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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=17&nav_id=1064087 

"Кад крену код лекара схвате да немају доприносе" 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да се не зна колико људи 
ради на црно, али да се зна да их има много. 

ИЗВОР: БЕТА  

  Орбовић је упозорио да се често дешава да запослени тек кад се разболе, открију да им доприноси 

нису уплаћивани. 

"Врло често они и не знају да раде на црно и схвате то тек када крену код лекара, за шта им је 
потребна оверена књижица, коју не могу да овере јер им доприноси нису плаћени", рекао је 
Орбовић. 

Орбовић је казао да је рад на црно рак-рана српског друштва, али и шире. 
  
"Највише нас боли што радник дође да се жали да није пријављен, да ради на црно, а не сме 
ни да нам каже своје име јер може да изгуби посао", навео је Орбовић у Палати Србија, на 
дводневној регионалној конференцији "Сузбијање рада на црно и унапређивање прва 
запослених".  
 
Он је додао да ће се синдикати, жестоко, заједно са осталим надлежним службама, борити за 
права радника. 
  
"Потребно је да дамо нову снагу у решавању тог проблема, интерес је да се заштите радници, 
јер они често не смеју да пријаве послодавце страхујући за посао и своју будућност", казао је 
Орбовић.  
 
На скупу је говорила и представница Међународне организације рада Марија Луз Вега, која је 
рекла да је борба против рада на црно глобални феномен. 
  
Рад на црно је феномен који је штетан за тржиште рада и требало би заједно сарадђвати на 
његовом сузбијању, рекла је Вега. 
  
Представник УГС Независност Зоран Стојиљковић указао је на значај достојанственог 
адекватно плаћеног рада, коме доприноси добар социјални дијалог. Председник извршног 
одбора Уније послодаваца Србије Андреја Бркић навео је да занемарљив број послодаваца 
свесно и намерно крши прописе.  
 
Према његовим речима, ради сузбијања рада на црно неопходно је поред казнене политике 
појачати и стимулативну политику, смањити намете. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=17&nav_id=1064087
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=17&nav_id=1064175 

Интерлеминд одлази у банкрот, радници на ногама 

Радници "Интерлеминда" поново су данас протестовали због најављеног банкрота фирме и 
затражили изузеће стечајног управника Предрага Златановића из Врања. 

ИЗВОР: БЕТА  

 Против Златановића је Специјалном тужилаштву за организовани криминал поднета и кривична пријава 

Радници су са председником Самосталног синдиката металаца Србије Зораном Вујовићем и 
председником Индустријског синдиката Србије Драганом Матићем протестовали испред 
Привредног суда у Лесковцу, где су пре неколико месеци славили тај суд што је увео стечај у 
фабрику, с уверењем да ће у међувремену доћи до реорганизације фирме. 
  
Стечајни управник је у међувремену предложио најнепопуларнији облик стечаја - банкрот, 
односно, распродају целокупне имовине јер се појавио поверилац из Бугарске који потражује 
86 посто целокупног дуга "Интерлеминда". 
  
Синдикалци тврде да се поверилац из Бугарске, фирма "Феротранс" накнадно појавила и да 
"Интерлеминд" никада са њом није пословао. 
  
"Потраживања 'Феротранса' су признала за то неовлашћена лица. Колеге из 'Интерлеминда' су 
покренуле одређене процедуре код надлежних судова и верујемо да ће се тако доћи до 
сазнања да се у овом предузећу годинама одвијала велика пљачка која је резултирала тиме да 
они који су га опљачкали, а раднике оставили без посла, сада траже милионе евра", казао је 
Драган Матић. 
  
"Интерлеминд", у коме се производио поцинковани лим је пре десетак година купио бугарски 
бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрика је затворена пре две године, од када радници указују 
да су се у фабрици десиле "велике пљачке". 
  
Радници "Интерлеминда" казали су да су против стечајног управника Предрага Златановића 
поднели кривичну пријаву Специјалном тужилаштву за организовани криминал јер је "признао 
потраживање кога у завршном рачуну и на попису није било". 
  
Они ће, рекли су данас, о Златановићевом раду обавестити и Агенцију за лиценцирање 
стечајних управника. 
 
 
 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=17&nav_id=1064175
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577246-Otkaz-polovini-radnika-Tanjuga 

Отказ половини радника Танјуга 
И. М.   

У државној новинској агенцији 90 од 180 запослених обавештено да више не раде. Увече 

им јављено да ујутру не долазе 

ПОЛОВИНА запослених у Тањугу обавештена је прексиноћ да јуче не треба да долази на посао. 
Телефоном им је јављено да више нису потребни, а другој половини радника формално 
угашеног Тањуга да ипак дођу на посао. Јуче су се ипак појавили, али и даље не знају каква је 
њихова, а и судбина фирме у којој раде. 

Премијер им је пре 12 дана обећао да ће Влада Србије покушати да спасе Тањуг, а да ће 

форму спаса наћи правници - суи генерис, без кршења закона. Можда се за Тањуг и нађе 

решење, али за све запослене очигледно неће. 

Ни они који су послати на улицу, као ни они који су остављени да раде у непостојећој фирми 

за плату коју вероватно неће примити, не знају шта их чека сутра. Нису јасни критеријуми по 

којима су једни остали, а другима речено да више не долазе на посао, као ни у којој фирми ће 

радити 90 оних који су задржани на послу. Купац се још није појавио, а не зна се ни шта може 

да купи и на који начин, када је рок за приватизацију прошао, као ни како ће му држава 

помоћи. Одлуком Владе Србије државна агенција је угашена 5. новембра, запосленима је 

помињано и да ће та одлука, објављена у "Службеном гласнику", бити поништена. То се није 

догодило. 

