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Министарство за рад испунило обавезе према "Застава ИНПРО" 
Извор:Танјуг 
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је у 
законском року испунило све своје обавезе према запосленима и самом предузећу "Застава 
ИНПРО" Крагујевац, а да је већина захтева штрајкача, а који се односе на приватизацију 
предузећа, у надлежности Министарства привреде. 
У саопштењу се наводи да је последња зарада, за септембар 2016. године, запосленима 
исплаћена 26. октобра, а да су пре приватизације одобрена два социјална програма за 150 
радника. 
Министарство за рад је два пута у предузеће упућивало миритеље Агенције за мирно решавање 
радних спорова, али су штрајкачи оба пута одбили сваки разговор. 
У саопштењу се наводи да су инспектори за рад обавили надзор и послодавцу одмах издали 
налог за исплату заосталих зарада. 
Представници Министарства за рад су више пута разговарали са штрајкачима, понудили им 
могућа решења и поново запосленима понудили социјални програм који је у складу са законом 
и који су прихватили остали радници, истичући да додатни износ за социјални програм, који су 
тражили штрајкачи, може да обезбеди једино послодавац из сопствених средстава. 
Државни секретар Министарства за рад штрајкачима је понудио помоћ како би се убрзала 
процедура у остваривању права на инвалидску пензију онима који по закону испуњавају 
услове. 
Министар Александар Вулин, каже се у саопштењу, састао се са представницима Савеза 
самосталних синдиката Србије а сам СССС "Заставе ИНПРО" успротивио се штрајку глађу, 
сматрајући да то није прихватљив начин за решавање проблема јер носи ризике и могуће 
последице по здравље и живот штрајкача. 
Како је у односу на укупан број захтева запослених у штрајку само део у надлежности овог 
министарства, формирана је мешовита делегација Министарства привреде и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која је 19. октобра разговарала са 
представницима штрајкачког одбора. 
Од првог дана штрајка, а у циљу проналажења решења за његово окончање, представници 
Министарства за рад су свакодневно у контакту са управом предузећа и стручним лицима за 
радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом. 
У предузећу "Застава ИНПРО", које запошљава укупно 132 лица, 28 инвалида рада штрајкује 
док остали запослени раде. Као и до сада, Министарство за рад ће и убудуће бити на 
располагању свим радницима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом у складу са својим надлежностима, наведено је у саопштењу. 
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Грађани ће оцењивати комуналне услуге 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Када посланици Скупштине Србије усвоје измене и допуне Закона о комуналним 

делатностима, које је као предлог упутила Влада Србије, грађанима наше државе ће први пут 

бити омогућено учешће у контроли квалитета комуналних услуга. Наиме, грађани Србије као 

корисници комуналних услуга, које су увек у обавези да плате, сада добијају прилику и да се 

изјасне о томе да ли су њима задовољни или не. Уколико резултати изјашњавања грађана 

покажу да нису задовољни, општине имају обавезу да преиспитају рад комуналних предузећа и 

наложе им да недостатке уклоне у року од три месеца. 

