog "Dekora", "Laminata" iz Bajine Bašte, već 

pomenutog "Merkura" iz Bačke Palanke, "Kućne radinosti" iz Temerina, "Somborgranita", "Mlina 

budućnost" iz Srpske Crnje. Na spisku su i nekadašnji vlasnici firmi "Kulinaplast" iz Ratkova i "Radan" 

iz Lebana. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550221-Agenciji-blokadom-preti-14-vlasnika
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:550269-Nastavnici-nisu-dobili-novac 

Nastavnici nisu dobili novac 
I. M.  

Sindikat obrazovanja Srbije nezadovoljan zbog neispunjavanja obećanja Ministarstva prosvete. 

Postoji mogućnost da 1. septembra ponovo krenu u štrajk 

MINISTARSTVO prosvete ne ispunjava obećanja zahvaljujući kojima su dva sindikata prekinula štrajk 
ove školske godine - tvrde u Sindikatu obrazovanja Srbije i kaţu da postoji mogućnost da 1. 
septembra ponovo započnu štrajk! 

Čelnici SOS traţe da se zaposlenima u prosveti obećana pomoć isplati do 15. jula i to ne linearno. 

- Za oko 20.000 ljudi u prosveti, koji zbog delimične norme časova primaju platu manju od 25.000 

dinara, smanjenja nije ni bilo. Nastavnici sa punom normom ostali su bez 3.000 do 5.500 dinara, a 

na univerzitetima je to i više. I zato i pomoć koju nam je Ministarstvo prosvete obećalo treba da se 

razlikuje, zavisno od smanjenja - smatra Branislav Pavlović, predsednik SOS. - Obećano nam je da 

će sindikati da učestvuju u procesu racionalnizacije zaposlenih, ali se to ne dogaĎa. Bez našeg 

znanja donet je pravilnik o finansiranju škola, čijom primenom će oko 3.000 nenastavnog osoblja 

dobiti otkaz. 

Pavlovićev zamenik, Radomir Šojanović, objasnio je kako je pravilnik uneo mnogo nelogičnosti i 

kako, ako bude primenjen, neke škole neće moći da funkcionišu normalno. 

- Ispada da neke škole imaju pravo na sekretara samo sedam sati mesečno ili da spremačicu 

angaţuju samo na pola sata. Pa kako bi tim ljudima bila isplaćena plata ili kako da ispune normu - 

pita se Šojanović. - Na poslednjem sastanku, u ponedeljak, ministar Verbić nam je rekao da je 

stiglo dosta prituţbi na taj pravilnik i da će on da doţivi značajne izmene. 

BETA 

http://www.naslovi.net/2015-05-28/beta/orbovic-ne-bi-prihvatio-poziv-u-vladu/14810856 

Orbović ne bi prihvatio poziv u vladu 

 Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da ni slučajno ne 

bi prihvatio poziv da uĎe u Vladu Srbije, što je prethodno premijer Aleksandar Vučić kroz šalu kao 

mogućnost izneo na kongresu tog sindikata. 

 

"To je šala premijera. On se vratio iz Albanije i onda se malo opustio u našoj zemlji, što je 

prirodno. To je prosto neprihvatljivo. Moja uloga je ovde u sidikati u ja ću tu i ostati", rekao je 

Orbović novinarima u pauzi 15. kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:550269-Nastavnici-nisu-dobili-novac
http://www.naslovi.net/2015-05-28/beta/orbovic-ne-bi-prihvatio-poziv-u-vladu/14810856
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Orbovića, koji je jedan od kandidata za predsednika te najveće sindikalne organizacije u Srbiji, 

pemijer Vučić je tokom dela govora u kojem je pričao o dobroj saradnji Vlade sa sindikatima 

direktno zapitao: "Ljubo, i danas ć da te izaberu?" "Noralmalno", rekao je, ali je i dodao obraćajući 

se Orboviću koji je sedeo u prvom redu: "A sad će, Ljubo, da kaţu da ja vršim pritisak". 

Nakon što su pojedini delegati burno reagovali, Vučić je dodao: "Ne brinite, čak iako ga izbacite mi 
ćemo ga primiti u vlast". 

(Beta, 28.05.2015) 

AKTER 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-129117-otputanje-tek-kad-se-otvore-nova-radna-mesta.html 

OTPUŠTANJE TEK KAD SE OTVORE NOVA RADNA 
MESTA 
Beta  

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović izjavio je danas u Beogradu 

da će otpuštanje oko 9.000 zaposlenih iz javnog sektora biti veliki pritisak koji drţava neće moći da 

izdrţi, i upozorio da će se sindikat boriti protiv toga 

"To je veliki broj nezaposlenih, toliko veliki broj penzionera, a mali broj onih koji rade, to je 
preveliko opterećenje u ovom momentu", rekao je on novinarima u pauzi 15. kongresa SSSS. 
 
Orbović smatra da je realno da će doći do otpuštanja, ali bi trebalo da to bude tek pošto se otvore 
nova radna mesta, jer jedino tako bi moglo da doĎe do prelivanja radne snage iz javnog u privatni 
sektor. 
 
Orbović je dodao da zaposleni koji ţele da uzmu otpremninu i dobrovoljno odu, to treba da učine, 
ali će se sindikat ipak boriti da nasilnog otpuštanja ne bude. 
 
Povodom završetka privatizacije u Srbiji, istakao je da bi u većinislučajeva ; trebalo primeniti 
princip kao sa Ţelezarom "Smederevo" - ; dovesti menadţment sposoban da radi i da osposobi ta 
preduzeća. 
 
Orbović je dodao da gašenje firmi neće doprineti privrednom razvoju Srbije, te bi o tome trebalo 
dobro razmisliti, ; jer neka od tih preduzeća realno imaju šansu da rade. 
 
Potpredsednik SSSS i predsednik Sindikata uprave, Njegoš Poteţica je rekao da smatra da je višak 
zaposlenih u drţavnim organima i lokalnoj vlasti mnogo manji nego što se misli, već je višak pre 
svega u javnim preduzećima. 
 
Poteţica je najavio i da će sindikat učestovati u evidentiranju viška zaposlenih i rekao da očekuje 
se to pitanje reši u obostranom interesu. 

http://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/4546-orbovic-ne-bi-prihvatio-poziv-u-vladu
http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-129117-otputanje-tek-kad-se-otvore-nova-radna-mesta.html
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=28&nav_category=12&nav_id=997757 

Orbović ponovo izabran za predsednika SSSS 

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije ponovo su izabrali Ljubisava Orbovića za 
predsednika SSSS u narednom petogodišnjem periodu. 

IZVOR: TANJUG ČETVRTAK 

Zahvalivši na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, 

Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na 

organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 

"Ţelim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se 
svi zajedno angaţovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike", rekao 
je Orbović.  
 
On je zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je, kako je 
rekao, još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije.  
 
Kako je navedeno u saopštenju SSSS, pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za 
predsednika tog saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić.  
 