- Иако су нас обавестили да не долазимо на посао, појавили смо се и тражили писано решење 

о престанку радног односа - каже Јадранка Жујовић, дежурни уредник у деску, која се и сама 

нашла на списку "прекобројних". - Појавили смо се, јер према Закону о раду ако три дана не 

дођете на посао, следи отказ. Нисмо хтели да нам недолазак на посао узму као аргумент за 

отказ. Када сам дошла на своје радно место, био ми је забрањен приступ програму за рад. 

Жујовић каже да им је речено како ће добити решења о прекиду рада закључно са 31. 

октобром, тако да неће ни добити плате последњих 16 дана рада. Неке је чак вест о отказу 

дочекала усред боловања. 

Удружење новинара Србије (УНС) затражило је јуче од менаџмента Тањуга да поштује Закон о 

раду и радна права запослених и саопшти им какви су планови за даље функционисање 

агенције. Они су подсетили да усмени налог запосленог који није овлашћен да заступа фирму 

нема значај, као и да о свему морају постојати писане одлуке. Оптужили су Министарство 

културе, менаџмент Тањуга и Агенцију за приватизацију да су криви што радници нису 

остварили право на бесплатне акције. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577246-Otkaz-polovini-radnika-Tanjuga
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УГОВОРИ СА РАДНИЦИМА 

ГРУПИ од око 90 запослених, који су задржани да раде, речено је да ће потписати уговоре о 

делу и тако примити плате. Не зна се са ким ће уговоре да потпишу, јер не могу са ЈП 

Тањугом, јер је угашен. Формално, није обрисан из Агенције за привредне регистре, а када се 

то догоди, мораће да престане да емитује вести. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577232-Zajecar-Vaspitacima-pomoc-10000-dinara 

Зајечар: Васпитачима помоћ 10.000 динара 
Тањуг  

Иако је Влада дала препоруку локалним властима да се васпитачима исплати по 7.000 

динара једнократне помоћи, Градско веће Зајечара је донело одлук да исплати по 10.000 

динара 

Градско веће Зајечара донело је одлуку да се васпитачицама предшколске установе "Ђулићи" 
исплати једнократна новчана помоћ у износу од 10.000 динара. Та одлука донета је на предлог 
председника Скупштине града Зајечара Саше Мирковића. 

Влада Србије је јуче донела препоруку локалним самоуправама да се свим васпитачима у 

Србији исплати једнократно по 7.000 динара. 

"На основу предлога и одлуке Градског већа данас ће свим васпитачицама и васпитачима у 

Зајечару бити исплаћена обећана новчана помоћ", рекао је Мирковић, додајући да ће на тај 

начин Зајечар служити као пример свим осталим локалним самоуправама у Србији. 

Према његовим речима, од обећања до реализације прошло је мање од 24 сата, а Зајечар је 

тиме показао да је "лидер међу локалним самоуправама по брзини и квалитету обављања 

послова". 

Град Зајечар од 1. јануара ове године има бесплатне вртиће за све малишане. 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577232-Zajecar-Vaspitacima-pomoc-10000-dinara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607141/Vulin-Sve-ce-biti-po-zakonuTanjugovcima-opredeljene-otpremnine 

Вулин: Све ће бити по закону,Танјуговцима 
опредељене отпремнине 

Тањуг  

Министар за рад Александар Вулин изјавио је данас да ће све š то се деš ава по питању 

Тањуга бити у складу са законом. 

 - Опредељене су отпремнине за њих - изјавио је министар Вулин. 

- И, наравно, надамо се да ћемо наћи инвеститора, који ће моци да помогне да Тањуг настави 

да функционише - рекао је Вулин за Б92. 

- Било би велика штета да изгубимо Тањуг - закључио је министар и додао да је сигуран да ће 

Министарство културе и информисања дати свој допринос. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/606996/Ministarstvo-Resavamo-problem-solidarnog-poreza-za-porodilje 

Министарство: Решавамо проблем солидарног 
пореза за породиље 

Тањуг  

Министарство финансија и Пореска управа разматрају проблем обрачуна пореза на 

породиљске додатке који је у складу са Законом о умањењу нето прихода лица у јавном 

сектору обрачунат на месечна примања у 2014. години. 

Указујући да је закон по којем се обрачунавао солидарни порез престао да важи 31. октобра 

прошле године, у министарству истичу да сада није могуће утицати на измене тог прописа, али 

да траже други модел како би помогли у конкретним слуцајевима. 

 

 - Узимајући у обзир да је наведени закон престао да важи, тразyење решења кроз измену 

закона или подзаконских аката није могуће. Ипак, спремни смо да, у координацији са 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607141/Vulin-Sve-ce-biti-po-zakonuTanjugovcima-opredeljene-otpremnine
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/606996/Ministarstvo-Resavamo-problem-solidarnog-poreza-za-porodilje
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Пореском управом, размотримо појединачне случајеве како би се изнашли модалитети за 

њихово решавање -  поручују из министарства. 

Како су прецизирали, Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, примењивао се од 

1. јануара 2014. до 31. октобра исте године, на зараде и друга примања изнад 60.000 динара 

која су исплаћена у једном месецу. 

 - Предузимамо активности са циљем покретања формалне процедуре о чему ћемо 

благовремено обавестити јавност -  речено је  у Министарству финансија. 