Тим допунама се први пут даје објашњење шта значи обавеза општине да обезбеди услове за 
обављање комуналних услуга – од јачања капацитета и функционалности комуналне 
инфраструктуре, обезбеђивања новца за финансирање њене изградње, праћења квалитета 
комуналних услуга до предузимања мера за континуирано обављање комуналних делатности. 
Уводи се јаснија и транспарентнија процедура за поверавање обављања комуналних 
делатности и при том омогућава постепено усклађивање пословања комуналних предузећа с 
економским принципима. 
Измењеним Законом о комуналним делатностима треба да се створе услови за дугорочно 
одрживо пословање комуналних предузећа без било каквих буyетских интервенција или 
субвенција. То значи да би комунална предузећа из сопствених прихода требало не само да 
финансирају текуће издатке већ и капитална улагања и инвестиције у опрему и објекте 
комуналне инфраструктуре, без којих није могуће поуздано и стабилно задовољити потребе 
становништва. 
Предлагач закона истиче и да је неспорна чињеница да у појединим комуналним делатностима 
постоји такозвани природни монопол који проистиче из коришћења објеката комуналне 
инфраструктуре, који су највећим делом у јавној својини. У таквим случајевима, држава мора 
да успостави механизме за ограничавање злоупотреба монопола комуналног предузећа којем је 
поверена комунална делатност. 
Законом о комуналним делатностима предвиђа се да их обављају јавна комунална предузећа, 
привредна друштва – без обзира на структуру власништва – и предузетници. Ипак, комуналну 
делатност одвођења атмосферских и отпадних вода, као и обављање јавног линијског превоза 
путника тролејбусима и трамвајима, могу обављати искључиво јавна предузећа чији је оснивач 
општина, затим друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво, чији је једини 
власник јавно предузеће. 
Изменама тог законског акта прописано је и да погребне услуге могу обављати и јавни и 
приватни сектор јер је раздвојена на две комуналне делатности: управљање гробљима и 
сахрањивање и погребна делатност. За погребну делатност једини и кључни услов под којим се 
обављају активности који у њу спадају је тржишни принцип, односно принцип слободне 
конкуренције. Дакле, погребне делатности изузете су из система поверавања па ће свако 
правно лице или предузетник који испуни услове прописане законом моћи да је обавља. 
Конкуренцијом до већег квалитета 
Покразатељи пословања јавних комуналних предузећа од 2009. године до данас потврђују да је 
комунална привреда у озбиљним проблемима и у све дубљој кризи. С друге стране, постојећи 
правни оквир није створио јасна правила о томе на који начин се поверава обављање 
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комуналних делатности, нити контролу у односу на закључене уговоре о поверавању. Уз то, 
нису створени услови за конкурентност, која последично повећава квалитет у обављању 
комуналних услуга. 
 
 

Драгоцено свако радно место 
Аутор:М. Сћ. 
 
БАЧ: Председник општине Бач Драган Сташевић уручио је уговоре послодавцима за 
субвенције при запошљавању радника из категорије теже запошљивих.  
Ове године у сарадњи са Националном службом за запошљавање опредељено је 2,8 милиона 
динара како би се подстакли послодавци да шире своје пословање и производњу и да отварају 
нова радна места. 
- Ово је још једна у низу мера подршке запошљавању и начин да они послодавци који редовно 
измирују своје обавезе према држави и према запосленима, добију партнера у локалној 
самоуправи – рекао је Драган Сташевић. - На основу јавног позива 11 послодаваца остварило је 
12 субвенција, односно на овај начин упослено је 12 радника. 
Послодавци који су остварили право су „Деликатес инмес”, „Стаклес”, „Агролек”, „Последња 
шанса“, „Јања апотека“, „Дрвопромет резање и обрада дрвета“, „Код Јежа “, „Центар кафе бар“, 
„Грил ЕМ УР“, за једно лице у свакој компанији субвенција је 200.000 динара. „ББ“ за једно 
лице са износом од 240.000 за запошљавање инвалидног лица, а „Ана Бејкхаус” добила је за 
запошљавање два лица износ од 400.000 динара. Локална самоуправа ће и идуће године 
наставити са добром праксом и са другим видовима подршке, како би се отворило још радних 
места, најавио је Сташевић. 
 

 
 

 
 

"Тешко је трпети злостављање сопствене земље" 
Пише: З. Р. 
 