U saopštenju se dodaje da su na Kogresu izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena 
dokumenta Kongresa, meĎu kojima Program Saveza i 11 rezolucija.  
 
TakoĎe, Kongres je usvojio i novi Statut SSSS, a verifikovani su i novi članovi Veća.  
 
Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji 
sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni, a pored toga uručena su i priznanja 
Saveza "27. april", dodaje se u saopštenju. 
 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=28&nav_category=12&nav_id=997365 

Radnici IMR traktorima blokirali šine 

Radnici IMR nastavili su protest zbog najave stečaja, a traktorima su blokirali put i tramvajske šine 
ispred te fabrike. 

IZVOR: TANJUG  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=28&nav_category=12&nav_id=997757
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=28&nav_category=12&nav_id=997365
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 Kako je rekao predsednik sindikata ASNS u tom preduzeću Prvoslav Brkić, radnici su isterali 

traktore na put i tako blokirali i put i tramvajske šine. 

Brkić kaţe da će radnici blokirati i meĎunarodnu prugu Beograd-Bar ukoliko se u naredna dva-tri 
dana ne reši situacija. 

Radnici su i juče protestvovali, a policija ih je sprečila da blokiraju meĎunarodnu prugu Beograd-
Bar.  
 
Brkić je ranije objasnio da radnici zahtevaju da ih drţava zaštiti, jer fabrika IMR ima proizvodni 
program za trţište, kao i strateškog partnera "URSUS" sa kojima imaju ugovor da do kraja godine 
izvezu 2.000 motora.  
 
Predstavnici radnika imali su u utorak sastanak u Vladi Srbije gde su ponovili svoje zahteve i 
poručili da se do petka naĎe mogućnost da IMR ne ode u stečaj.  
 
Brkić je dodao da im je najavljeno da će ih sutra primiti u resornom ministarstvu. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/orbovic-ponovo-predsednik-ssss_604608.html 

Orbović ponovo predsednik SSSS 

BEOGRAD  

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije danas su, velikom većinom glasova, 

ponovo izabrali Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza Samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u 

narednom petogodišnjem periodu. 

Zahvalivši na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, 

Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na 

organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 

"Ţelim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se 

svi zajedno angaţovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike", rekao 

je Orbović. 

On je zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je, kako je 

rekao, još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije. 

Kako je navedeno u saopštenju SSSS, pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za 

predsednika tog saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/orbovic-ponovo-predsednik-ssss_604608.html
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U saopštenju se dodaje da su na Kongresu izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena 

dokumenta Kongresa, meĎu kojima Program Saveza i 11 rezolucija. 

TakoĎe, Kongres je usvojio i novi Statut SSSS, a verifikovani su i novi članovi Veća. 

Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji 

sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni, a pored toga uručena su i priznanja 

Saveza "27. april", dodaje se u saopštenju. 

Ništa novo za prevazilaženje krize 

U Srbiji kriza traje skoro 30 godina, još se ne vidi kraj, a novih ideja za njeno prevazilaţenje nema, 

poručio je Orbović. 

On je kazao da je štednja rešenje za koje su se odlučile mnoge vlade, ne samo Vlada Srbije, a da 

je, dodao je, "upravo štednja doprinela da ovo bude teţak socijalno- ekonomski period". 

"To što ne pristajemo na štednju kroz umanjenje zarada i penzija nikako ne znači da je SSSS 

neodgovoran i da smo protiv modernizacije i napretka", rekao je Orbović i dodao da je inflacija u 

zemlji na istorijskom minimumu, a realni pokazatelji uslova ţivota sve lošiji. 

On je podsetio da je donet novi Zakon o radu, ali da on nije doprineo otvaranju novih radnih 

mesta, već da je jedna od loših tekovina tog zakona prestanak vaţenja kolektivnih ugovora. 

Kada je u pitanju socijalni dijalog, Orbović je mišljenja da je bilo perioda prethodnih godina kada 

sednice SES-a nisu odrţavane, ali se to prevazišlo i u poslednje vreme sastancima pored premijera 

prisustvuju i svi ministri. 

Jedna od odluka koja je usaglašena na SES-u je i da će Unija poslodavaca početi pregovore o 

potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, čime je načinjen kvalitetan pomak, rekao je on. 

Najvaţniji kratkoročni zadatak je da se završe planirane reforme, uredi sindikalno organizovanje, 

što je predulov za finansijsku stabilnost, disciplinu, kadrovsko jačanje, podmlaĎivanje i očuvanje 

postojeće imovine i sticanje nove. 

Premijer se malo opustio, Orbović ne bi prihvatio poziv u Vladu 

Orbović je izjavio danas da ni slučajno ne bi prihvatio poziv da uĎe u Vladu Srbije, što je prethodno 

premijer Aleksandar Vučić kroz šalu kao mogućnost izneo na kongresu tog sindikata. 

"To je šala premijera. On se vratio iz Albanije i onda se malo opustio u našoj zemlji, što je 

prirodno. To je prosto neprihvatljivo. Moja uloga je ovde u sindikatu u ja ću tu i ostati", rekao je 

Orbović novinarima u pauzi 15. kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Orbovića, koji je jedan od kandidata za predsednika te najveće sindikalne organizacije u Srbiji, 

premijer Vučić je tokom dela govora u kojem je pričao o dobroj saradnji Vlade sa sindikatima 
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direktno zapitao: "Ljubo, i danas ć da te izaberu?" "Noralmalno", rekao je, ali je i dodao obraćajući 

se Orboviću koji je sedeo u prvom redu: "A sad će, Ljubo, da kaţu da ja vršim pritisak". 

Nakon što su pojedini delegati burno reagovali, Vučić je dodao: "Ne brinite, čak iako ga izbacite mi 

ćemo ga primiti u vlast". 

Orbović je izjavio danas da ni slučajno ne bi prihvatio poziv da uĎe u Vladu Srbije, što je prethodno 

premijer Aleksandar Vučić kroz šalu kao mogućnost izneo na kongresu tog sindikata. 

"To je šala premijera. On se vratio iz Albanije i onda se malo opustio u našoj zemlji, što je 

prirodno. To je prosto neprihvatljivo. Moja uloga je ovde u sindikatu u ja ću tu i ostati", rekao je 

Orbović novinarima u pauzi 15. kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Orbovića, koji je jedan od kandidata za predsednika te najveće sindikalne organizacije u Srbiji, 

premijer Vučić je tokom dela govora u kojem je pričao o dobroj saradnji Vlade sa sindikatima 

direktno zapitao: "Ljubo, i danas ć da te izaberu?" "Noralmalno", rekao je, ali je i dodao obraćajući 

se Orboviću koji je sedeo u prvom redu: "A sad će, Ljubo, da kaţu da ja vršim pritisak". 

Nakon što su pojedini delegati burno reagovali, Vučić je dodao: "Ne brinite, čak iako ga izbacite mi 

ćemo ga primiti u vlast". 