 

Министарство се одлучило да реагује, јер су због закашњења у плаћању, месечни износи 

прешли цифру од 60.000 динара и због тога подлегли опорезивању. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/606995/Rad-na-crno-predstavlja-rak-ranu-drustva 

Рад на црно представља рак рану друштва 

Тањуг  

Рад на црно представља рак рану друштва, како у Србији, тако и шире и зато је неопходно 

непрестано радити на његовом сузбијању и превођењу у легалне токове како би се радницима 

омогућио достојанствен рад, речено је данас на конференцији "Сузбијање рада на црно и 

унапређење права запослених". 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је, 

отварајући конференцију, да је важно борити се против таквог облика рада, истичући да је у 

том циљу у последње време повећан број инспекцијских надзора. 

 

- Рад на црно је мајка свих злоупотреба, као и ризика од смртних повреда, екслоатације 

човека на раду - рекао је Вулин додајући да је Закон о раду, који је усвојен прошле године, 

дао већа овлашћења инспекцији рада што је веома значајно у борби против рада у сивој зони. 

  

Вулин је навео податак да је од 26. априла до 31. октобра, обављено 79.081 инспекцијских 

надзора, чиме је њихов број повећан за 18 одсто. 

 

 У току тих надзора, инспектори рада затекли су 17.440 непријављених, рекао је Вулин, 

истичући да је то поражавајуће, а да је одмах након тога њих 13.886 пријављено, односно 

преведено у стални радни однос. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/606995/Rad-na-crno-predstavlja-rak-ranu-drustva
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 Он је казао да је важно да се радници боре за своја права, и да им се омогући достојанствен 

рад. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607130/Vojni-penzioneri-porucuju-Zelimo-ono-sto-nam-zakonski-pripada 

Војни пензионери поручују: Желимо оно што нам 
законски припада! 

Ст. Ђурић  

Протестна шетња војних пензионера, одиграла се данас на потезу Савски трг – ПиО фонд – 

зграда Владе Републике Србије – РТС, Таковска, поводом захтева за усклађивање пензија у 

периоду од 1. јануара 2008. до данас. 

На данашњем протесту, окупило се око 1.500 огорчених војних пензионера, који су 

незадовољни решењем ПиО фонда, у којем се уместо исплаћивања 11,06  одсто наводи 

исплаћивање од 6,57 одсто , што је знатно мање од предвиђеног, као и да се не признају 

судски трошкови, затезне камате и да ПиО не сноси никакву обавезу да војним пензионерима 

донесе нова решења о пензионисању на основу закона ПиО. 

 

- Захтевамо од државе и актуелне власти да поштује законску обавезу за усклађивање пензија 

за период од 1. јануара 2008. до данас. Фонд ПиО опструира одлуку Уставног суда и прекраја 

право војних пензионера за увећање пензија за 11.06%, што ми, корисници пензија, не 

прихватамо. Додељује нам се проценат од 6.57%, што нема никакве везе са траженим тј. 

припадајућим увећањем, притом се јавност дезинформише како је Влада испунила захтев и 

обезбедила адекватно повећање, а заправо није. На овај начин изражавамо потпуно 

незадовољство према донетом решењу. Напомињем да је ово упозорење, и да нисмо ишли на 

масовност, већ на то да се чује глас оштећених грађана. Нећемо одустати од нашег права – 

изјавио је Вукајло Чађеновић (66), генерал у пензији. 

 

Војни пензионери тврде да имају законско право на исплату разлике, а да им ПиО фонд нуди 

да се то изврши по основу уговора о вансудском поравнању, знајући да се ради о правној 

ствари коју су изгубили у судским поступцима. Самим тим, војни пензионери нису прихватили 

предлог ПиО фонда за вансудско поравнање.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607130/Vojni-penzioneri-porucuju-Zelimo-ono-sto-nam-zakonski-pripada
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- Закључак није правни акт опште важности и на основу њега не могу се предузимати друге 

правне радње. Ваши незаконити поступци изазвали су енормно високе трошкове пореским 

обавезницима Србије и они у себи садрже елементе кривичног дела са предумишљајем. Сада, 

неосновано, покушавате да настале трошкове превалите на војне пензионере. Војни 

пензионери пристају само на оно што је одредио Уставни суд Републике Србије. С обзиром на 

то да се пензија по закону прима на основу правоснажног решења, молимо вас да војним 

пензионерима донесете решења заснована на закону – наводи се у саопштењу за ПиО фонд, 

које је упутио председник организационог одбора удружења синдиката пензионисаних војних 

лица Србије, Јован Тамбурић. 

 

Такође, удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, уручило је је саопштење РТС-

у, у којем пише да РТС од 2000. у својим извештавањима игнорише проблеме војних 

пензионера и протесте које су због тога организовали, и да је на такав начин учествовао у 

дискриминацији војних пензионера. Тиме, како је речено, захтевају од јавног сервиса да 

омогуће војним пензионерима да упознају јавност Србије са њиховим нерешеним проблемима. 

- Када на јавном сервису причају о овом проблему, консултују се с политичарима уместо са 

пензионерима – рекао је Миле Делић (66), потпуковник пилот у пензији. 

 

Он је истакао да је највећи проблем војних пензионера то што немају по закону заснована 

решења о пензији, међутим, да су пензију примали „по инерцији“. Разлог за то је што ПиО 

није превео војна решења о пензији у цивилна, чиме би били законом обавезани да повећају 

пензије за 11.06%. 

 

Речено је и да ПиО нема легитимна образложења за неадекватно повећање, и да је једини 

захтев војних пензионера да се закон испоштује у потпуности. 

 

Удружење војних пензионера Србије се противи протесту, док Удружење синдиката 

пензионисаних војних лица, и друга мања удружења, подржавају овај скуп. 

