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Штрајк у Јури, неће да раде на црвено слово 
 
Лесковац -Око 600 радника прве смене у компанији Јура зауставило је на 15 минута машине, 
протестујући што руководство фабрике тражи од њих да раде у понедељак 2. маја.  
 
Секретар Самосталног синдиката за више општина у Лесковцу Јовица Недељковић рекао је 
Тањугу да су га радници Јуре, који нису синдикално организовани, контактирали и тражили 
заштиту.  
Радници, који нису хтели да се представе, објаснили су за Тањуг да су данима, без успеха, 
преговарали са руководством да другог дана Ускрса буду слободни.  
"Они имају право да тог дана не раде", каже Недељковић.  
Запослени у Јури су за време католичког Ускрса имали три слободна дана. 
У Јури у Лесковцу запослено је око 1.700 радника. 
 
 

 
 
Контрола илегалних фирми по становима и кућама 
Аутор: Љ. Малешевић 
 
Од суботе, 30. априла, почиње пуна примена Закона о инспекцијском надзору, који ће, како се 
очекује, увести реда у многим областима живота и пословања.  
Тај закон треба да обезбеди сигурније пословање за привреднике, смањи рад на црно и постави 
стандарде у поступању инспекцијских служби. 
До доношења таквог акта у Србији није спроведена суштинска свеобухватна реформа 
инспекцијског надзора, што је подстицало непредвидивост пословног амбијента, високе 
трошкове пословања, као и раст сиве економије и корупције. Први пут тим законом 
успостављен је баланс превентивних и казнених мера и стављен акценат на одговорност свих 
који учествују и изградњи пословног окружења. То значи да оне који послују легално, 
инспекција више неће контролисати пречесто и за исте ствари, већ ће инспектори свој надзор 
усмерити ка високоризичним субјектима. Сада ће – а започели су то већ прошле године – 
инспектори посебно контролисати нерегистроване објекте. Наиме, дато им је овлашћење, али и 
обавеза, да улазе у нерегистроване објекте јер су раније контролисали само регистроване 
привреднике, а нерегистровани су били практично недодирљиви и ослобођени контроле, што 
име је олакшавало да не пријављују раднике и не плаћају никакве доприносе држави. 
Инспекцијски подаци указују на то да је међу приватницима највише нерегистрованих 
фризерских салона, ауто-сервиса и перионица, занатских радњи као што су обућари, шнајдери, 
продавци разних сокова... Део илегалних радњи налази се у становима или кућама па ће управо 
они сада бити на мети инспектора. 
У првом кварталу ове године инспектори рада затекли су 4.793 радника на црно, од којих је, 
после предузетих мера инспектора, 3.728, односно око 80 одсто, с послодавцем засновало 
радни однос. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
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изнео је податак да су у прва три месеца послодавци кажњени новчаним казнама од укупно 62 
милиона динара, а на основу издатих прекршајних налога у републички буџет уплаћено је око 
7,5 милиона динара. 
 
Запошљавање после контроле 
– Прошле године, на основу решења инспектора рада, за целу годину запослено је 12.251 особа 
која је откривена да ради на црно – изјавио је министар Вулин. – Сигурни смо у то да ће ова 
година бити још боља, иако је по резултатима прошла била најбоља у историји Инспекције 
рада. Инспекција је од 1. јануара до 31. марта ове године открила 222 нерегистрована 
привредна субјекта, од којих је 117 одмах регистровано, 98 прекинуло рад и покренуло поступак 
уписа у регистар, а седам изјавило да не жели да се региструје и прекинуло даљи рад. 
 
 
БЕТА 
 
Месец дана спавали на њиви 
 
Њих је у радовима зауставила полиција, а на лицу места су и пољопривредници. 
Пољопривредник Владимир Скробоња изјавио је јуче да се паори спремају да уђу у њиве у 
Гакову и крену да обрађују земљу. 
Он је истакао да су се паори пријавили на основу закључка Владе Србије као узурпатори и да 
имају сву неопходну документацију. 
Пољопривредници из Гакова спавали су скоро месец дана на њиви и спречавали узурпатора у 
радовима. Они су ухапшени и осуђени на месец дана затвора због ремећања јавног реда и мира. 
Апелациони суд у Новом Саду је такву одлуку првостепеног суда поништио и вратио предмет 
на поновно одлучивање. У поновљеном поступку суд у Апатину је паоре поново осудио на исту 
казну, а они су на то уложили нову жалбу. 
 
