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РАДНИЦИ "СВИСЛАЈОНА”"У ПАНИЦИ "Ако докажу да су ЈУВИТАНА 
КАШИЦЕ ОТРОВНЕ, остаћемо на улици ни криви ни дужни" 

Ауторка: Бојана Богосав  

Радници "Свислајона - Таково" у Инђији кажу да могу, ни криви ни дужни, остати без посла 

уколико се докаже да су "Јувитана" кашице, које су се производиле у њиховом погону, пуне 

пестицида. 

 

У погону"Свислајона", чији је власник Родољуб Драшковић, где су се од 2010. године 

производиле кашице и сокови за најмлађе запослено је око 40 радника, којима сада прете 

откази. 

Откад су у јавност изашли резултати Министарства здравља да у кашицама и воћним соковима 

за најмлађе има пестицида више него што је прописима дозвољено, сви запослени овог погона 

послати су на принудни годишњи одмор. 

Уплашени да ће остати без посла, јер је врх компаније најавио затварање погона уколико се 

потврде резултати Министарства здравља, радници фабрике у Инђији јавили су се"„Блицу". 

- Забранили су производњу док трају испитивања. Послали су нас на принудни годишњи 

одмор, а не знамо хоћемо ли се икада више вратити на посао. Ни криви ни дужни 

испаштаћемо, а ми нити смо набављали сировине нити смо правили рецепте. Радили смо 

онако како нам је речено. Због нечије немарности ми ћемо испаштати. Оставиће нас без хлеба 

ни криве ни дужне - стрепе радници, који су из бојазни да не изгубе посао молили да остану 

анонимни. 
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Како наводи Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“, не би 

чудило да „Свислајон“ погон у Инђији пребаци у неку другу земљу. 

- „Свислајон“ је компанија која је пребацила већи део своје производње у Босну и Херцеговину. 

Није поента затворити фабрику да људи остану без посла, јер они који раде нису нимало криви 

- каже Веселиновић. 

Он додаје да би пре свега требало да се утврди одговорност људи који су били задужени за 

контролу квалитета и спровођење целог поступка производње. 

- Најлакше је затворити фабрику у Инђији, отворити у Требињу и на неки начин побећи од 

одговорности. Не може се све свалити на раднике, затворити фабрика, преселити на неко друго 

место, а одговорност нечија да остане по страни. Јер ће тај неко наставити да производи такву 

врсту производа у некој другој држави, трујући неку другу децу - наглашава наш саговорник. 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић казао је да сада не треба 

размишљати о затварању фабрике. 

- Сада није питање радника већ питање послодавца. Радници су отишли на плаћени одмор. 

Виша сила их је спречила да раде, али они сада ништа не губе - рекао је Орбовић. 

У општини Инђија, где се погон "Свислајона" налази, кажу за "Блиц" да прате дешавања и да 

ће бити ту да помогну колико је у њиховој моћи. 

- Надамо се да нећемо доћи у ситуацију да наши суграђани остану без посла, али сада све то 

зависи од инспекције - објашњавају у општини Инђија. 

Родољуб Драшковић, власник "Свислајона", јуче се није јављао на телефон. 

Још се продаје 

На рафовима многих радњи у Србији, још увек се могу пронаћи "Јувитана" кашице, које су 

проглашене опасним по здравље деце због недозвољене количине пестицида. 

Управа "Свислајон - Таково" јуче је саопштила да су затражили суперанализу спорних 

производа и да су предузели законске мере повлачења производа са тржишта. 

- Зауставили смо производњу и дистрибуцију док се поново не испита здравствена исправност 

како сировина, тако и готових производа који се налазе на лагеру у фабрици - наводи се у 

саопштењу. 

СВЕ ДРАШКОВИЋЕВЕ АФЕРЕ 

Има дворац а дужан порез 

Родољуб Драшковић, власник "Свислајона" у августу 2015. године похвалио се дворцем у 

близини Требиња иако је у том тренутку био дужан 16,7 милиона конвертибилних марака за 

порез у РС. 
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Оштетио Хрвате 

У септембру 2014. године појавиле су се спекулације да је осумњичен да је 2008. године 

фабрику чоколаде у Сиску „ДРД Свислајон“ приликом куповине оштетио за три милиона евра. 

Замена за отказ 

Супружници Драган (50) и Зорица (44) Ненадовић из Горњег Милановца остали су 2014. 

године, у истом сату без посла у компанији „Свислајон - Таково“. Зорици је као алтернативно 

решење понуђено да буде кућна помоћница у кући власника компаније Родољуба Драшковића 

на Дедињу, али да је то одбила. 

Незадовољан условима 

Драшковић је у жижу јавности доспео 2011. године када је напустио Србију незадовољан 

условима пословања. Повод за напуштање земље била је пресуда Апелационог суда да "Таково" 

плати дуг Комерцијалној банци од 12 милиона евра. Реч је о неколико кредита које је он узимао 

од Комерцијалне банке. 

"Таково из БиХ" 

Јавност Србије побунила се када је сазнала да је производња еурокрема из Такова, делимично 

пресељена у „Свислајон“ у Требињу. Економски, то је значило подизање извоза БиХ и повећање 

трговинског дефицита државе, те се практично у Србији могао купити еурокрем са 

декларацијом"увезено из БиХ". 

