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Узбуњивач враћен на факултет после три године борбе за правду 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Бранко Гардашевић открио аферу са дипломама на некадашњем ДИФ-у, после чега је 

Министарство просвете поништило скоро 600 индекса полазницима Више тренерске школе на 

овом факултету од 2001. до 2005. године 

Др Бранко Гардашевић, једини „узбуњивач” на Београдском универзитету, после скоро три 
године борбе, враћен je на посао на Факултету спорта и физичког васпитања. 
Реч је о човеку који је први обелоданио аферу са дипломама на некадашњем ДИФ-у, због чега 
је Министарство просвете поништило неколико стотина индекса полазницима Више тренерске 
школе на овом факултету. 
Он је почетком 2014. јавно обелоданио да је, од када је 2012. дошао на чело Центра за едукацију 
тренера при ДИФ-у, утврдио да је факултет од 2001. до 2005. организовао двогодишње студије 
у оквиру Више тренерске школе, иако није имао права да то чини. 
Он је наследио скоро 2.500 студентских досијеа, на основу којих је утврдио бројне 
неправилности. 
– Испоставило се да нису сви полагали исти број предмета, на дипломама које је издавао 
факултет, чак до 2011. године писало је Државна заједница Србија и Црна Гора, иако та држава 
увелико није постојала. У почетку су то само биле дипломе за звање вишег тренера, а онда сам, 
рецимо, открио једну диплому за спортског новинара и вишег тренера за кошарку, а човек је 
полагао испите из тениса – рекао је тада Гардашевић и додао да је на име школарина узето 1,4 
милиона евра. 
Након тога је добио отказ, иако је у то време био синдикални руководилац, а имао је и статус 
узбуњивача, од септембра 2013. Сваки дан је одлазио на факултет, али му је на крају 
канцеларија закључана и он је постао, како је говорио, правно невидљив 
 

 

 
 

ДОБИЛА ОТКАЗ ТЕЛЕФОНОМ: У "Јури" отпустили самохрану мајку, 

која се на боловању лечи од рака!  
Аутор:Далиборка АЛИХОЏИЋ  

 

Муке Виолете Петровић (41) из Ниша, која је оперисала карцином и прима хемотерапију. 
Позвали је и јавили да им, иако оправдано одсутна, више није потребна 
У ДАНИМА када бије највећу битку за голи живот, Виолета Петровић (41) добила је ударац 
"испод појаса" коме се није надала. Иако је на боловању због операције дојке и хемотерапије, у 
среду јој је из компаније "Јура", где је била запослена последњих 18 месеци, телефоном јављено 
"да им више није потребна" и да дође по своју документацију. После три хемотерапије овај 
стрес може само да јој погорша стање. 
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Од тренутка када је сазнала да је остала без посла, Виолету не напушта осећај беспомоћности. 
Не зна шта ће са собом и једино што је могла било је да своју муку објави на "Фејсбуку", а њен 
статус брзо је усијао друштвене мреже: 
"Дивно... управо су ме звали из 'Јуре' и рекли да сам добила отказ! Нема везе што сам на 
боловању, нема везе што имам карцином... кажу да идем да ми врате радну књижицу... супер... 
где је сад премијер... не тако давно рече баш у лесковачкој 'Јури'... радници имају право да се 
лече, да буду болесни, не могу да добију отказ ако се разболе..." 
- Знам ја да се боловање не толерише у "Јури" и да се због тога губи посао - прича Виолета. - 
Била сам здрава жена, активни планинар, док ме није задесила болест. Отишла сам на 
боловање 18. септембра, а на операцију четири дана касније. Од тада три хемотерапије и чекам 
да од 20. децембра почне четврта. Никоме више од мене није стало да сачува посао и не бих се 
играла с тим, али морам да се излечим да бих се вратила. Морам да се борим за живот и посао 
због свог дванаестогодишњег сина, који има само мене на овом свету - прича Виолета која 
упркос свим недаћама не одаје утисак жене која се предала. 
Шок који је у среду доживела је нешто што ће памтити читавог живота јер није је погодило 
само то што су је одбацили "као безвредну" већ и начин на који су јој то саопштили је испод 
сваког људског достојанства. 
ЗЛОЋУДНО 

ВИОЛЕТА је после операције сазнала болну чињеницу да је тумор злоћудан и да мора да прима 

терапију. Који су резултати лечења, сазнаће за неколико дана. - Можда ће морати да ми 

одстране дојку. Све зависи како је прошла терапија. И није ми то проблем док је глава на 

раменима - каже наша саговорница. 