 

 
 
Фабрика "Раваница" у власништву државе 
 
Фабрика кондиторских производа "Раваница" у Ћуприји одлуком Владе Србије променила је 
статус од друштвеног у државно предузеће и у току је формирање тима који ће управљати. 
То је данас новинарима саопштио председник општине Нинослав Ерић, који је додао да је 
оснивачки акт израдило Министарство привреде, те да су тај акти позивино оценили и 
Министарство финансија, Министарство пољопривреде и Одбор за законодваство.  
Борићемо се за "Раваницу" јер је ово једно од већих предузећа у Ћуприји, поручио је Ерић на 
конференцији за новинаре.  
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Радна места и сигуран откуп у “Митросу“ корист за Мачву и Срем 
Аутор: Ненад Томашевић 
 
У обновљеним објектима са најсавременијом технологијом у кланичној индустрији су и 
радници "Митроса" који ову фабрику нису напуштали ни у стечају, када су годишње 
добијали само једну плату. 
 
"Радим од 1984. године, све до сада. Чак и у стечају који је трајао пет година, једва смо 
дочекали да фабрика поново ради", наводи Стеван Докмановић из Сремске Митровице. 
Дневно се за посао у "Митросу" пријави више од 20 кандидата. До сада су обављени и 
разговори са око 1.200 сточара којима је понуђена сарадња. 
"За узгајиваче свиња, несумњиво да 'Митрос' представља сигурно тржиште, стабилну цену, што 
је најважније за њих да могу да планирају производњу у дужем временском периоду", 
објашњава Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице. 
У новој кланици је и нова савремена машина која ће свињске полутке класирати по квалитету. 
"Јасно ће се платити по квалитету, по проценту меснатости, а биће исплата у периоду од два до 
три дана. Чуо сам од тих људи да је цена 1,6 евра, по мерењу топле полутке на бази 56 одсто 
меснатости", каже Милован Иванковић, узгајивач свиња из "Засавице". 
Плаћења по квалитету, а не као до сада по килограму, не плаши ни сточаре из Мачве. Због 
лошег искуства са кланичарима претходних година, неки од њих су и неповерљиви. 
"Ту сам планирао нови објекат за 600 свиња, и ових 400, да имам 900 у турнусу, ако би почела 
нека боља времена за ово свињарство. Сад тренутно се по свињи губи три до четири хиљаде на 
ову цену од 110-120 динара", наглашава Жељко Милутиновић из Дреновца. 
Када почне са радом, кланица ће само у једној смени прерађивати више од 1.000 товљеника. За 
те потребе, у овом крају, свиња нема довољно. 
"Ситуација тренутно није добра, производња се смањује, а ми се надамо да ће ово пре свега да 
заустави даљи пад, да ће производња да се одржи и у догледно време да се врати на онај ниво 
за који постоје услови у Мачви", објашњава Зоран Козлина, ПССС сарадник за сточарство. 
Да би подмирили потребе "Митроса" и напунили празне оборе, у обнови и проширењу 
производње и изградњи центара за одгој прасади и крмача, сточари из Мачве и Срема очекују 
помоћ државе. 
 