 

   

Министарка са путарима: Строжа контрола фирми које раде на 
инфраструктурним пројектима 

Извор: Бета  

Самостални синдикат путара Србије и Удружење послодаваца путне привреде "Путар" 

подржали су иницијативу да се фирме које врше надзор над инфраструктурним пројектима 

убудуће строже контролишу, као и да фирме које раде пројекат не могу истовремено да буду и 

надзор на истом пројекту, саопштило је данас Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

 

- Држава је обезбедила новац и посао за унапређење путева, али од путарских предузећа 

очекујемо да се уговори поштују и да се добијени послови завршавају у року - рекла је 

Михајловић на састанку са синдикатом и удружењем "Путар" које окупља више од 20 

путарских фирми. 
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Она је нагласила да компаније које врше надзор морају бити једнако озбиљне као и извођач, и 

најавила да ће држава прописати да морају имати све лиценце да би могле да добију посао 

надзора на великим инфраструктурним пројектима. 

Упознала је представнике синдиката и путарских фирми са плановима за прелазак на систем 

одржавања путева по учинку од идуће године, као и увођење посебне "беле и црне листе" за 

пројектантске куће. 

Михајловићева је рекла да је држава отворена за разговоре и унапређење система 

финансирања одржавања путева, али да је у овом тренутку приоритет да се унапреди 

ефикасност реализације започетих пројеката и повећа одговорност свих учесника, од 

инвеститора, преко пројектаната и извођача, до надзора. 

Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић, захвалила је 

потпредседници Владе на помоћи у закључивању гранског колективног уговора за путну 

привреду са проширеним дејством и истакла да је у наредном периоду главни задатак да се, у 

сарадњи са осталим надлежним службама, обезбеди пуна примена потписаног уговора. 

Представници удружења "Путар" изнели су своја искуства на реализацији пројеката 

рехабилитације и предлоге по питању финансирања, а Михајловићева их је позвала да се, 

заједно са представницима синдиката, активно укључе у израду Нацрта закона о јавним 

путевима и дају своје предлоге и сугестије. 

 

 

Вулин: Сваки радник који буде вишак неће остати без социјалног 

програма 

Извор: Танјуг  

Србија је од 1. јануара 2015. до данас, издвојила више од 14 милијарди динара за решавање 

вишка запослених, а до краја године предвиђено је више од три милијарде динара за те 

намене, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Александар Вулин. 

- Кроз наше социјалне програме, збринуто је 24.474 у 286 субјеката приватизације. Ниједан 

радник неће остати на улици. Нико ко је у државној одговорности неће бити без социјалног 

програма, неће бити без одговарајуће заштите, па ни без здравствене заштите - рекао је 

министар новинарима. 

Вулин је нагласио да се влада понаша као социјално одговорна и да се води рачуна о сваком 

раднику и о онима за чијим радним ангажовањем више не постоји. 
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Он је подвукао да држава води рачуна о сваком од запослених и о онима које су "деценијама 

држали на некаквим радним местима, а да није постојала потреба ни за њиховим предузећима, 

ни за њиховим радом, али су у том тренутку куповали њихове гласове, државним новцем 

покушали су да не решавају проблеме". 

- Ми проблеме решавамо и до краја године предвиђено је више од три милијарде динара, 

управо за решавање вишка запослених и понављам сваки радник ће бити збринут, ниједан 

неће остати без социјалног програма, тако се понаша социјално одговорна држава - каже 

Вулин. 

 

 

БЛИЦ ОТКРИВА Клизно радно време и друге погодности које држава 

планира за мајке 

Ауторка: Соња Тодоровић  

Прилагођавање радног времена за мајке, помоћ око одвођења деце у вртиће и покретање "Хало 

бака сервис", само су неке од нових мера које држава припрема за подстицај рађања.  

 

Ове мере, како за "Блиц" открива проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без 

портфеља задужена за демографију и популациону политику, највише се односи на мајке са 

једним дететом, које се тешко опредељују за друго дете. 

- Прва мера биће нам прилагођавање радног времена за мајке. Такође, желимо да оформимо 

сервис за помоћ у кући како би се младе мајке лакше и боље организовале. Наиме, идеја нам је 

да имамо аутобус који ће децу купити испед својих домова и водити их у вртиће или школе. 

Исто тако желимо да променимо радно време вртићима, па ћемо предложити да они раде и 

поподне, али и увече, јер многе мајке раде у три смене - објашњава проф. др Ђукић Дејановић. 

Оно што је занимљиво, наставља министарка, јесте и то што држава жели да активира "Хало 

бака сервис" и ангажује све таште и свекрве, које су изгубиле посао да уз прихватљиву 

надокнаду чувају своје унучиће. 

- То ћемо морати да урадимо уз помоћ органа локалне самоуправе. Примера ради, бакама ће се 

куповати месечна карта за превоз да би могле да чувају своје унучиће када буде требало - 

истиче проф. др Ђукић Дејановић. 

Она каже да ће модели за подстицај рађања бити различити за градску средину и мања и 

сеоска подручја. 

Министарка је данас најавила и оснивање Демографског савета, који ће донети ове нове 

стимулативне мере за повећање броја деце. 
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- Партнерство је јако важно и мере стимулације односиће се и на очеве - каже министарка. 

Сматра да се постигнуте мере морају реализовати кроз локалну самоуправу, али да је јако 

важно и мишљење невладиног сектора које ће узети у обзир. Закон о финансијској подршци 

породица са децом кроз подстицајне мере као што су економска независност младих брачних 

парова, али и анализа миграција може да утиче на побољшање ситуације. 

- Популациона стратегија је један од наших циљева. Мораћемо унутрашњим и спољашњим 

миграцијама да се бавимо и у оквиру популационих питања - рекла је Ђукић Дејановић. 