On je poručio da je potrebno još članova toj sindikalnoj organizaciji kako bi bili mnogobrojniji, a 

da je takoĎe vaţna i meĎunarodna saradnje sa drugim sindikatima u svetu koja je do sada bila 

uspešna. 

Predsednik Udruţenja poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković poručio je sindikalcima da su Unija i 

sindikat partneri, koji se u mnogo čemu često ne slaţu, ali kroz dijalog dolaze do rezultata. 

On je rekao da će se Unija poslodavaca potruditi da u najkraćem mogućem roku budu potpisani 

granski kolektivni ugovori u realnom sektoru. 

Na današnjem Kongresu SSSS prisutnima se obratio i premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je 

sindikalcima poručio da vlada sluša predstavnike sindikata, da ne moţe bez njihove podrške, te da 

je rezultat moguć samo zajedničkim radom. 

Vučić je istakao da sindikati u vladi imaju ne samo socijalnog partnera, već prijatelje sa kojima 

uvek mogu da razgovaraju. 

Kongresu sindikata prisustvovali su i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i 

ministar rada Aleksandar Vulin, kao i zamenik generalnog sekretara MeĎunarodne konfederacije 

sindikata Jap Vinen, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Bernadet Segol, 

predstavnici sindikata Rusije, Kine, Grčke i Republike Srpske. 

Otpuštanje 9.000 zaposlenih iz javnog sektora država neće moći da izdrži 
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Orbović je kazao da će otpuštanje oko 9.000 zaposlenih iz javnog sektora biti veliki pritisak koji 

drţava neće moći da izdrţi. 

"To je veliki broj nezaposlenih, toliko veliki broj penzionera a mali broj onih koji rade, to je 

preveliko opterećenje u ovom momentu", rekao je Orbović novinarima u pauzi Kongresa. On je 

kazao da je štednja rešenje za koje su se odlučile mnoge vlade, ne samo Vlada Srbije, a da je, 

dodao je, "upravo štednja doprinela da ovo bude teţak socijalno- ekonomski period". 

"To što ne pristajemo na štednju kroz umanjenje zarada i penzija nikako ne znači da je SSSS 

neodgovoran i da smo protiv modernizacije i napretka", rekao je Orbović i dodao da je inflacija u 

zemlji na istorijskom minimumu, a realni pokazatelji uslova ţivota sve lošiji. 

On je podsetio da je donet novi Zakon o radu, ali da on nije doprineo otvaranju novih radnih 

mesta, već da je jedna od loših tekovina tog zakona prestanak vaţenja kolektivnih ugovora. 

Kada je u pitanju socijalni dijalog, Orbović je mišljenja da je bilo perioda prethodnih godina kada 

sednice SES-a nisu odrţavane, ali se to prevazišlo i u poslednje vreme sastancima pored premijera 

prisustvuju i svi ministri.. 

Prema njegovom mišljenju, realno je da će doći do otpuštanja ali bi ona trebalo da se dogaĎaju tek 

onda kada se otvore nova radna mesta jer jedino tako će moći da doĎe do prelivanja radne snage iz 

javnog u realni sektor. 

Orbović je rekao da zaposleni koji ţele da uzmu otpremninu i dobrovoljno odu to treba da učine, 

ali da će se sindikat boriti da nasilnog otpuštanja ne bude. 

Kada je u pitanju najavljena privatizacija preduzeća, Orbović je mišljenja da bi u slučaju većine 

trebalo primeniti isti princip koji je primenjen u Ţelezari u Smederevu - da se dovede menadţment 

koji je sposoban da radi i da osposobi ta preduzeća. 

Lider SSSS je mišljenja da gašenje tih firmi ne bi doprinelo privrednom razvoju zemlje, i trebalo bi 

dobro promisliti jer neka od preduzeća realno imaju šansu da profunkcionišu i počnu sa radom. 

Potpredsednik SSSS Njegoš Poteţica rekao je da smatra da će se, uprkos uvreţenom mišljenju, 

pokazati da zapravo u drţavnim organima i lokalnim upravama ima mnogo manje viška zaposlenih 

nego što se misli. 

On viškove pre svega locira u javnim preduzećima i javnim ustanovama, ali najavljuje da će 

sindikat u tom poslu učestovati i da će se to pitanje rešiti na obostrani interes i zadovoljstvo. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563085/Ljubisav-Orbovic-ponovo-izabran-za-predsednika-SSSS 

Ljubisav Orbović ponovo izabran za predsednika 
SSSS 

Tanjug  

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije danas su, velikom većinom glasova, 

ponovo izabrali Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza Samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u 

narednom petogodišnjem periodu. 

Zahvalivši na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, 

Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na 

organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 

 

"Ţelim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se 

svi zajedno angaţovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike", rekao 

je Orbović. 

 

On je zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je, kako je 

rekao, još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije. 

 

Kako je navedeno u saopštenju SSSS, pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za 

predsednika tog saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić. 

 

U saopštenju se dodaje da su na Kogresu izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena 

dokumenta Kongresa, meĎu kojima Program Saveza i 11 rezolucija.  

TakoĎe, Kongres je usvojio i novi Statut SSSS, a verifikovani su i novi članovi Veća. 

 

Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji 

sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni, a pored toga uručena su i priznanja 

Saveza "27. april", dodaje se u saopštenju. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563085/Ljubisav-Orbovic-ponovo-izabran-za-predsednika-SSSS
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/562766/Vucic-danas-na-Kongresu-SSSS-i-sa-nemackim-ministrom-Milerom 

Vučić danas na Kongresu SSSS i sa nemačkim 
ministrom Milerom 

Tanjug 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra 15. kongresu Saveza samostalnih sindikata 

Srbije, saopšteno je iz Vlade Srbije.Premijer će Kongresu SSSS prisustvovati nakon povratka iz 

Albanije, precizira se u saopštenju. 

Vučić je skupu prisustvovati u 13.30 sati, u Domu sindikata. 

  

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa ministrom za ekonomsku 

saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke Gerdom Milerom. 

  

Posle sastanka, koji počinje u 16.15 sati, biće odrţana konferencija za novinare u Pres sali Vlade. 

 

Premijer Vučić i nemački ministar će nešto kasnije, u svečanoj sali Skupštine Beograda, otvoriti 

"Beogradske dijaloge", projekat Foruma Srbija-Nemačka i Beogradskog fonda za političku 

izuzetnost, koji se odrţava uz podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i 

GIZ. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/563075/Vucic-na-Kongresu-SSSS-Nisam-paravan-to-ce-pokazati-rezultati 

Vučić na Kongresu SSSS: Nisam paravan, to će 
pokazati rezultati 

Tanjug  

Tokom obraćanja premijera Aleksandra Vučića na 15. Kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije 

(SSSS) u jednom trenutku u sali Doma sindikata razvijen je transparent na kojem je pisalo 

"Uništavaju nam preduzeće, bahate se i sprovode samovolju, a vas koriste kao paravan". 