 
 

 
 

Шест пута више за војну индустрију  
 
У Узићима код Пожеге постављен камен темељац нове фабрике муниције. За четири године 
одбрамбена снага ВС биће већа за бар 50 одсто. Наменска индустрија има уговоре од пола 
милијарде долара 
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СРБИЈА ће наредних година шест пута више улагати у војну индустрију. Не да би некога 
напала, већ да би могла да се сачува и развија. 
Из Узића код Пожеге, где је постављен камен темељац нове фабрике стрељачке муниције, то је 
поручио премијер Александар Вучић. Нова фабрика компаније "Сложени борбени системи" у 
коју ће бити уложено око 90 милиона евра и у првој фази запослено 350 радника, подићи ће и 
борбену готовост Војске Србије. 
- За свега четири године повећаћемо одбрамбену снагу наше војске за најмање 50 одсто - 
нагласио је Вучић. - Желимо мир, развијаћемо индустрију и економију наше земље, зато нам је 
важна стабилост. Србија расте економски, ове године имаће раст више од два, а већ следеће 
преко три одсто. 
Ново постројење производиће муницију малог калибра, а са његових трака годишње ће 
силазити око 140 милиона комада. Како је планирано, прва и друга фаза изградње фабрике 
биће завршене до јула 2017. Трећа завршна фаза, у којој ће посао добити још стотину радника, 
требало би да буде готова до 2020. године. 
Премијер је најавио већа улагања у наменску индустрију, јер се тиме, како је навео, подиже 
економија, али и "јасно ставља до знања свима да је Србија тврд орах и да нико неће моћи да је 
комада". 
ОД ШЕФОВА - РАДНИЦИМА  
Обраћајући се радницима који раде на припремним радовима за фабрику у Узићима, Вучић је 
рекао да му је драго што су њихове плате редовне, иако не велике. Он је обећао да ће радити да 
оне ускоро буду веће.  
- Функционери ће добити задатак да себи мало смање, а вама повећају примања. То ће морати 
да буде тако, макар тамо где ми контролишемо - нагласио је Вучић. 
- Првобитно смо размишљали да муницију производимо у сарадњи са Босном, али дошли смо 
до закључка да је боље да се фабрика изгради у Србији. Пре краја године почеће у њој 
производња муниције калибра 7,62 милиметра, до маја идуће године и меци калибра 9 
милиметара. План је да 2018. крене и производња муниције од 12,7 милиметара, за којом 
постоји велика потражња у свету. Срећом, ми је не трошимо - објаснио је премијер. 
Вучић је казао да је изградња постројења за производњу муниције у Узићима важна за 
пожешко-ариљски крај, јер се после дугог времена отвара велика фабрика у којој ће бити 
запослено 450 људи. Он је подсетио да наменска индустрија Србије у овом тренутку има 
уговоре за реализацију у вредности од 530 милиона долара. 
- Погледајте како данас изгледа Велика Плана. Истопим се када видим слике са поређаним 
возилима "лазара". То показује колико су вредни наши радници и производи - поручио је 
премијер Вучић. 
Инвеститор, компанија "Борбени сложени системи", део је "Југоимпорт СДПР система", а 
радове на изградњи нове фабрике изводи "ПМЦ инжењеринг". 
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Борци за права радника  
 
Савез самосталних синдиката Новог Сада доделио првомајске награде најзаслужнијим. 
Награде, по 47. пут, уручене за залагање и успешну борбу у заштити запослених 
 
НА ПРИГОДНОЈ свечаности у Савезу самосталних снидиката Новог Сада, јуче је, по 47. пут, 
додељена Првомајска награда. Лауреати овог радничког признања, ове године су Иван 
Дудварски, из компаније "Данубијус", Милан Којић, из "Унимета" из Каћа, и Борислав 
Лазаревић, из фирме "Теко мајнинг Раковац" из Лединаца, као и ЈКП "Тржница", из Новог 
Сада, и синдикална организација Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за 
Јужнобачки округ. 
Владимир Гвозденовић, председник СС СНС, навео је како су ова признања додељена 
синдикалним борцима и организацијама које су се успешније од осталих бориле за права 
радника. 
- Живимо у тешким временима, када није популарно бити у синдикату - истакао је 
Гвозденовић. - То најбоље знају они који су покушавали да оснују синдикалне организације у 
новооснованим предузећима. Надам се, међутим, да ће и ти проблеми бити превазиђени, и да 
ће међу добитницима награде, следеће године, бити и радника синдикалаца из нових 
компанија у Новом Саду. 
Милан Којић, један од добитника, оценио је како је раније било много лакше и како су у 
синдикату у "Унимету" имали више чланова. 
- Нас у синдикату, од 300 запослених, има само 17 - каже Којић. - Многе колеге су због страха 
изашле из синдиката, али сматрам да није требало то да ураде, јер код нас у фирми све 
функционише по прописима и немамо никаквих проблема као чланови синдиката. 
Борислав Лазаревић, такође лауреат, навео је да је и код њих, у "Теку", тешко борити се за 
радничка права. 
- Од нас 19 радника, нас седморо је у синдикату, и прошли смо разне фазе у фирми, а и многе 
власнике - истиче Којић. - Сада је ситуација стабилна, имамо правилник о раду, али, наравно, 
ова награда нас обавезује да се и даље боримо. 
Иван Дудварски, из "Данубијуса", радник на одржавању, Првомајску награду доживљава пре 
свега као признање колега са посла. 
- Када су ме предложили за награду, значи да нешто вреди то што радим - био је кратак 
Дудварски. 
Лауреати су, иначе, уз награду - статуу, рад академског вајара Јована Солдатовића, добили и 
симболичан новчани износ од по 5.000 динара.  
 