Ђукић Дејановић је раније јутрос, гостујући на РТС, навела и да је премијер Александар Вучић 

прихватио да буде на челу тог савета, што говори да се држава озбиљно бави тим питањем. 

"Академија наука такодје жели да укључи своје ресурсе, као и различита министарства. 

Стручњаци који буду у Демографском савету ће кроз своје институције реализовати неопходне 

мере", казала је Ђукић Дејановић. 

 

 

Вујовић: Главни задатак да припремимо буџет 

Извор: Танјуг 

Главни задатак Владе Србије уочи заседања Борда директора ММФ-а, који је заказан за 

средину децембра, јесте да припреми и одобри буџет за 2017. годину у складу са параметрима 

договореним са ММФ-ом, рекао је министар финансија Душан Вујовић. 

У изјави за нови број магазина "Дипломацy & Цоммерце", Вујовић је нагласио да је то заседање 

важно, јер се очекује да извршни директори ММФ-а потврде Србији закључење шесте ревизије 

стенд бај аранжмана из предострожности, који је Србија са ММФ-ом закључила у фебруару 

2015. 

Министар је рекао да ће влада наставити са постепеном фискалном косолидацијом која ће 

омогућити предвиђено повећање плата у јавном сектору и пензија, али је и указао да су највећи 

ризик за јавне финансије велика предузећа која "расипају ресурсе". 

- Важно је да се спречи да велике компаније попут Србијагаса и ЕПС-а, РТБ Бора, Ресавице, 

Петрохемије, Азотаре и МСК расипају јавне ресурсе. Главни фактор ризика у прошлости било 

је поновно појављивање дугова у области енергетике и хемијског комплекса, и то не сме да се 

поново дозволи - рекао је Вујовић. 

Почетним планом реформи, подсетио је министар, истакнуто је да је реструктурирање јавних 

предузећа суштина структурних реформи. 
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- Одлагање примене реформи јавних предузећа и гомилање дуговања представља сталну 

претњу за јавне финансије и програм реформи" -сматра Вујовић. 

Говорећи о структурном прилагођавању, Вујовић је рекао да је Србија током последње две 

године, постигла 3,9 одсто структуралног прилагођавања, док је у 2017. потребно направити 

"мали корак" како би се за краће време постигао трогодишњи циљ - прилагођавање од четири 

одсто. 

Кључ за снижавање удела јавног дуга у БДП-у и постизање одрживог нивоа јавног дуга, додаје 

он, јесте осигурање примарног суфицита и ниже смањање трошкова финансирања испод 

повећања БДП-а осигурано кроз дугорочни раст. 

- Ми већ имамо примарни суфицит и ускоро ћемо испунити други услов како се раст БДП-а 

стабилизује изнад три одсто и трошкови нашег дуга (плаћање камата) ускоро ће се спустити 

испод три одсто БДП-а - рекао је Вујовић. 

Он је додао да недавно ратификован кредит од Абу Даби Фонда за развој (АДФД) не повећава 

ниво јавног дуга нити мења његову валутну структуру, већ доприноси смањивању трошкова 

јавног дуга за око четири одсто. 

Упитан који су планови да се додатно повећају порески приходи борбом против сиве економије 

и реформисањем пореског система, Вујовић је одговорио да је смањење обима сиве економије 

веома важно и да држава може да подигне јавну свест када је реч о негативним последицама 

таквог пословања. 

Како је додао, може да се побољша систем инспекцијског надзора и да се ефикасније гоне 

кривична дела и прекршаји, као и да се дају подстицаји за безготовинско плаћање и 

електронско књиговодство... 

Говорећи о расту бруто домаћег производа у 2017, Вујовић је рекао да ће то зависити од 

инвестиција, извоза, али и приватне потрошње. 

Са приходне стране, додаје он, прерађивачка индустрија ће наставити да обезбеђује нове 

послове и ствара приход и додатну вредност у средњем року. 

- На дуже стазе модерне услуге биће све важније, не само у ИТ сектору, већ и шире, у 

дигиталној економији и у ширим областима професионалних услуга. Ако гледамо мимо 

сектора, главни извор нове додате вредности биће повећање продуктивности, пре свега 

смањењем незапосленост и, на дуже стазе, кроз иновације и већу конкурентност. 

Улога владе је да подржи те процесе кроз одговарајући институционални и подстицајни оквир 

- поручио је Вујовић. 

Министар сматра да ће успешна фискална консолидација и макроекономска стабилност бити 

одрживи на дуже стазе само ако су подржане структурним реформама и ако воде ка јаком 

инклузивном расту. 
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- У нашем случају, структурални изазови подразумевају реформу јавног сектора (јавна 

администрација, образовање и здравство) који грађанима треба да обезбеде модернију и 

ефикаснију услугу како би им време било слободно за продуктивнији рад, учење и одмор - 

рекао је Вујовић. 

 

ММФ има нови захтев за Србију 

Ауторка: Слађана Гаврић  

ММФ инсистира да се Народна банка Србије још јаче ухвати у коштац са ненаплативим 

кредитима, сазнаје "Блиц". 

 

У наставку стенд-бај аранжмана, ММФ тражи додатно смањење нивоа ненаплативих кредита. С 

друге стране, економисти од којих је "Блиц" потражио мишљење о овом питању, упозоравају да 

би беспоштедна борба банака за нове клијенте, у којој се све више спуштају критеријуми за 

одобравање кредита, могла чак довести до пораста ненаплативих позајмица. 