Transparent su razvili zaposleni u Javnom preduzeću Informatika iz Novog Sada pozivajući 

premijera da dokaţe da nije paravan. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/562766/Vucic-danas-na-Kongresu-SSSS-i-sa-nemackim-ministrom-Milerom
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/563075/Vucic-na-Kongresu-SSSS-Nisam-paravan-to-ce-pokazati-rezultati
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Vučić je na to odgovorio da nije ničiji paravan, te da će to pokazati rezultati. 

 

"U narednih 15 dana dobićete odgovor na transparent koji ste pokazali", rekao je Vučić radnicima 

Informatike. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/562857/BLOKADA-U-RAKOVICI-Nakon-danasnjeg-protesta-radnici-IMRa-pozvani-u-

Ministarstvo-privrede 

BLOKADA U RAKOVICI Nakon današnjeg protesta 
radnici IMR-a pozvani u Ministarstvo privrede  

D. R. / M. B.  

Protest radnika Industrije motora "Rakovica" okončan je oko 11 časova, nakon što su iz Ministarstva 

privrede dobili poziv za razgovor, koji će se odrţati danas u 13 časova u pomenutom ministarstvu. 

 - Protest smo okončali jer smo dobili obaveštenje da će nas danas primiti pomoćnik ministra 

privrede Milun Trivunac. Odbor našeg preduzeća će prisustvovati tom razgovoru, i ako dogovor ne 

bude postignut, i sutra ćemo izaći ispred fabrike a povešćemo i porodice - rekao je za "Blic" 

predsednik sindikata ASNS u ovom preduzeću, Prvoslav Brkić. 

  

Tramvajske šine su od jutros u blokadi i trenutno ne saobraća tamvaj na liniji 3, javlja naš 

reporter. 

  

Pored šina blokirana je Ulica patrijarha Dimitrija. Radnici su i jedan traktor dovezli do bolikranog 

dela puta, kako bi na njegovom primeru pokazali šta sve u Industriji motora "Rakovica" moţe da se 

proizvede. 

  

Radnici IMR-a su jutros oko 8.30 kako je i bilo najavljeno, blokirali tramvajske šine ispred fabrike u 

Rakovici. Njih oko 300 danas je ponovo na pruzi kako bi izrazili nezadovoljstvo i strah od gubitka 

posla.  

Na jučerašnjem porotestu koji trajao puna dva sata radnici su zahtevali da se fabrika sačuva 

ukazujući na njen značaj u proizvodnji motora koji su, kako se na protestu moglo čuti, od presudne 

vaţnosti za srpskog seljaka i poljoprivredu zemlje. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/562857/BLOKADA-U-RAKOVICI-Nakon-danasnjeg-protesta-radnici-IMRa-pozvani-u-Ministarstvo-privrede
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/562857/BLOKADA-U-RAKOVICI-Nakon-danasnjeg-protesta-radnici-IMRa-pozvani-u-Ministarstvo-privrede
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Radnici se boje da će izgubiti posao i ogorčeni situacijom u fabrici juče su hteli da blokiraju i 

meĎunarodnu prugu Beograd - Bar, ali ih je u tome sprečila policija. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562984/Orbovic-Otpustanje-9000-zaposlenih-veliki-pritisak-na-drzavu 

Orbović: Otpuštanje 9000 zaposlenih veliki pritisak 
na državu 

Tanjug  

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da će otpuštanje 

oko 9.000 zaposlenih iz javnog sektora biti veliki pritisak koji drţava neće moći da izdrţi. 

"To je veliki broj nezaposlenih, toliko veliki broj penzionera a mali broj onih koji rade, to je 

preveliko opterećenje u ovom momentu", rekao je Orbović novinarima u pauzi Kongresa SSSS. 

 

Prema njegovom mišljenju, realno je da će doći do otpuštanja ali bi ona trebalo da se dogaĎaju tek 

onda kada se otvore nova radna mesta jer jedino tako će moći da doĎe do prelivanja radne snage iz 

javnog u realni sektor. 

 

Orbović je rekao da zaposleni koji ţele da uzmu otpremninu i dobrovoljno odu to treba da učine, 

ali da će se sindikat boriti da nasilnog otpuštanja ne bude. 

 

Kada je u pitanju najavljena privatizacija preduzeća, Orbović je mišljenja da bi u slučaju većine 

trebalo primeniti isti princip koji je primenjen u Ţelezari u Smederevu - da se dovede menadţment 

koji je sposoban da radi i da osposobi ta preduzeća. 

 

Lider SSSS je mišljenja da gašenje tih firmi ne bi doprinelo privrednom razvoju zemlje, i trebalo bi 

dobro promisliti jer neka od preduzeća realno imaju šansu da profunkcionišu i počnu sa radom. 

 

Potpredsednik SSSS Njegoš Poteţica rekao je da smatra da će se, uprkos uvreţenom mišljenju, 

pokazati da zapravo u drţavnim organima i lokalnim upravama ima mnogo manje viška zaposlenih 

nego što se misli. 

 

On viškove pre svega locira u javnim preduzećima i javnim ustanovama, ali najavljuje da će 

sindikat u tom poslu učestovati i da će se to pitanje rešiti na obostrani interes i zadovoljstvo. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562984/Orbovic-Otpustanje-9000-zaposlenih-veliki-pritisak-na-drzavu
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_nikad_nije_optuzio_radnike_zbog_lose_privatizacije_.4.html?news_id=

302386 

Ministarstvo privrede reagovalo povodom otvorenog pisma kragujevačkog Saveza samostalnih 

sindikata 
 

Sertić nikad nije optužio radnike zbog loše 
privatizacije 

Beograd - Ministar privrede Ţeljko Sertić nikada nije optuţivao radnike za lošu privatizaciju niti ih 

navodio kao krivce za stanje u preduzećima, već upravo direktore, od kojih su mnogi zarad ličnih 

interesa doprineli propadanju preduzeća. 

Za poslednjih osam meseci, koliko se nalazi na čelu Ministarstva privrede, ministar Sertić se mnogo 
puta susretao i razgovarao sa predstavnicima sindikata, posle čega su, zajednički, donete odluke u 
cilju prevazilaţenja teškog stanja u domaćoj ekonomiji. 

Na poslednjem susretu sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije upravo je 
raspravljano i o radničkom akcionarstvu, posle čega je zaključeno da će se ovaj princip 
primenjivati u svim slučajevima privatizacije gde je to moguće. 

Ministarstvo privrede i Vlada Srbije razumeju brigu koju radnici osećaju, ali sadašnje stanje u 526 
preduzeća iz portfolija Agencije za privatizaciju je neodrţivo. Toga su svesni i radnici. Zato i 
ulaţemo sve napore da naĎemo najbolja rešenja za ta preduzeća, radnike i drţavu. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nenastavno_osoblje_na_udaru_racionalizacije.55.html?news_id=302376 

Sindikat obrazovanja Srbije nezadovoljan sprovođenjem sporazuma koji su posle štrajka potpisali 

sa vladom 

Nenastavno osoblje na udaru racionalizacije 

AUTOR: V. A. 