"Неподношљиво је тешко трпети када те твоја земља злоставља и не поштује.  
Ми, инвалиди рада, који смо на раду остали без делова тела или здравља, већ скоро два месеца 
покушавамо да укажемо на лакоћу поступања неодговорних људи на важним позицијама. 
Очигледна је намера да нас оставе без посла и средстава за егзистенцију, све зарад интереса 
стране компаније и богаћења мале групе људи. Ми на то не пристајемо! То је место разилажења 
нас који живимо од свог рада и криминалних групација, често огрнутих плаштом државе, који 
наносе ненадокнадиву штету будућности људи који овде живе", поручили су у отвореном писму 
министру рада Александру Вулину побуњени инвалиди рада у Застави ИНПРО, који су након 
недавног прекида 50-одневног штрајка глађу наставили даноноћне протесте у фабричкој хали. 
"Године 2008, представници тадашње Владе потписали су са представницима радника Заставе 
протокол, којим су се обавезали да ће преузимањем Заставе од стране Фијата, инвалиди рада 
бити упослени у Заштитној радионици Застава ИНПРО. Нама се гарантовала будућност. 
Протокол је уговор, а уговор мора да се испуни, ако Влада хоће да има кредибилитет. Како то 
да данас, представници Владе кажу да тај уговор не важи! Зашто моћнијима од нас, широм 
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света, не кажете да уговоре које је потписала претходна влада не признајете?", питају у 
обраћању Вулину Заставини инвалиди рада. 
Вулинове могућности 

"Ви имате два избора, да прихватите наш позив и дођете међу нас, разговарате са нама или 
пошаљете полицију да нас истера из хала. И једно и друго историја је већ видела и памти. Ваш 
избор одредиће ваше место", поручују инвалиди Александру Вулину. 
Министарство испунило обавезе 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да 
је у законском року испунило све своје обавезе према предузећу "Застава ИНПРО" из 
Крагујевца и да је већина захтева штрајкача у надлежности Министарства привреде. 
Министарство у саопштењу наводи да је последња зарада, за септембар 2016. године, 
запосленима у том предузећу исплаћена 26. октобра ове године, а пре приватизације су 
одобрена два социјална програма за 150 радника.Поред тога, Министарство је два пута у 
предузеће упућивало миритеље Агенције за мирно решавање радних спорова, али су штрајкачи 
оба пута одбили разговор. У саопштењу се истиче и да су инспектори за рад обавили надзор и 
послодавцу одмах издали налог за исплату заосталих зарада. 
 

 
 

 
 
 

Запослени у Београду зарађују НАЈМАЊЕ у региону, а ево колико 
зарађују наши ШЕФОВИ  
Извор:паyлаб.цом/јт  
 
Српски топ менаџери су мање плаћени од својих колега у Прагу, Братислави и Загребу, 
показало је истраживање примања директора у девет земаља централне и источне Европе. 
Међутим, они и даље зарађују 2,5 пута више него просечан запослени у Београду, показало је 
истраживање платформе "Паyлаб". 
Анкета је обухватила приход генерални директора/цоунтрy менаџера, финансијских 
директора, директора маркетинга и продаје, ИТ менаџера, ХР директора, директора 
издаваштва, директора здравствених установа, директора школа, техничких директора и 
директора производње у државним и приватним компанијама. 
Анализа просечних плата запослених у престоницама, спроведена у септембру, показала је и да 
су, од свих девет земаља, најбоље плаћени запослени у Братислави и Прагу - око 1.400 евра 
бруто, а најмање у Београду - око 736 евра. 
Са друге стране, међу директорима најбоље су плаћени они у Прагу - 3.980 евра, у Братислави - 
3.702 евра, и у Загребу - 3.131 евро. Четврта је Будимпешта, са просечном платом директора од 
3.036 евра, а у Београду 1.828 евра. Најслабије су плаћени шефови у Виљнусу, свега 1.567 евра 
нето. 
Плате запослених и менаџера у главним градовима  

Престоница  Запослени  Менаџер  

Братислава  1.403 бруто  3.702 бруто  

Праг  1.345 бруто  3.980 бруто  

Будимпешта  1.231 бруто  3.036 бруто  
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Загреб  1.226 бруто  3.131 бруто  