- Позвала ме је нека жена, која се представила да је из "Јуре" и рекла да ми је 30. новембра 
истекао уговор и да ми га неће продужити - наставља Виолета. - Била сам у шоку и питала да ли 
знају да имам карцином и да сам заиста тешко болесна. Хладним гласом ми је одбрусила да јој 
је жао и да дођем по своју документацију. Хтела сам да је питам како да дођем кад једва стојим 
на ногама, али је она већ спустила слушалицу. Била сам међу најбољим радницима. Нисам 
имала никаква одсуства нити излажења с посла, па сам често добијала стимулацију. 
Истовремено сам трпела најгора могућа понижења шефова само да бих задржала посао. Све 
што је било у мојој моћи ја сам испунила, али нисам могла да се борим против болести и да 
радим. Уредно сам им достављала извештаје и дознаке и знали су од чега болујем. 
Виолета сама брине о сину јер његов отац не жели да плаћа издржавање. Чак је неколико пута 
био у затвору због неплаћања алиментације, али му то није проблем само да на сваки начин 
избегне обавезе као отац. 
- Пуна сам живота због свог сина и себе јер верујем да ће све проћи и да ћу доживети да га још 
дуго гледам како расте и постаје човек - каже Виолета. - Живим за то и не може ми то 
ускратити "Јура" или неки глупи канцер. Нећу одустати од живота због овога, али ћу покушати 
да се изборим за своја права и права свих жена које раде у оваквим компанијама. Третирају нас 
као робове и знам да ће се јавити неки који ће их бранити и да је мобинг тешко доказати, али то 
не значи да он не постоји.  
ПЛАНИНАРЕЊЕ 
СВОЈУ велику страст, планинарење, Виолета је морала да остави када је почела да ради у 
"Јури". Рад у три смене, па и викендом није јој остављао много простора да настави са овим 
хобијем. 
- Била сам задовољна платом која је била од 30.000 до 33.000 динара - признаје Виолета. 
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Раст у 2017. биће 4 одсто  
Аутор:С. Булатовић 

 

Председник Владе Србије обишао нови погон за контролу квалитета у вршачком "Хемофарму". 
Вучић: Желимо у друштво најуспешнијих земаља на Старом континенту 
ВЛАДА Србије ће данас добити нови задатак - да привреда у 2017. достигне раст од четири 
одсто. Тако ћемо по брзини раста доћи међу првих неколико земаља Европе. 
Ово је у среду најавио премијер Србије Александар Вучић обилазећи нови погон за контролу 
квалитета у вршачком "Хемофарму". 
- Могли смо да видимо шта значи раст од 3,5 одсто и чини ми се да смо пронашли нове изворе 
раста - истакао је Вучић. - Ако Италија расте 0,5 одсто годишње, Француска 0,1 или 0,2 одсто 
ми само са бољим резултатом можемо да се приближимо тим земљама. Немачку и Аустрију и 
не помињем. Са њима још не можемо да се такмичимо. Ако бисмо постигли раст од четири 
одсто то би значило већа примања и у приватном и у јавном сектору. 
"Хемофарм" је део немачке "Штаде" пуну деценију. У том периоду нови власник је уложио 200 
милиона евра и даље држи рекорд међу немачким инвеститорима у Србији. Запошљава 3.000 
људи. 
- Ово није само једна од зграда, квалитет је кључ свега што ми радимо - рекао је Роналд Зелинг, 
генерални директор "Хемофарма". - Нова зграда је коштала више од шест милиона евра и у њој 
ради 300 запослених. Бићемо значајан "играч" на фармацеутском тржишту наредних година. 
Већ постављамо темеље. 
У Србију је током последњих 16 година дошло укупно 350 немачких компанија које упошљавају 
30.000 радника. Уложили су више од 1,8 милијарди евра. 
- Анкета Немачке привредне коморе показује да би чак 90 одсто њих поново изабрало Србију 
као место за улагање - рекао је амбасадор Немачке у Београду Аксел Дитман. - "Штада" је 
"Хемофарм" изабрала за регионални центар. То само показује колико је Србија важна за овај 
регион и развој пословања.  
ТРАЖЕ ВИШЕ 
МЕНАЏМЕНТ "Хемофарма" у среду је одржао састанак са премијером Александром Вучићем и 
министрима привреде Гораном Кнежевићем и здравља Златибором Лончарем. 
- Директор "Хемофарма" увек има примедбе, што је добро. Тако увек тражи више и од себе и од 
других, признаје премијер Вучић. - Очекује предвидивост и сигурност за пословање. Држава не 
треба да иде против домаћих произвођача а они и "Галеника" су најзначајнији. Ми не 
помажемо новцем него условима. 
 