Према последњим званичним подацима НБС, на крају августа 2016. ненаплативе позајмице 

привреди имале су учешће од 20 одсто у укупном износу кредита, а грађанима 10,8 одсто. Када 

се ради о становништву, ту су највећи проблем кредити у швајцарцима, који заузимају удео од 

8,4 одсто. 

Подаци Удружења банака Србије показују да 11,2 одсто корисника кредита касни у отплати. У 

томе предњаче предузетници, са учешћем од 15,7 одсто, затим предузећа (13,2 одсто). Грађани 

су у плаћању најредовнији (7,2 одсто их касни). 

Према мишљењу економисте Љубомира Маџара, лабавији услови одобравања кредита имају и 

добру и лошу страну. 
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- Добра страна је да то може допринети оживљавању привреде, мада је и то питање. Често 

добијете за годину-две више стопе раста, али после када се тај новац потроши то плаћате много 

нижим привредним растом. Негативна страна је то да ће шири круг људи моћи да добије 

кредите, а са тим се аутоматски повећава вероватноћа ненаплативих позајмица. 

Маџар истиче да су тзв. лоши кредити део једног ширег или општег нереда који влада у нашој 

привреди. 

- Држава није одрадила један од најпречих задатака, а то је да осигура финансијску 

дисциплину. Да натера дужнике да своје обавезе измире у року и да када запне у наплати 

случај иде на суд који ће одрадити посао брзо и ефикасно. 

Професор на Економском факултету у Београду Љубодраг Савић каже да је проблем банака то 

што имају поприлично висок износ ликвидних средстава, али немају довољно добрих 

клијената. 

- Нема пуно оних који могу уредно да враћају кредите, а проблем су и квалитетне хипотеке које 

се могу реализовати у случају да корисник не отплаћује дуг. У овим условима тржишне 

привреде нико никоме не гарантује да ће остати на радном месту - наводи Савић. 

НБС: Смањено за 2,5 одсто 

У НБС истичу да је учешће проблематичних кредита за годину дана смањено за више од 2,5 

процентних поена. 

- НБС је у протеклом периоду спровела све активности у складу са акционим планом, а које су 

пре свега усмерене на јачање капацитета банака за решавање проблематичних кредита. И у 

наредном периоду пратићемо активности свих банака, у вези са применом прописа који су 

донети у претходном периоду - наводе у НБС. 

 

 

Одржан округли сто посвећен дијалогу послодаваца и синдиката 

радника 

Извор: Subotica.com 

У Регионалној привредној комори одржан је округли сто на тему подстицања социјалног 

дијалога између синдиката и послодаваца и мирног решавања спорова. 

Циљ округлог стола, који је Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања организовала у Суботици и у још неколико градова  

је развој синдикалног организовања, који  посебно недостаје у приватном сектору. 

http://www.subotica.com/
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- Нема бољег начина за решавање проблема од дијалога. Наша идеја је да серијом округлих 

столова подстакнемо и послодавце и синдикате, али и раднике да је синдикално организовање 

нешто што је добродошло, и то не само у државним фирмама него да се то примени и у свим 

осталим облицима предузећа, посебно у приватним фирмама којих је све више. Знамо да се у 

Привредној зони отвара велики број радних места и свакако би требало подстаћи и раднике и 

послодавце на синдикално организовање - рекао је државни секретар у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Ненад Иванишевић додајући да послодавци и 

радници могу да очекују помоћ Министарства. 

Учесницима су представљене и бројне предности мирног решавања спорова, који су у 

надлежности Републичке агенције  од 2005. године. 

- Свако решење у колективном радном спору до кога се дође у поступку пред Агенцијом је wин 

wин решење. То је решење подразумева да су су и синдикати и послодавци нашли заједнички 

језик и дошли до једног решења, које је обострано прихватљиво-каже директор Републичке 

агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић и додаје да овај инструмент 

користи углавном јавни сектор, посебно у области злостављања и дискриминације на раду - 

Агенција је препозната у јавности као успешна у решавању те врсте спорова, чак имамо много 

више успешно решених спорова у односу на све судове у Србији. 

Иако мирно решавање спорова доноси бројне уштеде за обе стране, према речима 

потпредседника Савеза самосталних синдиката Суботице, Иштвана  Хуђија,  послодавци и 

радници у Суботици до сада нису користили овакву могућност решавања спорова. 

- Синдикатима је ова тема врло битна, да спречимо да идемо на судове, да плаћамо адвокатске 

трошкове до би дошли до решења, јер арбитри имају обавезу односно рок од 30 дана да заврше 

предмет. Међутим има ту неколико ситуација које би требало да се мењају, да се обезбедити 

двостепеност у уручивању када Агенција одлучи и то што се улази у решавање када обе стране 

то прихвате - каже Иштван Хуђи и додаје - Имамо потписане колективне уговоре за јавна 

предузећа где смо предвидели ово као начин решавања индивидуалних и колективних 

спорова, тако да се надам, да ћемо ако дођемо до неке ситуације  успети заједно са локалном 

самоуправом да је превазиђемо и са миритељем дођемо до решења. 

 

   

Путари подржали министарку 

Извор: ФоНет  

Самостални синдикат путара Србије и Удружење послодаваца путне привреде 

"Путар" подржали су иницијативу министарке Зоране Михајловић да се фирме 

надзиру инфраструктурне пројекте убудуће строже контролишу 
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Самостални синдикат путара Србије и Удружење послодаваца путне привреде "Путар" 

подржали су иницијативу министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зоране 

Михајловић, да се фирме надзиру инфраструктурне пројекте убудуће строже контролишу, као 

и да фирме које раде пројекат не могу истовремено да буду и надзор на истом пројекту. 