Талин  1.156 нето  2.011 нето  

Сарајево  1.051 бруто  2.525 бруто  

Виљнус  920 нето  1.567 нето  

Рига  894 нето  1.610 нето  

Београд  736 бруто  1.828 бруто  

 

 

Штрајкачи Застава ИНПРО упутили отворено писмо Вулину  
Извор:Бета  
 
Инвалиди рада крагујевачког предузећа Застава ИНПРО у штрајку упутили су министру за рад 
Александру Вулину отворено писмо у којем су позвали да их посети и разговара о решавању 
проблема. 
"Ви имате два избора, да прихватите наш позив и додјете међу нас, разговарате са нама или 
пошаљете полицију да нас истера из хала. И једно, и друго историја је већ видела и памти. Ваш 
избор одредиће Ваше место", поручили су Вулину штрајкачи Застава ИНПРО. 
У отвореном писму Вулину се наводи да инвалиди рада двомесечним штрајком покушавају да 
укажу на понашање неодговорних људи на важним позицијама. 
"Очигледна је њихова намера да нас оставе без посла и средстава за егзистенцију зарад 
интереса стране компанија и богаћења мале групе људи", наводи се у писму. 
Штрајкачи подсећају да је Влада Србије 2008. године потписала Протокол са представницима 
радника Заставе, којим су се обавезали да ће са доласком Фијата у Заставу, инвалиди рада бити 
упослени у Заштитној радионици Застава ИНПРО. 
"Како то да данас представници Владе кажу да тај уговор не важи", питају штрајкачи. 
Радници са инвалидитетом су више од 50 дана штрајковали глађу, а после тога наставили 
протест у фабрици Застава ИНПРО јер не пристају да буду технолошки вишак у делу предузећа 
који није купио француски "Тригано". 
Они су данас затражили од директора фабрике Застава ИНПРО и Групе Застава возила да им 
се одмах исплате комплетна зарада за август и доприноси, како је договорено са 
представницима Владе, доставе обрачунски листићи и исплати комплетна зарада за октобар са 
доприносима и достави оригинална пошиљка коју је министарство рада рада упутило 
штрајкачима. 
 

 

 

 
Министарство рада испунило обавезе о Застава ИНПРО 
Извор:Танјуг  
 
Министарство за рад саопштило да је у законском року испунило све своје обавезе према 
запосленима и самом предузећу Застава ИНПРО" доо Крагујевац.  
Министарство је додало да је већина захтева штрајкача, а који се односе на приватизацију 
предузећа, у надлежности Министарства привреде.  
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У саопштењу се наводи да је последња зарада, за септембар 2016. године, запосленима 
исплаћена 26. октобра, а да су пре приватизације одобрена два социјална програма за 150 
радника.  
Министарство за рад је два пута у предузеће упућивало миритеље Агенције за мирно решавање 
радних спорова, али су штрајкачи оба пута одбили сваки разговор.  
У саопштењу се каже да су инспектори за рад обавили надзор и послодавцу одмах издали налог 
за исплату заосталих зарада.  
Представници Министарства за рад су више пута разговарали са штрајкачима, понудили им 
могућа решења и поново запосленима понудили социјални програм који је у складу са законом 
и који су прихватили остали радници, истичући да додатни износ за социјални програм, који су 
тражили штрајкачи, може да обезбеди једино послодавац из сопствених средстава.  
Државни секретар Министарства за рад штрајкачима је понудио помоћ како би се убрзала 
процедура у остваривању права на инвалидску пензију онима који по закону испуњавају 
услове.  
Министар Александар Вулин, каже се у саопштењу, састао се са представницима Савеза 
самосталних синдиката Србије а сам С С С С "Заставе ИНПРО" успротивио се штрајку глађу, 
сматрајући да то није прихватљив начин за решавање проблема јер носи ризике и могуће 
последице по здравље и живот штрајкача.  
Како је у односу на укупан број захтева запослених у штрајку само део у надлежности овог 
министарства, формирана је мешовита делегација Министарства привреде и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која је 19. октобра разговарала са 
представницима штрајкачког одбора.  
Од првог дана штрајка, а у циљу проналажења решења за његово окончање, представници 
Министарства за рад су свакодневно у контакту са управом предузећа и стручним лицима за 
радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом.  
У предузећу "Застава ИНПРО", које запошљава укупно 132 лица, 28 инвалида рада штрајкује 
док остали запослени раде. Као и до сада, Министарство за рад ће и убудуће бити на 
располагању свим радницима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом у складу са својим надлежностима, наведено је у саопштењу. 
 