 

Војни пензионери уверени су да ће се увећање исплатити 6. децембра и надају се да ће бити 

обештећени с пуних 11.06% како је и било предвиђено. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manje-subvencije-i-dogodine.sr.html 

Мање субвенције и догодине 

Прошле године из буџета за помоћ привреди дато 30 одсто више него 2013, јер ове и наредне 

године због ММФ то није могуће 

Биће пара за развој малих и средњих предузећа и ново запошљавање (Фото Зорица 

Глигоријевић) 

И после треће ревизије аранжмана из предострожности с Међународним монетарним фондом 
(ММФ) јасно је да се са штедњом или такозваним стезањем каиша наставља и у наредној 
години. Ставке на којима ће се највише штедети и даље су плате у јавном сектору и пензије, 
али и смањивање субвенција за пољопривреду и јавне телевизијске сервисе. Колике се тачне 
уштеде траже биће, међутим, јасно тек из буџета за 2016. годину. 

У освит финансијске консолидације, која је почела у новембру прошле године, јасно је да 
држава није била баш штедљива, а то показује и извештај о додели државне помоћи у 2014. 
години, који је објавило Министарство финансија. У прошлој години додељена је државна 
помоћ од око 106 милијарди динара или 904 милиона евра. 

У односу на укупну додељену државну помоћ у 2013. години то је за око 30 одсто више, а у 
односу на 2012. за 21 одсто више. 

Учешће државне помоћи у бруто домаћем производу (БДП) прошле године износило је 2,74, у 
2013. било је 2,25, а 2012. године 2,6 одсто. 

Зашто је држава прошле године била издашнија у давању субвенција? 

Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, каже да су државна давања 
била већа баш због финансијске консолидације. Споразумом с Међународним монетарним 
фондом држава се обавезала да ће убудуће смањити та издвајања па су нека државна давања 
унапред исплаћена, јер у овој години ММФ то не би одобрио. У овој години, баш из тих 
разлога, државна помоћ ће бити мања. На пример, сектор челика, што значи железару у 
Смедереву, држава је прошле године помогла са 7,8 милијарди динара. Арсић подсећа да је 
нови менаџмент преузео железару са залихама вредним 100 милиона евра. 

Иначе, сектор рударства, што су махом субвенције за рудник Ресавицу, држава је помогла са 
4,5 милијарди динара, а сектор саобраћаја што су у ствари субвенције за железницу са 12,7 
милијарди динара. Петрохемијски комплекс не добија субвенције, јер због ниже цене нафте и 
гаса успева да ради без субвенција. 

– Учешће државне помоћи у БДП-у код нас је високо и веће је него што је то примерено 
тржишној привреди. Требало би да се смањи на један до 1,5 одсто БДП-а колико је у другим 
земљама Централне и Источне Европе. Ми систематски треба да смањимо субвенције и на 
томе треба штедети и наредних година. Противници приватизације јавних предузећа 
заборављају да су и у развијеним европским земљама пре приватизације била велика државна 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manje-subvencije-i-dogodine.sr.html
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давања не само инфраструктури, већ и индустрији. За нас је решење да се нека предузећа 
приватизују, а нека реструктурирају. И друге земље дају велика средства за железницу, али 
се она усмеравају за инвестиције, а код нас чак и за плате. Плус што и инвестиције финансира 
држава – каже Арсић. 

Извештај о додели државне помоћи открива и друге велике кориснике државне помоћи, као 
што је пољопривреда, којој је у 2014. години додељена помоћ од готово 33 милијарде динара 
или 291 милион евра. То је за четвртину више у односу на 2013, а према 2012. за 31 одсто. 
Пољопривреда учествује са 31 одсто у укупној државној помоћи, док остатак „одлази” 
индустрији. 

Иначе, према методологији Европске уније, државна помоћ сектору индустрије и услуга дели 
се на хоризонталну и регионалну државну помоћ. Хоризонтална помоћ намењена је већем 
броју унапред непознатих корисника и знатно мање нарушава тржишну конкуренцију од 
секторске државне помоћи. Позитивни ефекти ове категорије помоћи су вишеструки, па се 
сматра мање селективном од секторске државне помоћи. 

Ова друга врста државне помоћи је намењена привредним субјектима у појединим 
делатностима и знатно је селективнија у односу на хоризонталну помоћ и, самим тим, у већој 
мери нарушава или прети да наруши, конкуренцију на тржишту. Због тога ЕУ примењује 
посебна правила за доделу државне помоћи у осетљивим секторима, као што су сектори 
челика, угља, синтетичких влакана и транспорта. 

Регионална државна помоћ додељује се ради подстицаја привредног развоја неразвијених, 
односно мање развијених региона, пре свега оних у којима је животни стандард изузетно 
низак или у којима влада велика незапосленост. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Otkaz-preko-zice-za-oko-90-tanjugovaca.sr.html 

Отказ преко жице за око 90 танјуговаца 

Запослени се окупили испред зграде ове агенције како би добили образложења и одговоре по 

којим критеријумима је одлучено ко добија отказ 

Половина од 188 запослених у новинској агенцији Танјуг у вечерњим сатима у понедељак 
усмено је обавештена да више не треба да долази на посао, док је другој половини речено да 
дођу у редакцију ако не добију телефонски позив. Они којима је зазвонио телефон јуче су се 
окупили испред зграде ове агенције како би сазнали по којим критеријумима је одлучено ко 
добија отказ. 