"Држава је обезбедила новац и посао за унапређење путева, али од путарских предузећа 

очекујемо да се уговори поштују и да се добијени послови завршавају у року", рекла је 

потпредседница Михајловић на састанку са синдикатом и Удружењем "Путар" које окупља 

више од 20 путарских фирми, саопштено је данас. 

Михајловић је нагласила да компаније које врше надзор морају бити једнако озбиљне као и 

извођач, и најавила да ће држава прописати да морају имати све лиценце да би могле да добију 

посао надзора на великим инфраструктурним пројектима. 

Упознала је, такође, представнике синдиката и путарских фирми са плановима за прелазак на 

систем одржавања путева по учинку од идуће године, као и увођење посебне "беле и црне 

листе" за пројектантске куће. 

Михајловић је рекла да је држава отворена за разговоре и унапређење система финансирања 

одржавања путева, али да је у овом тренутку приоритет да се унапреди ефикасност реализације 

започетих пројеката и повећа одговорност свих учесника, од инвеститора, преко пројектаната и 

извођача, до надзора. 

Председница Самосталног синдиката путара Србије, Соња Вукановић, захвалила је 

потпредседници Владе на помоћи у закључивању гранског колективног уговора за путну 

привреду са проширеним дејством и истакла да је у наредном периоду главни задатак да се, у 

сарадњи са осталим надлежним службама, обезбеди пуна примена потписаног уговора, 

наведено је у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Раст цена у октобру 0,7 одсто 

Извор: Бета  

Потрошачке цене у Србији у октобру ове године биле су веће за 0,7 одсто него у 

септембру, док је годишња инфлација износила 1,5 одсто, саопшио је данас 

Републички завод за статистику 

Потрошачке цене у Србији у октобру ове године биле су веће за 0,7 одсто него у септембру, док 

је годишња инфлација износила 1,5 одсто, саопшио је данас Републички завод за статистику. 

У поређењу са децембром 2015. године раст потрошачких цена којима се мери инфлација 

износио је 1,8 одсто. 
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У октобру су поскупеле услуге у области рекреације и културе (2,6 одсто), станарина, вода, 

електрична енергија, гас и друга горива (1,5 одсто), одећа и обућа (1,1 одсто). 

Прошлог месеца поскупели су и храна, безалкохолна пића и образовање (за по 0,6 дсто), 

намештај, покућство и текуће одржавање стана и транспорт (за по 0,4 одсто) и услуге ресторана 

и хотела (0,3 одсто). 

 

 

УСПРС не одустаје од штрајка упозорења у школама 

Извор: Бета  

Председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна 

Јанковић изјавила је да тај синдикат остаје при захтеву да плате у просвети буду 

повећане за 12 одсто и да ће штрајк упозорења бити одржан 17. новембра 

Председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна Јанковић изјавила је 

да тај синдикат остаје при захтеву да плате у просвети буду повећане за 12 одсто и да ће штрајк 

упозорења бити одржан 17. новембра. 

"Што се тиче састанка у вези са штрајком, ни на један нисмо позвани. У медијима се помињао 

наш сусрет са министром просвете 14. новембра, али позив је изостао. Ми смо и даље отворени 

за разговоре са представницима Владе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

И једнима и другима већ смо одавно писали", рекла је Јасна Јанковић за портал 

Градскибиро.рс. 

Она је навела да је штрајк упозорења најављен за 17. новембар, акција коју самостално изводи 

Унија синдиката просветних радника Србије. 

"Наши захтеви су исти већ две године, тако да, наравно остајемо при томе. Просвети зараде и 

нису смеле бити смањене, јер нису ни повећаване од 2010. до 2014. године. Држава нема 

решење које би могла понудити уместо платних разреда. Процентуално највећим повећањем 

зарада запосленима у образовању, никада нећемо стићи ни до републичког просека", казала је 

Јанковић. 

Она је рекла да је неосновано "да су најобразованији, најсиромашнији у јавном сектору" и да 

УСПРС тражи решење за просвету. 

"Ако то нису платни разреди који су најпоштенији и најправеднији модел свуда у свету, онда 

нека понуде нешто друго. За сада се држимо онога што је потписала Влада Србије када смо 

излазили из штрајка, а то су платне групе и платни разреди", навела је Јасна Јанковић. 



15 

 

Коментаришући изјаву ресорног министра Младена Шарчевића да су захтеви синдиката 

просвете неосновани, Јасна Јанковић је рекла да "министар има право на своје мишљење". 

"Већ дуго се надамо некоме ко ће стати на страну наше струке и гласно рећи да ће Србија бити 

богатија земља, не онда када добије још један кредит, него онда када образовање почне да се 

цени", навела је она. 

 

 

ДУГОВИ ДОВЕЛИ ДО ПРОТЕСТА: Апотекари траже лек за установу 

Аутор: Љ. ТРИФУНОВИЋ  

Вишемилионски дугови веледрогеријама довели до протеста испред седишта 

локалне самоуправе у Бору. Већ морали да затворе два објекта у Кладову 

ЗАПОСЛЕНИ у апотекарској установи "Бор" у понедељак су протестовали испред седишта 

локалне самоуправе захтевајући да им општина помогне у сервисирању дуга "тешког" готово 

500 милиона динара, набавци лекова и исплати зарада. Поручили су и да ће, ако им се не изађе 

у сусрет, радикализовати протест... 