 

 
 

КАКО СЕ УГЊЕТАВАЈУ РАДНИЦИ У СРБИЈИ (1) „Завршићеш ко 
обешено Циганче”!  
Аутор: Ивана Жигић  
 
Бахати шефови који мисле да им је све дозвољено јер су некоме надређени, нажалост, нису 
реткост. 
Скандалозна слика којом је шеф претио радницима, Фото: Владимир Живојиновић 
Један такав је чак себи дозволио поступак вредан сваког презира - запретио је радницима да ће 
у случају да га не слушају проћи као „Циганчић са слике изнад”, а на којој се види малени Ром 
којег су закачили за дуксерицу на дрво! 
Орбовић: Срамота! 
Да је поступак шефа ариљског пункта врхунски мобинг сматра Љубисав Орбовић, председник 
Савеза самосталних синдиката Србије. - То је варварски чин и неприхватљиво вршење 
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мобинга. Не знам шта ти људи замишљају и с којим правом размишљају на тај начин, да могу 
да се иживљавају над људима, да им прете, да их омаловажавају и на различите начине врше 
мобинг?! Тога, нажалост, има стално. Људи трпе зато што се плаше да остану без посла - каже 
он. 
Наиме, нашој редакцији јавила се једна од бивших радница фирме „Путеви Пожега” Д. Т., која 
је радила на пункту у Ариљу, као и још један радник те фирме, који је, из разумљивих разлога, 
желео да остане анониман (име и презиме познати редакцији). Како би нас уверили у 
истинитост својих тврдњи, предали су нам спорно обавештење Рајка У., шефа пункта у Ариљу. 
- Путни налози возача и извештаји о раду машина - машиниста, шаљу се понедељком у 9 сати у 
Пожегу. У противном, морају се доставити лично на обрачун за плату (ако их неко прими у 
Пожеги). Иначе ћете проћи као Циганчић са слике изнад! - наводи се у обавештењу које је шеф 
истакао априла 2010. и потписао га. Он је уредно изнад обавештења окачио и слику. 
Упркос скандалу, Рајко У. није смењен, Фото: Владимир Живојиновић 
Иако је надлежнима у Пожеги својевремено пријављен овај случај, то очито није било довољно 
да Рајко У. остане без посла. Напротив, он је и данас у истој фирми, на истој функцији. 
- Па да ли тако треба да се понаша један шеф према радницима?! А то обавештење од пре шест 
година је само један од начина како Рајко малтретира раднике. Иначе шиканира кога стигне, 
исмева чистачице, прогања раднике, не да им заштитне рукавице кад обављају послове за које 
су им оне неопходне... И сви знају како се понаша и колико су радници огорчени због тога, али 
он и даље овде ведри и облачи и остаје на месту шефа у Ариљу - поверио нам се један радник. 
У фирми не виде ништа спорно када је реч о шефу ариљског пункта. 
- Сећам се тог обавештења, али тај случај је процесуиран, а он, ако је остао, остао је јер је очито 
било више аргумената за његов останак на позицији - кратко је отписао читав случај Ђорђе 
Ристовић, директор фирме „Путеви Пожега”. 
Иако нам је потврдио да су им се радници често обраћали жалећи се на поступање Рајка У., 
очито то надлежнима у фирми значи исто што и лањски снег. 
- Постоје лица за прикупљање информација за мобинг и брдо информација се појављује 
малтене сваки дан, што нових, што старих. Они не бирају ни коме, ни шта шаљу (прим. аут. 
коментаришући то што су радници контактирали са нашом редакцијом), нити шта причају. 
Прилично је то смешна ситуација - поручио је Ристовић.Наставиће се... 
Вулин: Радници, пријавите мобинг 
- Министарство на чијем сам челу увек ће се борити да у складу са својим надлежностима 
максимално заштити законска права радника. Позивам све раднике чија се права крше да се 
без одлагања и страха јаве инспекцијама јер само тако могу бити заштићени. Не смеју чекати 
да остану без посла, па да се онда жале. „Ало!” има моју пуну подршку у расветљавању свих 
незаконитих поступака несавесних послодаваца - каже министар Александар Вулин за „Ало!“. 
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(Не)моћ синдикалних изборних листа 
Аутор: Никола Белић 
 