– Селекција је обављена без јасног критеријума, отпуштени су људи који су годинама радили у 
Танјугу, осведочени професионалци. Спорно је и питање – ко даје отказе? Директорки Бранки 
Ђукић мандат је истекао пре годину и по дана, а конкурс који је расписан за новог директора 
Танјуга никада није затворен. Управни одбор агенције ради у непотпуном саставу – од девет 
заседа само четири члана. Читаво руководство је нелегално, а то је омогућило директорки да 
приватизује своју функцију – каже за „Политику” уредница Танјуговог енглеског сервиса 
Бранка Станишић. 
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Наша саговорница објашњава да је тачно да је влада овластила директорку Бранку Ђукић да 
спроведе гашење предузећа и да има право да ангажује одређен број извршилаца како би 
завршили послове у вези са престанком рада Танјуга. 

– То значи да она мора да ангажује само административне службе. А директорка је задржала 
новинаре, дакле оне раднике за које је престала потреба 5. новембра, када је одлука о 
престанку рада Танјуга ступила на снагу – додаје Бранка Станишић. 

Запослени у Танјугу кажу да ће на посао долазити све док не добију писану одлуку, јер 
сумњају да су на овај начин „навођени да не долазе на посао и тако прекрше радне обавезе”. 

– Танјуг је правно престао да постоји 31. октобра, али нам је речено да ћемо наставити да 
радимо до 1. децембра. Ја сам на одмору до 24. новембра, али сам сазнала да сам на списку 
за отказ. Нису ме обавестили телефоном јер, како кажу, нису хтели да ме узнемиравају – 
прича уредница интернет издања Мирјана Срећковић и додаје да је свима који су обавештени 
да не долазе на посао онемогућен приступ налогу на рачунару преко којег обављају своје 
радне задатке. 

Због чега је део новинара отпуштен а део задржан нисмо могли да сазнамо од директорке 
Бранка Ђукић, јер се на њен мобилни телефон јављала секретарица. Јуче је био недоступан и 
председник Синдиката новинара Србије у Танјугу Мирко Драгишић. 

Како је Удружење новинара Србије (УНС) успело да сазна запосленима у Танјугу јуче је прво 
саопштено да ће сви добити отпремнине и бити упућени на тржиште рада. 

– Председник синдиката Мирко Драгишић, саопштава УНС, прво је објаснио запосленима да је 
Танјуг угашен 31. октобра, и да ће сви – од директора до портира, добити отказе, отпремнине 
и бити упућени на тржиште рада. Али касније, на састанку синдиката, Драгишић је казао да 
„Танјуг не сме да изгуби уговоре”, па ће један број људи наставити да ради по уговору о делу, 
како би обавезе према претплатницима биле извршене. 

За генералног секретара УНС-а Нина Брајовића ово је финале неодговорног односа владе, 
Министарства културе, Агенције за приватизацију и менаџмента Танјуга према тој новинској 
агенцији и њеним радницима. 

– Недопустиво је давати отказе данас за сутра. Тим пре што ће се уговори о раскиду радног 
односа датирати на 31. октобар, када је престао да важи Закон о Танјугу. Тако су радници 
ускраћени и за могућност да се запосле без рупе у стажу. У овом случају танјуговци су 
дискриминисани у односу на друге запослене у медијима, јер нису добили могућност да 
постану власници што је Закон о јавном информисању предвидео – каже Брајовић. 

Нас саговорник додаје и да је држава могла да пронађе партнера за Танјуг онако како је то 
урадила, рецимо, за „Јат” или за „Заставу”. 

В. Аранђеловић 
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Радници за стечај, директор против 

Зоран Богдановић, в. д. директора Фабрике вагона, уместо стечаја залаже се за примену 

програма реорганизације, док су политичари против као и већина радника 

Краљево – Некадашњи гигант машиноградње, краљевачка Фабрика вагона је после скоро осам 
деценија постојања на умору, али се томе појединци још опиру. Противљење стечају код 
многих је подстакнуто емоцијама, али је полемика ових дана покренута и различитим 
пословним визијама спасавања онога што се, како би се рекло, спасти може. Тако се Зоран 
Богдановић, в.д. директора концерна Фабрике вагона, а дуго година директор само фабричке 
ливнице, оштро противи увођењу стечаја за осам зависних предузећа ове фабрике, пословно 
организоване као концерн. 
Привредни суд је, после окончаног социјалног програма, узимања отпремнина и одласка 720 
радника (остало је само 26), о разлозима за увођење класичног стечаја требало да одлучује 
28.октобра. Међутим, суду је упућен и документ под називом „Унапред припремљен програм 
реорганизације (УППР)”, што овај поступак продужава, па ће се о томе одлучивати половином 
децембра. 

– То је касно, јер ако се тада програм одбаци и уведе стечај неће бити времена да се примени 
закључак Владе Србије о исплати заосталих плата и повезивању радног стажа за све раднике. 
А, да се примени УППР, тек је то велика неизвесност за раднике, јер ће морати да се посебно 
решава судбина сваког погона, да се чека купац, поједини радници ће добити све а неки 
ништа.Шта, рецимо, да раде они који су стекли услов за пензију. Зато треба прогласити стечај 
па из тог поступка тражити власнике за поједине погоне који могу и треба да опстану – тврди 
Предраг Рашковић, председник Савеза самосталног синдиката у Фабрици вагона. 

Такво мишљење заступају и краљевачки политичари и од руководства Фабрике вагона траже 
да се повуче поменути УППР и увођењем стечаја скрати поступак решавања судбине овог 
концерна. 