- Плате нисмо примили од августа, веледрогерије нам лекове не испоручују од јула, па смо већ 

били приморани да затворимо два објекта у Кладову - каже Снежана Живковић, финансијски 

руководилац и члан Индустријског синдиката те фирме. 

Апотекарска установа "Бор", која има више од 20 пунктова у округу, добављачима за лекове 

дугује готово пола милијарде динара, али се још не зна како је до тога дошло. 

- Донедавно нисмо ни знали да смо дужни толики новац. Надлежни су нам обећавали да ће се 

све истражити и установити чија је то одговорност, али Министарство здравља и локална 

самоуправа ћуте, а агонија се све више продубљује - тврди Снежана Живковић, наводећи да 

фирму чији су рафови готово празни фармацеути већ напуштају, а руке трљају само власници 

приватних апотека који лако долазе до квалитетне радне снаге, а и нису као "Бор" обавезни да 

лекове набављају кроз процедуру јавних набавки. 

Незадовољни радници најављују и да ће, ако се ускоро не пронађе одговарајуће решење, у знак 

протеста затворити све апотеке, а њих 125 - колико је преостало од некадашњих 140 радника - 

страхује да ће, на крају, катанац морати да ставе и на саму установу. 

ПРЕГОВОРИ 

- ПРОСЕК плата у овој фирми је износио 50.000 динара и сада се сви чуде где је нестало 500 

милиона... Наравно да ћемо помоћи, али најпре мора да се установи како је настао толики дуг. 
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Иначе, са добављачима већ преговарамо о поравнању дугова, као и моделу сервисирања 

обавеза Апотекарске установе, али то није посао који може да се оконча преко ноћи - истиче 

председник општине у Бору Живорад Петровић. 

 

Штрајк глађу запослених у крагујевачкој фабрици Застава ИНПРО улази у шесту недељу 

Глас инвалида рада нико не жели да чује 

Група од 20 инвалида рада у Застави ИНПРО већ пет недеља без прекида штрајкује глађу, 

захтевајући решавање радно-социјалног статуса, али и исплату неисплаћених зарада 

Здравствено стање већине штрајкача, а реч је о људима са телесним недостацима и 

озбиљним дијагнозама, попут карцинома и дијабетеса, све је драматичније. 

Пише: Зоран Радовановић  

 

О томе сведочи и податак да је петнаестак штрајкача већ било хоспитализовано у 

крагујевачком Клиничком центру, од чега је троје задржано на болничком лечењу, док су се 

остали, игноришући захтеве лекара да одустану од штрајка, вратили у фабричку халу и 

наставили да гладују. У Штрајкачком одбору признају да су од почетка претходне недеље, осим 

воде и сокова, почели да "узимају и млеко", како би могли да наставе протест. 

Председник Штрајкачког одбора, Стеван Пушоња, и даље се нада да ће у Министарству за рад, 

запошљавање и социјална питања, бити одржан састанак надлежних у том министарству са 

пословодствима Групе Застава возила и ИНПРО, као и са представницима Савеза самосталних 

синдиката Србије, како би се вишенедељна агонија штрајкача привела крају на обострано 

прихватљив начин. Тај састанак је, иначе, требало да буде одржан прошле среде, али је 

одложен па инвалиди верују, чини се не без разлога, да надлежни купују време, надајући се да 

ће радници, услед исцрпљености, прекинути штрајк. 

А шта то крагујевачки инвалиди рада, који су тај статус махом стекли у бившој Заставиној 

фабрици аутомобила, одакле су након доласка Фијата (почетком 2010) збринути у ИНПРО, 

заправо траже? Од десетак захтева које су испоставили надлежнима, најважнији је онај који се 

односи на трајно регулисање њиховог радно-социјалног статуса, с обзиром на то да је део 

Заставе ИНПРО приватизован продајом француској компанији Тригано, док остатак фабрике 

спас од стечаја покушава да пронађе у Унапред припремљеном плану реорганизације (УППР), 

којим је утврђен технолошки вишак од тридесетак, од укупно 132, радника. Штрајкачи 

захтевају и исплату августовских и септембарских зарада, као и контролу пословања предузећа. 

Сумњају, наиме, да је пословодство ненаменски распоређивало државни новац који је стизао на 

име субвенционисања њихових зарада. На списку њихових захтева нашло се и преиспитивање 

продаје 20 одсто капитала ИНПРО француском Тригану, сматрајући да та трансакција није 

обављена на довољно транспарентан и регуларан начин. На почетку протеста тражили су и 

оставку, или смену, директора фирме Бранка Вељовића, и тај захтев им је испуњен. Вељовићеву 
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оставку лично им је донео градоначелник Крагујевца Радомир Николић, који се, потом, више 

није појавио у тој крагујевачкој фабрици. 

Инвалиди, рекло би се оправдано, страхују да би се применом већ поменутог УППР, којим је 

предвиђен социјални програм за решавање проблема прекобројних, управо они нашли у 

категорији радника који ће, уз понуђене отпремнине, "добровољно" напустити радна места. И 

то упркос чињеници да су према споразуму Владе Србије и Заставиних синдиката, из јануара 

2010, требали трајно да буду збринути у фабрици ИНПРО. Да разлога за страх има о томе 

сведоче и недвосмислене поруке пословодства фабрике да за њих у наредном периоду неће 

бити посла и да би требало да прихвате понуђени социјални програм. Штрајкачки одбор 

ИНПРО, међутим, тврди да им социјални програм нико није ни нудио, те да би, можда, неко од 

инвалида и био спреман да прихвати ту понуду. Штрајкачи зато инсистирају да што пре почну 

преговори о условима под којима би радници који то желе узели социјални програм а 

преговарало би се и о могућности, коју им је најавило пословодство Групе Застава, одласка у 

инвалидску пензију оних који испуњавају тај услов. 