 

Мирослав Паровић: Штрајк радује НАТО  
Аутор:Мирослав Паровић, Трећа Србија 
 
Економско разарање Србије наставак је НАТО агресије на нашу земљу 
ЕКОНОМСКО разарање Србије наставак је НАТО агресије на нашу земљу. Оно што бомбама и 
санкцијама нису успели да ураде, НАТО стратези наставили су ангажовањем економских убица 
које су врло систематски од двехиљадите године сводили Србију на колонију. Данас сви слојеви 
друштва трпе последице и готово да не постоји друштвена група која није угрожена. 
Штрајк дела Војске управо на најочигледнији начин то и доказује. Српска војска одувек је била 
симбол нашег поноса и наше државности. За све ово тешко време војска је остала институција 
којој је народ највише веровао. Баш зато, они који желе да Србију обришу са мапе крећу да нам 
ломе кичму тиме што покушавају да конфронтирају војску са државом. 
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Имајући у виду сву осетљивост питања безбедносних органа, веома је важно да се избегне 
дневна политизација штрајка. У том смислу одговорност је подједнако и на војном синдикату и 
на власти и на опозицији и на медијима. 
Влада Србије једноставно мора наћи начин да побољша материјално стање запослених у 
систему одбране, посебно јер се може очекивати да веома брзо буде неопходно озбиљно 
ангажовање свих безбедносних система. С друге стране, Војни синдикат мора бити свестан да су 
грађани врло узнемирени сазнањем да део оружаних снага није у погону и да је тиме реално 
нарушен систем одбране и отворен меки трбух за разноразне нападе. 
Наравно, нико није наиван па да помисли да у читавом овом случају прсте немају и "натовци" 
који могу да буду задовољни што једина војска у региону која није у њиховим канџама 
доживљава своје тешке тренутке. Но, немају разлога за дуго радовање, јер засигурно неће 
доживети да виде пораз ни Војске ни државе. Три пута су нас директно војно напали током 
деведесетих и безброј пута реформисали током двехиљадитих, али на њихову жалост још смо 
ту и као и увек у нашој историји претрајаћемо.  
 
 

 

 
 

У Јапану плата 1.600 евра, у Немачкој 2.150… 
Аутор:Д. Млађеноивћ 
 
Недовољно радних места у Србији, посебно за одређене струке, жеља за бољом зарадом, 

упознавање различитих култура, могућност напредовања – разлози су да због којих се многи 

одлучују на одлазак из земље. Ипак, то се не дешава само у нашој земљи, напротив, с тиме се 

суочавају и друге државе јер су потребе оних који траже посао и иду за њим сличне. 