АСНС је као део ДОС-а учествовао у рушењу Слободана Милошевића, а 2012. отворено подржао 
ЛДП, „Слога” је 2014. стала уз ДС, а УГС „Независност” најављује самостално учешће на 
наредним локалним изборима 
Транзициона Србија већ је одавно постала место где синдикати улазе у коалиције са странкама 
како би стекли политички утицај, али да неки од њих самостално наступи, чак и на локалним 
изборима, деловало би као изненађење на збуњеној и подељеној домаћој левици. Могућност да 
се УГС „Независност” кандидује на „локалу” мимо постојећих партија најавио је нови 
председник те организације Зоран Стојиљковић. 
То изгледа као одступање од традиције успостављене одмах после 5. октобра, када је тадашњи 
лидер Асоцијације слободних и независних синдиката Драган Миловановић постао министар 
рада, пошто је „његов” синдикат АСНС, као део ДОС-а, учествовао у рушењу Слободана 
Милошевића. Зато су као изузетак од правила деловале најаве из 2011, када је помињано да би 
Савез самосталних синдиката Србије могао и самостално да се кандидује као група грађана. 
АСНС је, са друге стране, 2012. отворено подржао ЛДП, док је „Слога” 2014. стала уз ДС. За 
разлику од тих примера, пролетос, на последњем гласању за састав Скупштине, највећи 
синдикати су ипак остали по страни. 
Зоран Стојиљковић за „Политику” истиче да је разлог за потенцијални излазак на локалне 
изборе пре свега одраз незадовољства актуелном политичком понудом. 
„Разочарани смо оним што остане од предизборних обећања. Не постоји поуздан политички 
партнер. А утицај великих синдиката је, нажалост, мањи од најмање странчице у некој 
коалицији у скупштини. Зато на ’локалу’ желимо да проверимо колико је некаква синдикална 
или грађанска листа опција која може да оствари наше циљеве. Понудићемо сарадњу и другим 
синдикатима и цивилним организацијама”, наводи Стојиљковић, за којег је „улазак у велику 
политику”, односно наступ на парламентарним изборима, за сада мање реалан, јер је „то 
брисан простор где већ постоје етаблиране странке”. 
И док у „Независности” јасно одбацују било какву сарадњу с партијама, бивша посланица Ранка 
Савић, која је као председница АСНС на листи ЛДП-а 2012. ушла у Скупштину Србије, верује да 
је то тада био једини начин да се активно бори за основне циљеве, као и да у свету не постоји 
аполитичан синдикат. 
„Јасно смо рекли да само изнутра у овако тешком систему можемо да учинимо нешто. У 
посланичком клубу ЛДП-а имала сам аутономију у односу на чланове странке. А место у 
Скупштини донело нам је то да 37 амандмана АСНС-а буде прихваћено. За говорницом 
парламента могла сам да укажем да неке ствари не могу да се реше како је законодавац 
првобитно замислио. Одговорно могу да тврдим да смо спречили ликвидацију ’Железаре 
Смедерево’. Чим сам сазнала за то, обавестила сам тамошњи синдикат и организован је 
протест. Најзад, имали смо једну од најбољих канцеларија народног посланика”, наводи Ранка 
Савић. 
И данас актуелна председница АСНС подсећа да тај синдикат на изборима прошлог пролећа 