– Нећу да радим по ничијем диктату и под притиском. Сматрам да је безразложно у зависна 
предузећа увести стечај, поготово тамо где нема разлога. Тако је, примера ради, у ливници 
која и сада, ангажујући раднике из уговор, ради и остварује 20 милиона динара месечно. 
Нисам убеђен и не тврдим да ће сутра стечајни управници, а било би их овде најмање 
четворица, организовали производњу. Оптужују ме да сам код добављача ливнице задржао 
одређену своту новца и зато одуговлачим са стечајем. Добро, и да је тако сутра ће то бити 
употребљено у сврху производње а код стечајних управника би се то трошило док машине 
мирују а стечајни поступак трајао месецима а можда и годинама. Наравно, нисам убеђен и не 
гарантујем да ће се свуда успешно и брзо спровести УППР, али сматрам да је то боља и нова 
шанса за покретање фабричких погона. И, радници као повериоци би од продаје појединачних 
зависних предузећа били у знатно већим износу ако не и у потпуности намирени. Но, разумем 
њихово неповерење и нестрпљивост, поготово када их и овдашњи политичари селективним и 
погрешним информацијама усмеравају против руководства фабрике. А, различита су и 
тумачења закључка Владе Србије и није тачно да се крајем ове године све кад је у питању 
стечај мора окончати – објашњава Богдановић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnici-za-stecaj-direktor-protiv.sr.html
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На наше питање шта ће бити, како помирити интересе радника, различите ставове 
пословодства и политике, Богдановић каже да ће се данас састати Надзорни одбор Фабрике 
вагона и о томе одлучивати. 

– Пошто је у њему већина чланова из СНС-а, одлучиће да се тај фамозни УППР повуче. Ја ту 
одлуку нећу спровести, а они ће ме сменити па даље не знам, видећемо... – тврди Богдановић. 

М. Дугалић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_ili_ponizenje.4.html?news_id=311333 

Посланици о амандманима на измене Закона о буџету за 2015. годину 

Помоћ или понижење 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ 

Једнократну помоћ од 7.000 динара ускоро ће добити сви запослени у основном, средњем, 

вишем и високом образовању, као и у ученичком стандарду. Средства у висини од 1,5 

милијарди динара за те намене биће обезбеђена из буџета за ову годину. 

Усвајањем амандмана скупштинског Одбора за финансије, локалним самоуправама, као 
оснивачима, даје се могућност да и запосленима у предшколским установама буде исплаћена 
једнократна помоћ у висини од 7 000 динара. Локалне самоуправе треба да одлуче да ли ће то 
да ураде или не. 
- Ово је покушај да се помогне људима у једном сектору који се налазе у тешкој ситуацији, а 
Влада не треба да намеће било шта локалним органима власти. "Оснивачи на локалном нивоу 
одлучују о предшколским установама - образложио је министар финансија Душан Вујовић. Он 
је додао да у предшколским установама ради око 25.000 људи и да ће, заједно са запосленима 
у образовању, број оних који треба да добију помоћ бити најмање 160.000, што ће буџет 
укупно коштати 1,92 милијарде динара или 17 милиона евра. 
Посланици опозиције критиковали су измене закона које омогућавају исплату једнократне 
помоћи указујући да је то "милостиња", док са друге стране припадници владајуће коалиције и 
министар Вујовић поручили да исплаћују колико могу како би помогли том сектору. 
Посланик Нове странке Владимир Павићевић предложио је ресорном министру да повуче 
предлог закона, јер би његово усвајање, како је рекао, било понижење за просветне раднике. 
"Ми вам нудимо честит излаз из ове ситуације, у којој сте се стицајем околности нашли. Чули 
смо да су професори београдских гимназија поручили да је то за њих понижење и милостиња, 
а ви кажете да је правда", рекао је Павићевић додајући да не би требало усвајати предлоге 
закона који су неправедни. 
Вујовић је, одговарајући на ту и сличне примедбе опозиције, навео да свако има индивидуално 
право да по то прихвати или не, али да је реч о покушају владе да помогне људима у том 
сектору. 
Иначе, јучерашња седница Скупштине почела је минутом ћутања за жртве терористичких 
напада у Паризу. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_ili_ponizenje.4.html?news_id=311333
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Преседан 
Усвајању закона претходила је жестока полемика власти и опозиције због одлуке 
председнице парламента Маје Гојковић да јуче почне нова седница, уместо данас како је 
раније било најављено. Опозиција је оценила да је то опасан преседан, док из кабинета 
председнице поручено да ће тада бити само утврђен дневни ред и да зато наводи опозиције 
не одговарају истини. Из Кабинета најављују да ће Скупштина Србије радити даноноћно до 
краја године и да посланици морају бити спремни на вредан и посвећен рад у овом мандату. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_vaspitacima_7000_dinara_protest_se_odlaze_.55.html?news_id=311329 

И васпитачима 7.000 динара, протест се одлаже 

АУТОР: В. А. 