Посао у иностранству носи одређене ризике, у зависности од тога да ли се на тај корак креће 
самостално или преко оних којима је то посао – агенција за запошљавање или Националне 
службе за запошљавање. Када се одлази самостално, веома често ради се на црно, без радне 
дозволе и осигурања, док је сигурност и посла, али и других пратећих ствари, далеко већа ако 
се ангажман добије преко надлежних институција.   За добијање посла у иностранству, уз 
поседовање одређене сттруке, знања, а веома често и искуства у послу, све чешће је потребно да 
кандидати задовоље још неке услове, пре свега одговарајуће знање језика земље у коју се 
долази, или најчешће знање енглеског, познавање рада на рачунару, а у последње време један 
од услова је и да кандидат има положен возачки испит Б категорије.  
Они који желе да раде у Немачкој, а медицинске су струке, могу пут те земље отићи преко 
Националне службе за запошљавање. Потребни су асистенти на пословима за здравствену негу 
– 15 медицинских сестара, а уз одговарајућу струку – од средње стручне спреме до струковне 
медицинске сестре (седми степен образовања), обавезно је и минимало Б-1 знање немачког 
језика, положен стручни испит, као и возачка дозвола Б категорије, али искуство није 
неопходно. Посао се заснива на годину до нострификације дипломе, а могућ је и ангажман на 
неодређено време. Кандидати могу рачунати на бруто плату од 1.950 евра, која се након 
нострификације повећава на минимално 2.150 евра. Трошкове превоза до Немачке те радне 
дозволе и издавања радне визе, као и смештаја, који по повољним условима обезбеђује 
послодавац, сноси радник, који је од почетка социјално осигуран.  Уколико неко жели да оде да 
ради у Јапану, а при томе има диплому професора енеглеског језика, на истом месту, у НСЗ-у, 
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може пронаћи оглас. Радно искуство није потребно, али је потребна међународна возачка 
дозвола. Посао је обезбеђен на годину, уз два месеца пробног рада, плата је око 1.600 евра 
бруто, кандидат сноси трошкове издавања радне визе и станарине, док је превоз, повратна 
авионска карта, обезбеђен. 
Посла за грађане Србије има и у Словачкој. Тако је у Агенцији за запошавање „Едимакс” у 
Новом Саду, по речима Наташе Чобрде из те ангенције, сада највећа понуда радних места у 
аутомобилској индустрији, где су зараде у распону од 500 до 900 евра. Агенција радницима 
обезебеђује радне и боравишне дозволе, а поједини послодавци становање обезбеђују 
бесплатно или под веома повољним условима. 
– Интересовање грађана Србије за рад у Словачкој је веома добро и све тече без икаквих 
проблема – каже Наташа Чобрда. – За сада је ангажман радника најчешћи у аутомобилској 
индустрији, али ускоро очекујемо и понуду / потребу за запошљавањем у области медицине, 
пре свега медицинских сестара. 
Има места и у Емиратима 
Уобичејена је и понуда радна места у Уједињеним Арапским Емиратима, где су најтраженији 
кадрови у области хотелијерства, али и спорта, обезбеђења... Зараде се крећу од око 500 па до 
око 1.500 долара, радници су социјално и задрвствено осигурани, а највећи број послодаваца 
обезбеђује смештај и исхрану. На одлазак у УАЕ угалвном се одлучују млади људи, а могу 
конкурисати особе од 18 до 45 година, који знају средњи ниво енглеског језика, с најмање 
средњом школом, док је радно искуство пожељно, али није нужно. 
 
 

Обустављен стечајни поступак „Петрохемије” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
На крају године држава ће преузети дугове панчевачке „Петрохемије” од око 100 милиона евра 
да би она могла наћи стратешког партнера. Наиме, тешко је пронаћи стратешког партнера 
заинтересованог за улагање ако постоји велики дугови као у „Петрохемији”. 
Привредни суд у Панчеву донео је решење о обустављању стечајног поступка с Унапред 
припремљеним планом реорганизације над „Петрохемијом”. Решењем је обустављен и 
претходни поступак за испитивање испуњености услова за отварање стечајног поступка над 
„Петрохемијом” иако је она сама 16. маја ове године том суду поднела предлог за покретање 
стечајног поступка. Решењем Привредног суда у Панчеву 24. маја покренут је претходни 
поступак за испитивање услова за отварање стечајног поступка над „Петрохемијом”. Истог дана 
одређена је и мера забране извршења на обезбеђеној и необезбеђеној имовини „Петрохемије”, 
укључујући и забрану која се односи на остваривање права различитих поверилаца. 
Рочиште за разматрање предлога плана реорганизације било је заказано за 29. јул ове године, 
али није одржано. Поднеском од 16. новембра предлагач, односно „Петрохемија”, обавестио је 
Привредни суд у Панчеву да повлачи предлог за покретање стечајног поступка у складу с 
Унапред припремљеним планом реорганизације. 
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Инвалиди рада прекинули штрајк глађу 
Пише: З. Р. 
 