није подржао ниједну партију, иако се спекулисало да ће поново стати уз ЛДП. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/sr/autor/893/Nikola-Belic
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„То је било превише сложено да бисмо постигли договор с било ким и по сваку цену ишли на 
изборе. Упркос томе што су нам три политичке партије нудиле посланичко место”, додаје 
Ранка Савић. 
Да би синдикати, без обзира на то што имају право и обавезу да учествују у политичком 
животу, требало да се држе подаље од власти, уверен је професор Дарко Маринковић, директор 
Центра за индустријске односе. За њега је најбоље решење да се социјални дијалог гради тако 
што ће синдикати наступати потпуно независно, у односу на друге две стране – послодавце и 
државу. На питање да ли је било погрешно што је један синдикални лидер после 5. октобра 
постао министар, Маринковић одговара да је то неприхватљиво. 
„Мада је чак тада могло да се тражи оправдање, јер ДОС је личио на један друштвени покрет 
удружен због рушења Милошевићеве власти. Али у уређеном друштву, с вишепартијском 
демократијом, то не иде. И сви претходни покушаји такве врсте завршавали су се негативним 
последицама по синдикате и саме раднике. А што се тиче самосталног учешћа на изборима, не 
може се седети на две клупе. Јер ако синдикат уђе у кандидатуру на изборима било ког нивоа, 
напушта позицију синдиката”, каже Маринковић за наш лист. 
Зоран Стојиљковић, међутим, истиче да је Србија атипична средина и да су зато неопходна 
нетрадиционална решења. Тврди да „Независност” нема намеру да по сваку цену улази у 
политику и буде само једна од многих понуда. 
„Простор политике и треба омеђити и странке избацити из сфере која им не припада, спречити 
поделу плена, партијско запошљавање… Нешто што практично треба да доведе да пред изборе 
обратите пажњу и проверите кога је тај неко ко се кандидује усрећио седећи у надзорним 
одборима. Озбиљно ћемо тестирати наше капацитете, и тек ако будемо сигурни да можемо 
нешто да променимо у квалитету живота, кандидоваћемо се. Иначе, не видим шта је тако 
револуционарно и субверзивно у захтеву за пристојан рад под уговором”, каже Стојиљковић. 
Дарко Маринковић верује да се управо у Србији десила противречна ситуација – да у земљи 
која је деценијама грађена на самоуправљању и власти радничке класе нема социјално 
оријентисане партије која је успела да добије озбиљнију подршку бирача. 
„После пада Берлинског зида овде је институцији радничких права даван негативан предзнак, 
повезиван са старим социјализмом. На синдикатима је остало да штите та права, али сам 
изненађен да су се и они сами показали као врло конзервативни део друштва, са мало промена 
од времена једнопартизма. Све се своди на питање да ли су синдикати данас у стању да изведу 
100.000 људи на улице? Не кажем да то сад треба да раде, само да ли имају ту друштвену моћ. 
За то време, у једној Француској, где је у чланству синдиката само осам одсто запослених, кад 
они позову на протест на улице изађе два милиона људи”, закључује Маринковић. 
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Државо, не полажемо оружје! 
Аутор:А. Чукић 