Београд - Сви запослени у предшколским установама у Србији добиће једнократну помоћ од 
7.000 динара, а о повећању плата од четири одсто премијер Александар Вучић разговараће у 
петак са представницима Самосталног синдиката предшколских установа, потврдила је за 
Данас Љиљана Киковић, председница тог синдиката. Она је навела да се протест, који је 
раније био најављен за петак, 20. новембар, одлаже док се не окончају преговори. 
Премијер Вучић изјавио је јуче да влада није могла да повећа плате запосленима у 
предшколским установама, којих је у Србији око 25.000, јер је то у надлежности локалних 
самоуправа. Подсетимо, оснивачи и финансијери предшколских установа су локалне 
самоуправе, а Министарство просвете обезбеђује само средства за реализацију припремног 
предшколског програма. 
- Задовољни смо што ћемо и ми добити једнократну помоћ, али не одустајемо од захтева да и 
нама буду повећане плате за четири одсто, јер су нам зараде сличне запосленима у основним 
школама. Ја сам увек за то да се преговара и због тога ћемо протест до даљњег одложити. 
Такође ћемо тражити смену министра просвете Срђана Вербића, због неодговорног и 
игнорантског односа према проблемима у предшколству - каже Киковићева. 
Она наводи да се неколико пута срела са Вербићем, али да он није ништа учинио да се реше 
нагомилани проблеми у овој делатности. Киковићева каже да плате касне по пет, шест месеци 
у Зајечару, Новом Пазару, Врбасу, Белој и Смедеревској Паланци и да је тај проблем 
предочила министарствима просвете, финансија и државне управе и локалне самоуправе, али 
да је свако пребацивао одговорност на другог. 
Вучић: Помоћ за запослене у обдаништима 
Београд - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је јуче да је донета одлука да свим 
запосленима у предшколским установама и обдаништима буде исплаћена једнократна помоћ 
од 7.000 динара. Вучић је рекао да су те институције у надлежности локалних самоуправа, па 
није било могућности да им одлуком Владе буду повећане плате, због чега ће 24.900 људи 
запослених у овим установама добити само једнократну помоћ. 
ФоНет 
 
 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_vaspitacima_7000_dinara_protest_se_odlaze_.55.html?news_id=311329
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uplata-doprinosa-veliki-problem 

Уплата доприноса велики проблем 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да не постоји 
прецизан број људи који раде на црно, али да се зна да је велики. Орбовић је упозорио 

на то да се често дешава да запослени тек кад се разболе, открију да им доприноси нису 
уплаћивани. 

– Врло често они и не знају да раде на црно и схвате то тек када крену код лекара, за шта им је 
потребна оверена књижица коју не могу да овере јер им доприноси нису плаћени – рекао је 
Орбовић. 

Он је оценио да је рад на црно рак-рана српског друштва, али и шире. 

– Највише нас боли што радник дође да се жали да није пријављен, да ради на црно, а не сме 
да нам каже ни своје име јер може изгубити посао – навео је Орбовић у Палати Србије, на 
дводневној регионалној конференцији „Сузбијање рада на црно и унапређивање прва 
запослених”. 

Он је додао да ће се синдикати жестоко, заједно с осталим надлежним службама, борити за 
права радника. 

– Потребно је да дамо нову снагу у решавању тог проблема, интерес је да се заштите радници 
јер они често не смеју да пријаве послодавце, страхујући за посао и своју будућност – казао је 
Орбовић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ednevniku%E2%80%9D-ad-sledi-stecaj-i-prodaja-imovine 

„Дневнику” АД следи стечај и продаја имовине 

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да ће цео циклус приватизације државних 
предузећа бити завршен на време, као и да ће до краја године бити решен статус седам 

од 17 предузећа за која је рок продужен до маја 2016. године. 

– Ја сам оптимиста да ћемо успети да завршимо све што је предвиђено кроз различите процесе 
и моделе приватизације – рекао је Сертић, одговарајући на питање новинара приликом посете 
Суботици. 

Када је реч о приватизацији медија, Сертић је рекао да је од 50 медија за које је објављена 
продаја, показан интерес за 25, од чега је већ потписано 12 уговора и остале су да се заврше 
још неке правне процедуре. Он је додао да ће остали медији бити решени поделом акција 
запосленима који имају право на то. 

На питање шта ће бити с новосадским „Дневником” АД, Сертић је рекао да су била два 
тендера и да, колико је њему познато, није било заинтерсованих. Он је додао да је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uplata-doprinosa-veliki-problem
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ednevniku%E2%80%9D-ad-sledi-stecaj-i-prodaja-imovine
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предвиђено да, ако нема купаца, та кућа оде у стечај и да се из те фазе прода имовина, 
евентуално ако неко буде заинтересован. 

Он је казао да ће поједина предузећа која немају тржишно пословање отићи у стечај, али да то 
неће значити крај за њих, као и да ће нека друга предузећа бити решена кроз 
реструктурирање дугова, али да ће морати да имају текуће пословање усклађено с одлуком 
суда, као и да стриктно поштују предвиђене планове. 

Сертић је рекао да је држава прошле године започела озбиљну реформу у четири велика 
предузећа – ЕПС-у, „Железницама Србије”, „Путевима Србије” и „Србијагасу”, као и да је за 32 
предузећа почео да се спроводи контролни механизам, односно надзор над њиховим 
пословањем да би се могли мерити њихови резултати. 

По министровим речима, у првих шест месеци највећи број тих предузећа је показао да 
поштује предвиђене планове, односно имала су веће приходе, мање трошкове и нешто мање 
запослених. 

– Од јавних предузећа и државних компанија, добар пример су ЕПС, Пошта и СДПР, који имају 
боље резултате од оног што су предвидели својим плановима – рекао је Сертић. 

С. Иршевић 
  

Добар знак 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је добар знак то што је стигло шест понуда за 
куповину „Телекома Србија”, и изразио очекивање да ће Влада већ за неколико дана имати 
прецизније податке о пристиглим понудама. 

– Најкасније у року од две недеље ћемо имати прецизне податке које треба да 
систематизујемо – рекао је Сертић одговарајући на питања новинара у Млекари Суботица. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-upozorenja-u-jkp-put_660273.html 

Штрајк упозорења у ЈКП Пут 

НОВИ САД -  

Штрајк упозорења одржан је јутрос у Јавном комуналном предузећу Пут. У синдикату 

кажу да су разлог су неисплаћене зараде и путни трошкови. 

 У јавном комуналном предузећу Пут тврде да нису добили октобарску плату, и кажу да се плаше да 

неће на време добити први део новембарске зараде. 