Beograd - Oko 3.000 zaposlenih, pre svega nenastavnog osoblja, ostaće bez posla ukoliko 

Ministarstvo prosvete ne povuče Pravilnik o ceni usluga u osnovnim i srednjim školama, upozorio je 

juče Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije. On je naveo da se time "na mala 

vrata uvodi racionalizacija nenastavnog osoblja u obrazovanju", kao i da je ministar prosvete SrĎan 

Verbić rekao da taj pravilnik treba da se menja, iako je donet pre nešto više od mesec dana.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_nikad_nije_optuzio_radnike_zbog_lose_privatizacije_.4.html?news_id=302386
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_nikad_nije_optuzio_radnike_zbog_lose_privatizacije_.4.html?news_id=302386
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nenastavno_osoblje_na_udaru_racionalizacije.55.html?news_id=302376
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Radomir Šojanović iz Sindikata obrazovanja Srbije kaţe da bi se primenom pomenutog pravilnika na 
udaru našle male škole, s obzirom da se predviĎa smanjenje broja zaposlenih u školama koje imaju 
manje od 32 odeljenja. Samo u Braničevskom okrugu, bez posla bi moglo da ostane 70 ljudi. 
Šojanović je rekao da je nova formula za izračunavanje cene usluga nestručno uraĎena i naveo 
primer da bi neke škole mogle da angaţuju sekretara svega sedam sati u toku meseca. Protiv 
pravilnika su, kako kaţe, i direktori škola, ali i pojedine školske uprave. 

Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije su nezadovoljni sprovoĎenjem sporazuma koji su posle 
štrajka potpisali sa Ministarstvom prosvete, jer se još ne zna kada će i koliku pomoć do kraja 
godine dobiti prosvetni radnici. Pavlović kaţe da je ministar Verbić na sastanku u ponedeljak 
predstavnike reprezentativnih sindikata uputio na premijera Aleksandra Vučića i da su oni već 
zatraţili sastanak sa predsednikom Vlade. 

- Traţimo da se prosvetnim radnicima do 15. jula isplati pomoć, ali da ne bude ista za sve, jer nisu 
svi jednako pogoĎeni smanjenjem plata za 10 odsto. Plate oko 20.000 zaposlenih koji primaju do 
25.000 dinara nisu smanjene, a nekima je oduzeto od tri do pet i po hiljada dinara - kazao je 
Pavlović. 

On je zatraţio i da se ubrza rad na donošenju zakona o platnim razredima, napominjući da "platni 
razredi bez povećanja budţeta za prosvetu nemaju nikakvog smisla". Sindikat obrazovanja Srbije 
traţi i da se što pre potpišu posebni kolektivni ugovori za visoko obrazovanje, studentski standard i 
predškolstvo, kao i da predstavnici reprezentativnih sindikata aktivnije budu uključeni u donošenje 
izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 

- Ukoliko se do početka naredne školske godine ništa ne promeni, Sindikat obrazovanja Srbije će sa 
drugim sindikatima razmotriti mogućnost da se ponovo krene u štrajk. Ne znam da li je to realno, 
ali ne vidim šta nam drugo preostaje - poručio je Pavlović. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prepolovljeni_proizvodnja_i_plasman_oruzja_.4.html?news_id=302388 

Sindikat Zastave oruţja upozorava na sve lošije poslovanje fabrike 

Prepolovljeni proizvodnja i plasman oružja 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikalna organizacija Zastave oruţja saopštila je juče da ta fabrika u poslednje 

vreme "beleţi stalni pad proizvodnje i plasmana", što, kako navode, moţe da ugrozi "finansiranje 

ključnih pravaca poslovanja preduzeća i dalju isplatu zarada zaposlenima". Istovremeno je, tvrde u 

sindikatu, dovedena u pitanje i potreba za novim proizvodnim radnicima i stručnjacima koji su 

doskora nedostajali fabrici, pa je ona od nadleţnih, krajem prošle i početkom ove godine, dva puta 

traţila saglasnost za prijem oko 350 mašinskih inţenjera, tehničara i zanatlija. 

- Sindikat insistira da Nadzorni odbor obezbedi nesmetanu realizaciju ugovora, kao i da jasnije 
sagledava finansijske pokazatelje preduzeća - navodi se u jučerašnjem saopštenju oruţarskog 
sindikata i ističe da je ta radnička organizacija godinama unazad sprečavala urušavanje fabrike od 
neodgovornih odluka nadleţnih, te da će to činiti i ubuduće. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prepolovljeni_proizvodnja_i_plasman_oruzja_.4.html?news_id=302388
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Kako naš list nezvanično saznaje, proizvodnja i plasman Zastave oruţja u prvom ovogodišnjem 
kvartalu prepolovljeni su u odnosu na plan za prvo tromesečje 2015. godine. Drastičan pad 
proizvodnje i prodaje naoruţanja nastao je nakon prošlogodišnje promene na čelu preduzeća, jer 
je u vojnoj industriji poznato da inostrani kupci, posebno oni sa Zapada, s podozrenjem gledaju na 
kadrovske kombinatorike, i da, zbog toga, neretko gube poverenje u ovdašnje poslovne partnere. 
Uz to, tvrde naši izvori, zastoj je nastao i zbog stavljanja ugovora sa pojedinim inostranim 
partnerima na "stend baj", kako bi se proverila njihova ispravnost. Dodatna nevolja je što se 
proveravaju i ugovori sa dugogodišnjim poslovnim partnerima, meĎu kojima su pojedini već duţe 
najveći kupci Zastavinog programa. Iako se provere vrše kako bi se utvrdile eventualne 
nepravilnosti u radu prethodnog poslovodstva, ceh plaćaju fabrika i zaposleni u njoj. 

Podsetimo da se sindikat Zastave oruţja, krajem prošle nedelje, pobunio i zbog zapošljavanja 
političkih kadrova koji se angaţuju, uprkos zabrani preduzećima Odbrambene industrije Srbije da 
primaju nove radnike. Sindikalci tvrde da se novi ljudi dovode u neproizvodne celine fabrike, što, 
tvrde,"izaziva zabrinutost i nezadovoljstvo meĎu radnicima". Inače, Zastava oruţje za ovu godinu 
imala je ugovoren izvoz "teţak" 60 miliona dolara. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasto_se_ne_kazne_krivci_za_propalu_privatizaciju.4.html?news_id=302313 

Otvoreno pismo kragujevačkog Samostalnog sindikata ministru privrede Ţeljku Sertiću 

Zašto se ne kazne krivci za propalu privatizaciju 

AUTOR: Z.R. 

Kragujevac - "Uništavanje nikada nije bilo jednako stvaranju, a kaţnjavanje ţrtava je nemoralno. 

Ovo vam, gospodine ministre, kaţemo povodom vaših učestalih izjava da ćete, pokazujući hrabrost, 

okončati privatizaciju 526 preduzeća u drţavnom vlasništvu, proglašavajući, pritom, radnike i 

direktore glavnim krivcima za stanje u tim preduzećima", navodi se u jučerašnjem otvorenom 

pismu Saveza Samostalnih sindikata Srbije u Kragujevcu ministru privrede Ţeljku Sertiću. 