СТРУЧНИ РАДНИЦИ 
МИЛОШ Тубић, директор ЈКП "Тржнице", које је, такође, понело признање, оценио је како 
одлично сарађује са синдикатом и како сматра да је веома важно да се поштују радничка и 
синдикална права. 
- Сматрам да је погрешан став да Србија у свету има компаративну предност у виду радне снаге 
која има мала примања - истакао је Тубић. - Србија има добре, стручне раднике, који заслужују 
да буду добро плаћени за свој рад. 
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Без уговора 15 одсто радника на градилиштима 
 
У појачаним контролама које је инспекција рада у другој половини априла обавила на 
градилиштима по Србији, откривено је да је од 2.031 затечених радника, њих 309, или 15 одсто, 
радило без уговора и без пријаве на обавезно социјално осигурање, саопштио је данас тај 
инспекторат. 
Контролама је било обухваћено 435 послодаваца, а надзори су посебно интензивно рађени на 
градилиштима на Копаонику и Златибору, на Коридорима 10 и 11, и у Београду и Новом Саду. 
На неколико локација на Златибору, Београду и Новом Саду радници су у тренутку доласка 
инспекције побегли са градилишта, а према процени инспектора, укупно је њих око 150. 
Инспекцијским надзорима на градилиштима у Београду, Ваљеву и Соко Бањи откривено је и 
пет нерегистрованих субјеката у којима је затечено укупно пет непријављених радника. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду, 
инспектори су поднели 89 захтева за покретање прекршајног поступка, и издали 47 
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање 
уговора на месту рада. 
Инспекција рада је, због утврђених неправилности, донела 66 решења у области радних 
односа, 85 решења у области безбедности и здравља на раду и 21 решење о забрани рада на 
месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених, наводи се у 
саопштењу. (Фонет) 
 
 

 
 
Лабус у дубинској контроли Министарства финансија Србије 
 
Светска банка ангажовала је бившег потпредседника Владе СРЈ и лидера некадашње странке 
Г17 плус Мирољуба Лабуса да уради дубинску анализу Министарства финансија Србије и 
његових управа, пише Блиц. 
Од њега се очекују препоруке како би систем Министарства финансија био бољи, ефикаснији и 
јефтинији, а Лабус ће бити задужен да теоретски уради такозвану функционалну анализу. 
Његов задатак је да направи извештај за Светску банку у којем ће прецизно навести податке о 
запосленим у систему Министарства финансија, њиховој организацији и обавезама. 
Гледаће се и да ли министар финансија Душан Вујовић има одговарајуће кадрове како би 
систем функционисао по закону. 
Лабус је потврдио сазнања Блица, рекавши да није тајна да га је ангажовала Светска банка, али 
да више од тога не може да каже, јер није овлашћен. 
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У Светској банци су рекли да је Лабус њихов консултант за "вертикалну функционалну анализу 
Министарства финансија" од 10. марта до 30. јуна, а у том министарству Блицу су "штуро 
потврдили" да је он ангажован на том задатку. 
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