 

Полицајци и војници, али и представници синдиката војних пензионера и 

просветара Војводине, протестовали су јуче испред Владе Србије позивајући 

надлежна министарства и премијера да испуне обећања везана за тежак 

социјални положај запослених у овим службама. 

Правдајући мали одзив "стравичним притисцима и репресијом" у МУП-у, председник 
Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић је казао да ће у случају да не дође до 
преговора две стране, ПСС наставити са протестима, најављујући и нове облике у виду разних 
"перформанса". 
- Ово неће стати и неће нас заплашити. Добили смо подршку од Европске полицијске уније, па 
ћемо видети како ће се власт понашати када их притисне ЕУ. Преко ноћи смо постали 
издајници, а што нисмо то били раније, док смо ратовали. Проглашени смо и агентима ЦИА и 
сорошевцима. Што то нисмо били док смо бранили земљу - казао је Мијаиловић који је позвао 
Владу да се "не бахати".  
Без инцидента 

Протест полицајаца и војника протекао је без најмањег инцидента. Обезбеђивао га је 
минималан број припадника МУП-а, а о реду се бринула и редарска служба.  
- Не бахатите се. То није лепо према сопственом народу, јер није народ дужан вама, већ ви 
народу - рекао је он. 
Председник Војног синдиката Србије Новица Антић казао је да су се припадници војске 
одазвали протесту полиције како би казали да су војници данас најугроженија категорија у 
Србији. 
- У Србији је припадник НАТО заштићенији од српског војника. Па, НАТО има своју 
канцеларију у Министарству одбране, а Војни синдикат нема. Министарство одбране Србије са 
НАТО-ом има потписан споразум, а са нама нема... Не тражимо новац од народа, већ од оних 
на власти који га исисавају и склањају на тајне рачуне. О томе имамо и доказе које смо 
предочили министру, али ништа није одговорио. Дозовите се памети - поручио је Антић.  
Заједничка мука 

Председник Независног синдиката просветних радника Војводине Душан Кокот казао је да је 
протестанте окупила "заједничка мука". 
- Мајка Србија нас је заборавила, а политиканти су довели маћеху која сада брине о нама тако 
да умиремо као муве, школе су нам као пре 200 година. Ово јесте политички скуп, али не за 
неку одређену партију, већ против таквог система у коме се партије лако договоре како ће да 
нам седну на грбачу - поручио је Кокот.  
Једно пиле на 30 полицајаца  
Већина учесника протеста није желела да под пуним именом разговара за медије, правдајући 
то страхом за радно место у МУП-у.  
Синдикални представници Иван Јовановић (38) и Владица Здравковић (48) немају тај 
проблем. 
- Не плашимо се јер не радимо ништа ни против народа ни против државе. Желимо само боље 
себи и својој деци - каже Здравковић који ради у полицијској јединици Безбедност на рекама. 
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Као магистар економије прима укупно 48.000 динара, па пита да ли с тим новцем може да 
прехрани супругу и четворо деце.  
- На страну плата, али имамо озбиљан проблем с опремом и техником. Испловљавамо у 
чамцима који нису покривени, униформе се распадају буквално по шавовима, а какве чизме 
носимо довољно је рећи да је онај други синдикат као "поклон" да се пређе код њих нудио нову 
обућу - каже огорчено Здравковић, поносно позирајући поред своја два сина Петра (10) и 
Душана (12) који су дошли да подрже тату. 
Иван Јовановић, који ради у Командном центру, каже да се његове колеге на терену, посебно 
на граници, суочавају са апсурдом да "њих 30-ак за цео дан добију једно печено пиле".  
- Јесу ли то задовољавајући услови рада на терену - пита Јовановић који је после завршене 
Полицијске академије у рангу официра полиције.  
Ипак, каже да месечно добија тек 50.000 динара.  
- Живим са супругом и двоје деце. Када платим вртић 9.000 динара, инфостан 9.500 динара, 
струју - 4.500 динара, с остатком треба да нахраним и обучем децу и нас. Како? - пита овај 
млади човек.  
 

 