Kragujevački sindikalci smatraju da imaju prava da ovo kaţu, jer su, kako tvrde, od početka 

ukazivali na štetne posledice primene Zakona o privatizaciji, pri čemu su i rizikovali 

"suprotstavljajući se bahatim vlasnicima". 

- Sami kaţete da je veliki broj tih preduzeća opljačkan kroz privatizaciju, a potom vraćen drţavi! 
Zašto onda krivicu drţave, koja je privatizovala ta preduzeća, prebacujete na radnike, koji su se 
rizikujući i pateći borili da se raskinu te privatizacije? Zašto ne kaznite krivce? Koliko njih je 
odgovaralo za to što su uništili privatizovana preduzeća - pitaju sindikalci i ukazuju da, prilikom 
predlaganja izmena Zakona o privatizaciji, nikako da se seti radničkog akcionarstva, koje je "vrlo 
rasprostranjeno u razvijenom svetu." 

Sindikati navode i da je jednostavnom analizom lako doći do zaključka da su privatizacije bile 
uspešne u slučajevima kada su preduzeća kupovali oni koji se već bave tom delatnošću. Da li to, 
onda, "moţe da se postavi kao uslov za kupovinu preduzeća ili je samo novac, često i iz kriminalne 
sfere, bitan?", zaključuje se u otvorenom pismu sindikata. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasto_se_ne_kazne_krivci_za_propalu_privatizaciju.4.html?news_id=302313
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bozovic_izmene_zakona_zbog_vanrednih_parlamentarnih_izbora.4.html?new

s_id=302390 

Poslanici Skupštine Srbije usvojili izmene Zakona o 
privatizaciji 

Božović: Izmene zakona zbog vanrednihparlamentarnih izbora 

Babić: DS je deceniju pevala uspavanku dok je umesto privatizacije otimala 

AUTOR: M. R. MILENKOVIĆ 

Beograd - Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče izmene Zakona o privatizaciji, kojima se 17 

preduzeća od strateškog značaja za drţavu, kao i privredni subjekti na Kosovu i Metohiji, izuzimaju 

u odnosu na postojeći rok za privatizaciju najduţe za godinu dana. U tim preduzećima je, kako je 

navela Vlada Srbije, zaposleno oko 25.000 radnika, pa bi njihov odlazak u stečaj i gubitak posla 

velikog broja graĎana doveo do potresa u Srbiji na socijalnom i privrednom planu. Izmene Zakona o 

privatizaciji omogućiće da se odloţi stečaj i prinudna naplata u tim firmama za najviše godinu 

dana, da bi ona mogla da se uspešno privatizuju. Izmenama je uvedena i obaveza da se ponovo 

uradi procena vrednosti preduzeća u roku od 30 dana posle raspisivanja javnog poziva za 

privatizaciju.  

Inače jučerašnju raspravu o amandmanima na predloţene izmene Zakona o privatizaciji obeleţila je 
polemika poslanika DS i SNS o odgovornosti za stanje u Srbiji, pošto je demokrata Balša Boţović 
naveo da se predloţene izmene donose zbog vanrednih parlamentarnih izbora. 

- Nas zanima kako će ove izmene sačuvati 25.000 radnih mesta u 17 strateških preduzeća, kada i 
sami znate da se odlaţe rok za godinu dana samo zbog vanrednih parlamentarnih izbora. Dan nakon 
njih od tih preduzeća neće ostati ništa, a svih 25.000 radnika će ostati na ulici - rekao je Boţović, 
dodajući da su reformski zakoni aktuelne vlade prouzrokovali da učešće javnog duga u BDP bude 
preko 70 odsto, da se Srbija zaduţi za 10 milijardi u prethodne tri godine, da se smanji industrijska 
proizvodnja za sedam odsto, a da bez posla ostane 45.000 radnika. Boţović smatra i da su 
predloţene izmene uvod u privatizaciju Telekoma Srbije, kako bi se novac od te privatizacije 
koristio za kampanju. 

Naprednjaci su uzvratili pitanjem zašto demokrate nisu vodile računa o nezaposlenima u vreme 
privatizacija za vreme njihove vlasti. Šef skupštinskih naprednjaka Zoran Babić napomenuo je da je 
DS deceniju pevala uspavanku i da, dok je bila na vlasti, ništa nije učinila u procesu privatizacije, 
nego je "samo otimala", a društvena preduzeća zaduţila kreditima, koje su potom oni uzeli za sebe, 
a te firme vratili drţavi. 

- U restrukturiranje ste uveli 234 kompanije, od njih je prodato 104, a onda je za 89 raskinut 
ugovor. Prodali ste samo 15 firmi, a od 89 za koje je raskinuta privatizacija 75 ste prodali 
biznismenu Miletu Jerkoviću. I sad ustajete i kaţete da imate ideju - podsetio je Babić, poručujući 
poslanicima DS da, ako ţele da pričaju o postupku privatizacije, moraju da izaĎu pred graĎane 
Srbije i kaţu "izvinite", ali i da to izvinjenje nije dovoljno, jer moraju da "vrate svaki dinar kredita 
koji su uzeli" u vreme vlasti te partije. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bozovic_izmene_zakona_zbog_vanrednih_parlamentarnih_izbora.4.html?news_id=302390
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bozovic_izmene_zakona_zbog_vanrednih_parlamentarnih_izbora.4.html?news_id=302390
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Babić je Boţovića optuţio i za loš rad i veliko zaduţivanje gradske vlasti u Beogradu, a Boţović je 
uzvraćajući na optuţne o "lopovluku" u Beogradu, poručio da su "lopovi DS danas u redovima SNS", i 
da bi se "začudili koliko ih je danas tamo". 

Komentarišući tvrdnje naprednjaka da je DS kriv za uništavanje ogromnog broja preduzeća po 
Srbiji, šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović podsetio je i da je za privatizaciju bio 
najodgovorniji MlaĎan Dinkić, koji je sada na čelu Vladinog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim 
Arapskim Emiratima, a da je na čelu tenderske komisije bio Siniša Mali, sadašnji gradonačelnik 
Beograda. "Što nama prebacujete vaše prijatelje? Izgleda da su oni Vladi Srbije dobri", upitao je 
Stefanović naprednjake. 

N1 

http://rs.n1info.com/a64594/Vesti/Radnici-Vucicu-Dokazite-da-niste-paravan.html 

Radnici Vučiću: Dokažite da niste paravan 

U Srbiji kriza traje skoro 30 godina, još joj se ne vidi kraj, a novih ideja za njeno 

prevazilaženje nema, poručio je na kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije njegov novi-

stari predsednik Ljubisav Orbović. 

On kaţe i da će planirano otpuštanje 9.000 zaposlenih iz javnog sektora biti veliki pritisak koji 

drţava neće moći da izdrţi. 