На потезу је, дакле, Влада Србије, односно Министарство за рад, запошљавање и социјална 

питања које би, прихватањем, рекло би се основаног, захтева инвалида везаног за увећање 

отпремнина, уз обезбеђење исплате комплетних августовских и септембарских зарада, 

створило услове за прекид ове агоније. Остали захтеви, међу којима је и онај о контроли 

пословања предузећа, били би решени накнадно, док је преиспитивање приватизације дела 

Заставе ИНПРО готово нереално. Додуше, штрајкачи глађу су за тај захтев добили подршку 

руководства огранка Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу, које сматра да је "за 

агонију инвалида рада у ИНПРО најодговорнија држава", али не толико због небриге према тој 

категорији радника, већ зато што је "део имовине Заставе ИНПРО продат по цени за коју може 

да се купи двособан стан у Београду". Добри познаваоци ове проблематике не деле то мишљење 

и тврде да је 20 одсто имовине ИНПРО продато за онолико новца (нешто више од 280.000 

евра), колико је, у том тренутку, за њу могло да се добије. Критичари приватизације дела 

Заставе ИНПРО прећуткују и чињеницу да је Тригано, 1. септембра, преузео 160 радника 

ИНПРО (и запослио још 20), те да је, дугорочно посматрано, спасио производњу прикључних 

возила (аутомобилских и приколица за превоз чамаца, јахти, стоке и другог). 

''Све или ништа 

Инвалиди рада који гладују у Застави ИНПРО у више наврата су апеловали на председника 

Србије Томислава Николића, као и на премијера Александра Вучића и министра за рад, 

запошљавање и социјална питања Александра Вулина да им помогну у решавању њихових 

проблема. Председник и премијер се овим поводом нису ни огласили, док им је ресорни 

министар Вулин поручио да је држава за њих учинила све што је могла, те да више нема шта да 

им понуди. Руководство крагујевачког Савеза самосталног синдиката одговорило је Вулину да 

ни он, а ни Влада, нису учинили ништа за Заставине инвалиде". 

шта прижељкују штрајкачи 

- Исход преговора који би задовољио штрајкаче подразумева гаранције да ће сви остати радно 

ангажовани, мада не бисмо били незадовољни ни решењем да они радници, који испуњавају 
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услове, оду у инвалидску пензију, уз одговарајуће отпремнине. Неки од инвалида би 

прихватили и социјални програм, али уз отпремнине које су веће од законских 200 евра по 

години стажа. Сматрамо, наиме, да као инвалиди рада имамо право да тражимо нешто веће 

отпремнине од оних које добијају наше здраве колеге јер, за разлику од њих, ми немамо 

никакве шансе да се поново запослимо, или да започнемо сопствени бизнис. Надлежни у 

Влади би, кад одлучују о нашим захтевима, морали и о томе да воде рачуна - сматра Стеван 

Пушоња, председник Штрајкачког одбора.'' 

 

 

 Запослени у циглани Ресава Свилајнац писали Вулину 

Радници предузећа Статус Интеграл из Краљева, запослени у циглани Ресава Свилајнац, који 

су у штрајку већ 15 дана, обратили су се отвореним писмом Александру Вулину, министру за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Пише: Г. В. 

Радници траже помоћ у решавању проблема са којима су суочени. 

Због неисплаћених зарада почев од маја ове године, 70 радника предузећа од 1. новембра 

мирно протестују у кругу фабрике. Они су такође незадовољни што закупац циглане Статус 

интеграл не дозвољава новом послодавцу да уђе у посед фабрике и организује производњу, 

иако је уговор о закупу истекао а циглана продата на тендеру конзорцијуму физичких и 

правних лица "Иван Станчић и други". 

 

 

 

Мит о пензионерима и крађи радних места 

Да су се развијене државе понашале рационално и у интересу грађана који разумеју како се 

троши новац од пореза, помериле би одлазак у пензију на 70 година старости, али у већини тих 

земаља људи се пензионишу раније. 

Пише: Бил Емот 

 

Мада има неких помака у том правцу, проћи ће неколико деценија пре него што се ситуација 

измени. У међувремену, државе благостања на Западу остаће финансијски крхке, економски 

нестабилне и суочаваће се са политичким потресима. Старење становништва је друштвени и 

економски еквивалент климатским променама. То је проблем за који сви знамо да мора да буде 
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решаван, али доминира став да треба препустити будућим генерацијама да га превазиђу. 

Порив да се ствари одлажу је разумљив, имајући у виду тренутне економске и политичке 

тешкоће, али када је реч о државним пензијама цех одугловачења је висок, чак и већи него у 

случају глобалног загревања. Пре четири деценије просечна граница за одлазак у пензију за 

француске раднике мушког пола износила је 67 година, што се малтене подударало са 

животним веком у то доба. С друге стране, сада је граница за одлазак у пензију у Француској 65 

година, мада се, заправо, многи пензионишу и када напуне 60, иако је животни век за 

мушкарце готово 83 године. Стога, не чуди што Француска издваја готово 14 одсто бруто 

домаћег производа годишње на државне пензије, а у Италији су трошкови раног пензионисања 

још већи - на пензије се потроши око 16 одсто БДП-а. Уопштено говорећи, 13 земаља чланица 

Организације за економску сарадњу и развој - укључујући Јапан, Немачку, Пољску и Грчку, 

годишње издвајају 10 одсто БДП-а на пензије, тако што узимају новац од пореских обвезника 

који су у радном односу. 