Инвалиди рада у Застави ИНПРО одлучили су данас да, након седам недеља, прекину штрајк 
глађу. 
 У Штрајкачком одбору истчу су да су, због све тежег здравственог стања штрајкача, били 
приморани да окончају протест гладовањем, који је непрекидно трајао пуних 50 дана. 
Инвалиди су саопштили да ће протест наставити на радним местима, у фабричкој хали, иако 
им је директор фабрике најавио да ће морати што пре да оду из ње, јер је француска компанија 
"Тригано" и тај погон закупила од фабрике Застава оружје. 
- Одавде нећемо да излазимо, мораће на носилима да нас износе, ако буду хтели силом да нас 
истерују - поновио је председник Штрајкачког одбора у ИНПРО-у Стеван Пушоња, 
нагалашавајући да инвалиди страхују да би, у случају најављеног избациавања из погона у 
којем протестују, према њима могла да буде примењена и сила. 
Штрајкачи су, према његовим речима, упркос претњама и притисцима одлучни да истрају у 
захтевима везаним за регулисање радно-социјалног статуса, исплату неисплаћених зарада и 
спашавање Заставе ИНПРО од стечаја. Од Владе Србије очекују да испуни Протокол из 2008. 
године који инвалидима рада гарантује радно-правни статус после доласка "Фијата" и 
преузимање тих радника из фабрике аутомобила у Застава ИНПРО. 
У Штрајкачком одбору и данас  су истакли да су огорчени због дискриминације приликом 
исплате августовских зарада. Инвалидима је на име две трећине плате за август исплаћено тек 
по 5.300 динара, док су запослени у погону „Шнајдерај“ примили пуну плату за тај месец. 
Инвалиди сумњају да је у такву расподелу организовао бивши директор Заставе ИНПРО 
Бранко Вељовић који је, иако је поднео оставку, и даље присутан у фабрици. 
 
 

Дуговања Икарбуса претворена у градско власништво 
Пише: А. Павловић- И. Николетић 
 