"Uništavaju nam preduzeće, bahate se i sprovode samovolju, a vas koriste kao paravan. Dokaţite da 

niste paravan!“ Ovo je pisalo na transparentu koji su otpušteni radnici novosadske Informatike 

doneli pred premijera. 

A on im je odgovorio: "Nisam paravan ničiji. Hoću, dragi prijatelji, da vam kaţem da ćete već u 

narednih 15 dana dobiti odgovor na taj transparent koji ste pokazali“. 

A dok oni čekaju, premijer se u šali obratio novom - starom predsedniku Saveza samostalnih 

sindikata Srbije Ljubisavu Orboviću. 

"Ljubo, i danas će da te izaberu? Ne brinite, ako ga i izbacite, primićemo ga mi u Vladu!" 

Počastvovan je ponudom, ali je nikada ne bi prihvatio, kaţe Orbović. 

"To je bila šala premijera, on se vratio iz Albanije pa se malo opustio u našoj zemlji, što je 

prihvatljivo. Ali moja uloga u ovoj zemlji je u sindikatu i ja ću tu ostati", kaţe ponovo izabrani 

predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Orbović neće partijsku knjiţicu, ali je zbog posla mnogi prihvataju. 

http://rs.n1info.com/a64594/Vesti/Radnici-Vucicu-Dokazite-da-niste-paravan.html


22 

 

"Srbija je zemlja čuda. U njoj stranke imaju više članova nego što ima članova sindikata. To 

dovoljno govori ko je ovde Biro za zapošljavanje i kako nameštamo ljude u javnom sektoru“, kaţe 

Zoran Stojiljković iz Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost". 

Ne baš srdačno dočekan je predstavnik poslodavaca, koji doduše tvrdi da sindikatima nije 

suprotstavljena strana. 

"Ja sam ovde pre svega da pruţm ruku i da vam kaţem da je Unija poslodavaca Srbije ipak vaš 

partner, vaš socijalni partner", kaţe Nebojša Atanacković. 

Premijer je poručio i da drţava više nema prava da odustane od povećanja plata i penzija, ali bez 

objašnjenja da li će biti zaista povećane ili samo vraćene na nivo pre mera štednje. 

Pogledajte prilog Jovane Štetin: 

http://rs.n1info.com/a64403/Biznis/Kongres-Saveza-samostalnih-sindikata-Srbije.html 

Orbović: Kraj krize u Srbiji se ne nazire 

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović izjavio je da se još ne 

nazire kraj dugogodišnje ekonomske krize u Srbiji, da su privredni, materijalni i kadrovski 

potencijali skoro iscrpljeni, a građani apatični. 

"Naţalost, novih ideja za prevazilaţenje krize nema, pa je štednja rešenje za koje su se vlade 

odlučile, ne samo u Srbiji", rekao je Orbović na otvaranju Kongresa SSSS na kojem se bira novi 

predsednik i menja statut te ogranizacije. 

On je istakao da je upravo štednja doprinela da ovo bude teţak socijalno-ekonomski period. 

"Ti što SSSS nije za štednju kroz umanjenje zarada i penzija nikako ne znači da smo neodgovorni, 

da su naši interesi sebični i da smo protiv modernizacije i napretka", kazao je Orbović i dodao da je 

trenutno plata radnika na istorijskom minimumu, da su realni pokazatelji ekonomskih kretanja sve 

gori, a siromaštvo opšta pojava. 

Kako je ukazao, na evidenciji nezaposlenih u Srbiji je "armija od 760.000 ljudi, odnosno svaki 

deseti graĎanin". 

"Zakon o radu nije otvorio nova radna mesta, kako je SSSS i upozoravao, jer zakon i ne moţe da 

otvara radna mesta", rekao je Orbović. 

On je pozdravio obnovu rada Socijalno-ekonomskog saveta, ističući da je ravnopravan dijalog 

socijalnih partnera jedini put ka pragmatičnim i odrţivim rešenjima. 

http://rs.n1info.com/a64403/Biznis/Kongres-Saveza-samostalnih-sindikata-Srbije.html
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Po rečima Orbovića, najvaţniji zadatak SSSS je da završi planirane reforme u organizaciji i načinu 

rada, iako postoje grupe koje se protive modernizaciji tog sindikata. 

"Preduslov za snaţnu organizaciju sindikata je finansijska stabilnost, diciplina, kadrovsko jačanje i 

podmladjivanje, kao i očuvanje postojeće imovine i čak njeno uvećanje", rekao je Orbović. 

Za dnevni red Kongresa SSSS glasalo je 258 delegata, a protiv 68. 

Vučić: Da ste u našoj koži, videli biste da nije lako 

Izvor: Tanjug 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sindikalce Srbije da ponekad "uĎu u cipele" članova 

vlade, da ponekad budu u, kako je rekao, njihovoj koţi kako bi videli da nije sve tako jednostavno 

kao što izgleda. 

Protest radnika Informatike 

U jednom trenutku u sali Doma sindikata zaposleni Javnog preduzeća Informatika iz Novog Sada 

prekinuli su premijerovo izlaganje razvijanjem transparenta na kojem je pisalo "Uništavaju nam 

preduzeće, bahate se i sprovode samovolju, a vas koriste kao paravan. Dokaţite da niste kao 

paravan", na šta je Vučić poručio da nije ničiji paravan i da će to pokazati rezultati. "U narednih 15 

dana dobićete odgovor na transparent koji ste pokazali", rekao je Vučić radnicima Informatike. 

Obraćajući se učesicima 15. kongresa SSSS- a, premijer je poručio da Vlada Srbije sluša 

predstavnike sindikata, da ne moţe bez njihove podrške, te da je rezultat moguć samo zajedničkim 

radom. 

Premijer je rekao da sindikati u Vladi Srbije imaju ne samo socijalnog partnera, već prijatelje s 

kojima uvek mogu da razgovaraju "kao što ćemo mi vas uvek da smatramo svojim prijateljima". 

"Vlada Srbije ne moţe bez vas i vaše podrške. Ako zajednički ne budemo radili, ništa ne moţemo da 

uspemo. Molim vas da nekada uĎete u naše cipele, budete u našoj koţi i razmislite šta biste uradili 

na našem mestu i videćete da to nije tako jednostavno kao što izgleda", rekao je Vučić, koji jena 

sindikalni kongres došao direktno iz Tirane gde je boravio u dvodnevnoj poseti. 

Premijer je podsetio da je pre šest meseci, ali i pre godinu dana, bio veliki pesimista kada je reč o 

ekonomskoj situaciji u Srbiji, ali da se danas vidi svetlo na kraju tunela i da vidi da će mnogi biti 

zadovoljniji. 