"Дошао је директор који је направио низ мера, плата је у просеку 30 одсто скинута, динамику 

исплате редовне зараде постигли смо у априлу да би сад опет имали овај проблем", каже 

Горан Милић председник синдиката. 

Директор предузећа каже да је 15. октобар био рок за исплату септембарске зараде и да су 

радници већ следећег дана дошли са обавештењем да ће штрајковати. Он тврди да је у 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-upozorenja-u-jkp-put_660273.html
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последњих месец дана било тешкоћа, због којих плата касни, али да је синдикат о томе био 

обавештен. 

"Ми каснимо са исплатом два путна трошка, каснимо ту октобарску плату и ми ћемо до краја 

већ ове недеље изаћи из блокаде, али не зато што је неко штрајковао сат времена, може да 

штрајкује сто један сат, већ зато што је посао одрађен", наводи Жељко Џакула директор ЈКП 

Пут. 

Према речима председника синдиката, проблем је то што, између осталог, кредит није 

реализован на време. 

"Сам ниво пословања за ову годину и буџет је мали, ниво искоришћености возног парка је 

мали и онда не можемо да очекујемо резултат. Да је којим случајем кредит реализован на 

почетку грађевинске сезоне мислим да би сада имали сасвим другу причу", наводи Милић. 

Директор ЈКП Пута каже да је предузеће добављачима још увек дужно 600 милиона, али је 

започето решавање и тог проблема. 

"Требало се стрпити још који дан, управо реализујемо кредит који је пре свега намењен 

добављачима, али исто тако реализујемо и зарађене паре из града", тврди Џакула. 

Према најавама синдиката, уколико не буде договора са управом предузећа, штрајк ће бити 

генерални. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-pravosudja-sudovi-u-blokadi-jer-drzava-ne-izmiruje-obaveze_660160.html 

Синдикат правосуђа: Судови у блокади јер држава 
не измирује обавезе 

БЕОГРАД -  

У Србији постоје судови чији су рачуни у блокади више од годину дана, јер држава не 

измирује своје обавезе према правосуђу, изјавила је данас председница Синдиката 

правосуђа Србије Слађанка Милошевић. 

"Основни и Виши суд у Нишу су више од 370 дана у блокади, то није нормално. Београдска 

тужиаштва - једно више и три основна дугују 150 милиона динара. Они тај новац нису појели, 

тај новац представља трошкове рада. Судије и тужиоци су стручњаци за право, али за неке 

одлуке су неопходне и мишљења других стручњака, на пример других адвоката, Биолошког 

факултета", рекла је Слађанка Милошевић за агенцију Бета. 

Она је навела да су сви у правосуђу спремни да штрајкују, не само због малих зарада и лоших 

услова рада, него и због занемаривања правосуђа. 

"Садашња власт углавном реагује на реч штајк. Ми имамо добру комуникацију са 

Министарством правде, али то су мали, милиметарски кораци. Јако правосуђе одговара 

грађанима, али не одговара политичарима, јер када би правосуђе било онакво какво би 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-pravosudja-sudovi-u-blokadi-jer-drzava-ne-izmiruje-obaveze_660160.html
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требало да буде, нама политичари не би били најпоштенији грађани ове земље, напротив", 

додала је председница Синдиката правосуђа. 

Како је казала, ниједан представник власти неће "изаћи и рећи:'Ми се немарно понашамо и 

правосуђе дугује много новца, јер им ми не пребацујемо новац'". 

"То нисте чули ни од министра правде (Николе Селаковића). Ретко се чује друга страна", 

навела је она. 

Слађанка Милошевић је казала и да се они често жале Министарству због "очајног стања 

правосуђа", да Министарство каже да разуме, али да је земља у кризи. 

Према њеним речима, нема никог да одговори како је могуће да у буџету има новца који се 

нерационално троши, а да за поштен рад, не само правосуђа, новца нема. 

"Влада Србије се понаша према неком као мајка, а према неком као маћеха. Влада пропагира 

јачање правосуђа и владавину права, а у пракси не издваја новац за јачање те области, али је 

зато вечити гарант предузећима којима даје субвенције и гаранције за кредите које после 

враћамо сви ми заједно", додала је Милошевић. 

Она је оценила да се у Србији само чује да неко прихвата одговорност, али да за то не постоји 

казна. 

"Ми годинама плаћамо порез и немамо ни болнице, ни суднице, ни луднице. Где је тај новац? 

Грађани то могу с правом да питају, а сигурна сам да када бисте питали грађане да би сигурно 

били за то да имамо јако правосуђе", рекла је она. 

Председница Синдиката правосуђа Србије рекла је и да у правосудном систему нема довољно 

запослених, а да судије и тужиоци све чешће обављају посао службеника, због чега немају 

времена да раде свој посао. 

"Све чешће троше своје време на фотокопирање, скенирање, ковертирање, куцање позива, на 

штампање тамо где има тонера и папира, а не раде свој стварни посао", навела је она. 

Према њеним речима, један службеник обавља и посао помоћника, приправника, записничара, 

курира, возача и достављача. 

"Тачно је да смо лоши и спори, тачно је да бисмо волели да будемо бољи, али неко би морао 

нешто да обезбеди да бисмо ми били бољи. Ја радим у Другом тужилаштву и ми један тонер 

шетамо из кабинета у кабинет, док у Вишем тужилаштву тужиоци од својих пара купују папир 

за рад", казала је Слађанка Милошевић. 

У правосудном систему Србије има 3.000 судија и тужилаца, што је мање од три одсто 

запослених у јавном сектору и око 11.600 службеника. 

 

 

 