Београд ће имати удео у власништву Икарбуса, јер су дуговања тог предузећа према Граду, на 
основу неисплаћених пореза на зараде, претворена у трајни удео Града у капиталу те фабрике, 
одлучили су одборници Скупштине града. 
Та дуговања, за 2015. износе нешто више од 15 милиона динара, а конверзија ће бити 
спроведена као део Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) за "Икарбус". 
Конверзија је покренута и за предузеће "Дес" из Новог Сада, које запошљава хедикепиране и 
људе са посебним потребама. 
Заменик градоначелника Андреја Младеновић рекао је да "Икарбус" може да доноси нову 
добит, те то предузеће треба да настави да ради, али да су његово пословање и опстанак везани 
за Град. 
- Претходна градска власт је задала ударац "Икарбусу" када је одлучила да се купују 
"Соларисови" аутобуси. Град ради са "Икарбусом" и то је начин да то предузећ преживи, а ви 
сте покушали да га потпуно уништите- рекао је Младеновић обраћајући се опозицији. 
Опозициони одборници критиковали су ту одлуку, а према речима Балше Божовића, шефа 
одборничке групе ДС, конверзија је тек "прва помоћ да Икарбус званично не нестане". 
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- Међутим, Икарбусу је потребно стално тржиште, а овај аутобус није конкурентан и скупљи је 
за 50 одсто од оних аутобуса који је Икарбус правио претходних деценија. ГСП има 60 одсто 
аутобуса које је произвела та фабрика, али њихов ремонт врши ГСП. Наш предлог за спас 
предузећа је да се ремонт пребаци у руке Икарбуса јер ће онда њихови радници имати посла- 
рекао је Божовић. 
Он је додао да је Икарбус некада имао 800 радника и морао је да произведе 800 аутобуса 
годишње а сада има 300 радника и мора да произведе 300 аутобуса годишње, а у тим условима 
тешко да фабрика може да опстане. 
- Данас је Икарбусу потребно сигурно тржиште, а то може да му понуди ГСП коме годисње 
треба 100 нових аутобуса како би обновио возни парк. Радници немају никакву извесност у тој 
фабрици док је српског Мерцедеса. Та фабрика више не постоји, овим УППР-ом јој се 
продужава живот али она је на апаратима а само је питање када ће се ти апарати искључити. То 
је парадигма ове власти, не можамо све да претварамо у музику и у фонтану а да нам се овакве 
ствари дешавају– завршио је Божовић. 
Драгослав Марјановић, одборник СНС, одговорио је да "они који за 17 година своје владавине 
нису решили питање Икарбуса не могу да нам говоре шта треба а шта не треба да урадимо". 
- Кад је прошла градска управа за време економске кризе одлучила да се купи 200 аутобуса од 
страног произвођаћа, нанета је директна штета Икарбусу. Увек ће одлика ове власти бити 
подршка домаћим произвођачима и домаћој привреди, уместо да се гасе радна места и да се 
гуши домаћа привреда- рекао је Марјановић. 
Зоран Алимпић, одборник ДС казао је да Икарбусови аутобуси "нису конкурентни ни да их 
Град купује" 
- То је у био лош компромис, јер није наш посао да купујемо крнтије и да се наши грађани возе 
у лошим аутобусима, наш посао је да купујемо добре аутобусе и зато треба да расписујемо јавне 
набавке, како бисмо изабрали најбоље понуде. Куповина нечега што нико не жели, без јавних 
набавки, је пребацивање штете са једног места на друго. То је изненађење само за оне који су 
поверовали у маркетиншке предизборне трикове са српским Мерцедесом - закључио је 
Алимпић. 
 

 

Зоран Стојиљковић: Независност би могла да учествује на локалним 
изборима 
Пише: Л. Валтнер 
 

* Ми можемо да идемо на протесте и њихову енергију али пошто покушамо да 

институцијама дијалога нешто остваримо * У Србији је направљена нека врста 

неписаног правила да ако имате више од просечне зараде ви готово да немате 

право на протест 

Уједињени грански синдикат Независност би могао да учествује на наредним локалним 
изборима у Србији, најављује за Данас Зоран Стојиљковић, нови председник Уједињених 
гранских синдиката Независност. 
Он каже да је на њиховом недавном Конгресу било расположења за то да се размисли о неком 
директнијем политичком наступу. Стојиљковић каже да ће радити на томе да синдикат 
поврати поверење радника и јавности а тиме и власти са којом ће, како каже ући у конфликтни 
дијалог о остваривању права радника, као и да ће власт имати протесте на улицама ако се 
испуњава своја обећања. 



9 

 