"U prethodnom periodu uhvatili smo se u koštac sa brojnim nagomilanim problemima. Kada smo ušli 

u mere fiskalne konsolidacije mnogi su bili očajni, ocekujući da iz krize nikada ne izajdemo. Ali u 

maju podaci pokazuju da će biti bolje nego što je očekivano. Bio je predviĎen deficit od 19 

milijardi, ali on neće preći sedam miljardi dinara", rekao je Vučić. 

http://rs.n1info.com/a64329/Vesti/Vucic-na-Beckom-ekonomskom-forumu-u-Tirani.html
http://rs.n1info.com/a64329/Vesti/Vucic-na-Beckom-ekonomskom-forumu-u-Tirani.html
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Kako je objasnio to znači da će 31. maja deficit biti 26 milijardi dinara, dok je plan sa MMF-om bio 

da to bude 90 milijardi dinara. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Obecane-povisice-pojele-bi-ustede-od-otpustanja.sr.html 

Обећане повишице појеле би уштеде од 
отпуштања 

Повећање плата за само три одсто коштало би 12 милијарди динара колико су очекиване 

уштеде од смањења запослених за око 14.000 

Премијер Александар Вучић пре два дана је истакао како ретко даје обећања, али да ће пре 

краја године пензије бити повећане. У неколико наврата претходно је изјавио да ће у августу 

са Међународним монетарним фондом (ММФ) отворити разговоре о повећању личних примања 

грађана и пeнзионера. Рaчунице, међутим, показују да, уколико се плате и пензије повећају 

симболично за два до три одсто, да ће то у потпуности појести очекиване уштеде које ће бити 

остварене рационализацијом јавног сектора. 

Према очекивању потпредседнице владе и министарке државне управе и локалне самоуправе 
Кори Удовички до краја године број запослених у јавној управи требало би да буде мањи за 
14.078. Од тога би, према њеној рачуници, 5.000 људи требало да оде у пензију, док би 
осталих 9.078 требало да добије отказ. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да ће се смањењем броја запослених за 
14.078 људи у јавној управи уштедети 12 милијарди динара. У укупној маси зарада, реч је о 
трајној уштеди од око три одсто. 

– Уколико плате буду повећане за два, три одсто то ће у потпуности поништити све ефекте 
рационализације јавне управе у овој години. У том смислу то би био корак уназад – каже 
Арсић. 

Додатно, трајно ће се повећати и расходи за пензије. 

Када је о смањењу броја запослених у јавном сектору реч, Арсић каже да је то корак у добром 
правцу и да је врло близу циља који је пред Србију поставио Међународни монетарни фонд 
(ММФ). Јер, према меморандуму, који су наши државни званичници потписали са Фондом, број 
запослених у државној управи ове године требало би да буде мањи за пет одсто. Актуелни 
план министарке смањује број запослених у јавној управи за нешто мање од три одсто. 
Неколико ствари је, према Арсићевој оцени ишло наруку министарки Удовички. 

– Од почетка године расходи за зараде у буџету су реално мањи за 13 одсто. На смањењу плата 
остварене су уштеде од просечно девет процената, јер оне зараде мање од 25.000 нису биле 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Obecane-povisice-pojele-bi-ustede-od-otpustanja.sr.html
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смањене. Остатак чине уштеде по основу већег природног одлива крајем прошле године. Због 
рестриктивног пензионог закона, већи број људи је лане отишао у пензију. Такође, смањен је 
минули рад, али је доста уштеђено дисциплинованијом исплатом накнада, награда и 
прековременог рада. Јер, било је случајева раније да су директори својим миљеницима 
максимално писали прековремени рад – каже Арсић. 

 

И у Фискалном савету оцењују да је рационализација јавне управе на добром путу и близу 
циљева које је поставио ММФ. Рачунице Фискалног савета показивале су да ће ове године из 
државне управе морати да се отпусти од 10.000 до 15.000 запослених, док би исто толики број 
људи требало да оде у пензију. Ипак, природни одлив ове године биће нешто мањи, али је 
добро то што су расходи за зараде смањени по другим основама. 

Економиста Љубомир Маџар се нада да се премијерово обећање неће испунити, јер би тај 
потез истопио све уштеде остварене смањењем броја запослених за око 14.000. 

– Мислим да се премијер залетео и да је обећао нешто што највероватније неће моћи да 
оствари. Реална нада може да буде да ће народ до јесени заборавити оно што је сада обећано. 
Јер, чак и да су фискални токови кренули онако повољно како премијер то нама жели да 
представи то је недовољно да растућу путању јавног дуга обори надоле. И најповољнија 
краткорочна побољшања, чак иако су трајна, а могло би се испоставити и да су случајна, 
далеко су од оног што је циљ трогодишњег аранжмана са ММФ-ом – а то је смањење удела 
државних дуговања. Мислим да званичници Фонда ни пијани неће пристати на повећање плата 
и пензија – сматра Маџар. 

А. Телесковић 
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Орбовић: Нема нових идеја за превазилажење 
кризе 

У Србији криза траје скоро 30 година, још се не види крај, а нових идеја за њено 
превазилажење нема, поручио је данас на конгресу Савеза самосталних синдиката Србије 
(С С С С),председник тог синдиката Љубисав Орбовић. 

Он је казао да је штедња решење за које су се одлучиле многе владе, не само Влада Србије, а 
да је, додао је, "управо штедња допринела да ово буде тежак социјално- економски период". 

"То што не пристајемо на штедњу кроз умањење зарада и пензија никако не значи да је С С С С 
неодговоран и да смо против модернизације и напретка", рекао је Орбовић и додао да је 
инфлација у земљи на историјском минимуму, а реални показатељи услова живота све 
лошији. 

Он је подсетио да је донет нови Закон о раду, али да он није допринео отварању нових радних 
места, већ да је једна од лоших тековина тог закона престанак важења колективних уговора. 

Када је у питању социјални дијалог, Орбовић је мишљења да је било периода претходних 
година када седнице СЕС-а нису одржаване, али се то превазишло и у последње време 
састанцима поред премијера присуствују и сви министри. 

Најважнији краткорочни задатак је да се заврше планиране реформе, уреди синдикално 
организовање, што је предуслов за финансијску стабилност, дисциплину, кадровско јачање, 
подмлађивање и очување постојеће имовине и стицање нове. 

Он је поручио да је потребно још чланова тој синдикалној организацији како би били 
многобројнији, а да је такође важна и међународна сарадње са другим синдикатима у свету 
која је до сада била успешна. 

Данашњи Конгрес С С С С, 15. за редом, почео је интонирањем химне "Боже правде" и 
"Интернационале", њему присуствује министар трговине Расим Љајић, а очекује се и министар 
рада Александар Вулин. 

Како је најављено, делегатима Конгреса обратиће се и председник Владе Србије Александар 
Вучић, заменик генералног секретара Међународне конфедерације синдиката Јап Винен, 
генерална секретарка Европске конфедерације синдиката Бернадет Сегол, као и представници 
синдиката Русије, Кине, Грчке и Републике Српске. 

На Конгресу ће бити верификован избор нових чланова Већа, изабран председник С С С С, нови 

чланови Надзорног и Статутарног одбора С С С С и усвојена конгресна документа 

Планирано је усвајање 11 резолуција - о запошљавању, радном времену, колективним уговорима, 

против сиромаштва, о социјалном дијалогу. 

(Танјуг) 
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