Када је 1889. године немачки канцелар Ото фон Бизмарк осмислио прву схему обавезног 

издвајања за пензије он је одредио 70. годину живота као границу за повлачење с посла. У то 

време се предвиђало да ће мали број људи живети довољно дуго да би уживали у благодетима 

пензије. Сада се, међутим, очекује да ће Италијани, који у просеку одлазе у пензију када напуне 

61, или 62 године, неколико деценија примати пензију, или ће чак, у неким случајевима, бити 

пензионери онолико дуго колико су провели на послу. Имајући у виду податак да петину 

становништва развијених земаља света чине људи старији од 65 година, као и процене да ће тај 

удео бити увећан на једну трећину, трошкови за пензије умногоме ће превазилазити друге 

јавне издатке. Истовремено, очекује се да ће бити све теже "зауздати" јавни дуг уколико се не 

догоди чудотворни опоравак економског раста. 

Питање пензија сеже даље од начина на који се односима према старима. Наиме, порески 

приходи који се усмеравају на пензионере могу да буду уложени у инфраструктуру, образовање, 

научна истраживања, одбрану и друге значајне сегменте. Мада пензионери троше новац који 

добијају, што значи да није протраћен, било би боље када би та средства била употребљена за 

подстицање економског раста. Развијене државе постепено повећавају границу за одлазак у 

пензију, али синдикати и удружења пензионера снажно се противе томе. Тако је, рецимо, пре 

две године владајућа коалиција у Немачкој подлегла притиску синдиката и снизила границу за 

пензионисање појединих радника, упркос чињеници да неретко држи придике другим 

државама еврозоне. Поред лобирања, актуелни систем се одржава захваљујући миту, односно 

уверењу да задржавање старијих људи на радном месту подстиче незапосленост. У стварности, 

што више људи ради, троши и плаћа порезе, то је економски раст већи. Дакле, касније 

пензионисање не значи "крађу радних места". У августу сам био модератор на Светском 

демографском форуму у Швајцарској, чији су учесници дошли до јасног закључка - иако имамо 

све више података о будућим трендовима, не чинимо довољно да бисмо одговорили на изазове. 

Аутор је некадашњи главни и одговорни уредник магазина Економист 
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ДЕЦЕМБАРСКИ ПОКЛОН: Влада издваја 8 милијарди динара за 

пензионере 
Сви пензионери у Србији добиће почетком децембра једнократну помоћ од 6.000 динара. 

За исплату једнократне помоћи пензионерима коју је одобрио Међународни монетарни фонд, 

биће потрошено око осам милијарди динара из бужета. 

Што се повећања пензија тиче, од Нове године пензијски чек би требало да буде увећан за 1, 5 

одсто. 

И док синдикати пензионера сматрају да је исплата помоћи незаконита, а најављено повећање 

пензија следеће године понижавајуће, пензионери се радују и жељно ишчекују својих 6.000 

динара. Већина се слаже с тиме да ће најављено повећање пензија бити симболично, али да ће 

им једнократна помоћ добро доћи.  

Новогодишњи поклон 

С обзиром на то да више од пола милиона пензионера има пензију од 15.000 до 25.000 динара 

и да се она углавном испаћује из два дела, сигурно је да ће "децембарски поклон" ојачати кућни 

буџет. Више од 200.000 пензионера добија просечну пензију која је тек нешто виша од 23.400 

динара. 

Говорећи о једнократној помоћи пензионерима, као и о повишици плата која се очекује у 

децембру и јануару, недавно је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Александар Вулин оценио да је то добра вест за пензионере, али и за предузетнике јер ће 

порасти и потрошња. 

- Храбри нас чињеница да је за првих девет месеци ове године регистровано 26.048 предузећа, 

а угашено 16.070, док је прошле године регистровано њих 24.775, а избрисано 23.196. 

То показује да је привредни амбијент подстицајан и да људи могу да издрже да раде - рекао је 

министар Вулин. 

Он је истакао да је од почетка ове године ПИО фонду уплаћено 5, 6 милијарди динара више од 

плана и захваљујући томе, Фонд је повукао 17 милијарди динара мање дотација за пензије.  

- Онда ви можете да повећате пензије и дајете јаднократну помоћ. Надамо се да ћемо до краја 

године ниво дотација за пензије свести на 35 одсто што је најбољи резултат до сада - додао је 
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Вулин и подсетио да је политика Владе да сваки такав економски успех прво осете они који су 

за то и најзаслужнији, а то су пензионери и људи који живе од свог рада. 

- Када је било најтеже и када је држава била у најлошијем стању 2012. године, свака пензија је 

била дотирана са 48 одсто из буџета, а данас је о 37 одсто. Ако се настави ова политика, 

успећемо до краја године да ниво дотације сведемо на 35 одсто - казао је недавно министар.  

Уплата доприноса 

Неплаћање доприноса запосленима и остале махинације са уплатом стажа велики су проблем и 

за државу и за појединце, Многи не могу да остваре правао на пензију или им је приликом 

обрачуна драстично смањен износ, или годинама имају привремено решења само 

због неуплаћених доприноса. 

Што се решења овог проблема на државном нивоу тиче, министар за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је надавно да ће од наредне године 

обрасце М4 за пријаву уплаћених доприноса попуњавати ПИО фонд. 

- Обрасце за пријаву уплаћених доприноса више неће попуњавати привредниви већ Фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање, који располаже свим потребним подацима - рекао је 

Вулин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