* Рекли сте да је један од ваших приоритета у раду да сваком раднику обезбедите 
пристојан рад и живот, односно да његов рад буде плаћен, уговорен и безбедан. 
Зашто до сада ваш и други синдикати то нису омогућили? 
- То је био циљ и правила пристојног рада који има свој посебан дан 7. октобар и то је нешто 
што је минимум права засновано на европској социјалној повељи. Сад је само ствар да се 
решење, које није само за домаћу употребу него део европског социјалног модела, оживотвори. 
Оно што је прво је да се прекарни радници осигурају кроз такозвану флексигурност и да буде 
гарантовано сигурним правима и да та права имају људи који раде и пола радног времена и на 
уговорено време, а не да се стандарди спуштају и да сви запослени буду у флексибилизованом 
прекарном односу. Треба обезбедити безбедност и заштиту на раду, квалитет животне средине 
и права радника. Ако синдикат то не може да обезбеди и не може да учествује у колективном 
преговарању и да тако обезбеђује права запослених, онда се поставља питање чему служе 
синдикати. 
* Јесте ли себи поставили рок за испуњавање тог циља? 
- То је релативно трајни циљ. Када смо изабрани тражили смо поверење Конгреса, које није на 
орочено, и обећали смо да ћемо већ крајем јуна органима поднети извештај о томе шта смо 
урадили. Ово је последњи тренутак да синдикати преузму ту своју улогу и да подизањем својих 
капацитета, друштвеног угледа и моћи буду равноправни учесници у социјалном дијалогу а не 
вечито у позицији млађег послушног партнера власти. Обећао сам на Конгресу да ћемо 
учинити све да се не осипа чланство, да се повећава његов утицај а да се истовремено повећа 
углед и поверење у синдикате како би достигли европски ниво поверења које је двоструко веће 
у Европи него код нас. 
* Део јавности и радника су убеђени да синдикалне вође своје позиције користе за 
личну промоцију на уштрб борбе за радничка права. 
- Најзгодније је када хоћете да рушите синдикате да отворите причу о синдикалним вођама, 
њиховим приходима и отуђености синдикалне бирократије, а да то не стоји. Када се учланите у 
синдикат не можете да очекујете, као кад се учланите у партију, поготову владајућу, да ћете 
доћи до посла и социјалне промоције. У синдикату су вам чланство и повереници запослени и 
они немају никакав разлог да подилазе синдикалној хијерархији. Али наравно да је позиција 
на којој доказујете свој кредибилитет и интегритет јако важна. Ново руководство Независности 
није оно којем се може замерити вишак амбиција. 
* Рекли сте да ћете радити на увећању чланства. Када ћете поново да бројите 
чланство за репрезентативност и треба ли спустити праг за њу? 
- Ми смо спремни на то, али хоћемо озбиљне претпоставке за тако нешто. Врло је важно да 
када се ради и о синдикатима и о послодавцима да се утврди реалан број оних које можемо 
организовати. Још увек кружи некаква имагинарна цифра од 1.700.000 или 1.800.000 
запослених која је нереална. Наше су процене да реалан број оних који могу бити синдикално 
организовани не прелази 1.300.000 и то треба да буде цифра о којој се може говорити при 
бројању. При чему фасцинација бројем није најважнија. Најважнији је кредибилитет и добра 
организованост структуре и капацитет да се носите са пословима преговарања, доношења 
новог радног законодавства, трипартитног социјалног дијалога и учествовање у креирању 
јавних политика из области радног и социјалног законодавства. 
* Постоји ли у Србији прави социјални дијалог или премијер држи све конце а 
синдикати су ту, као рекосте, послушни партнер власти? 
- Тако је од како смо кренули причу о социјалном дијалогу 2001. правило. У социјалном 
дијалогу се одлучује консензусом и договором. Колико ће бити договора зависи од снаге и 
капацитета сваког од актера. Дијалог треба довести до културе дијалога и међусобног 
уважавања, а нама култура дијалога и толеранције није баш јача страна. Те претпоставке 
морамо убрзано остварити. То значи да велику цену социјалних промена, која ме подсећа на 
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рез у оболело ткиво, треба направити на бази договора у коме ће цену промена платити 
друштвени слојеви и групе у зависности од свог потенцијала. Ми смо до сада нажалост имали 
ситуацију у којој су цену резова плаћали и плаћају најсиромашнији и запослени. То се видело и 
кроз то што сте ви милион и по људи, кад убројите пензионере и запослене у јавном сектору 
који примају више од 25.000 динара ускратили за десет одсто, а да је финансијски еквивалент 
био негде око 330 милиона евра. Милион и по људи сте ускратили за десет одсто да бисте 
добили ту суму а истовремено број онога што се губи кроз коруптивне канале у јавним 
набавкама је негде седам-осам пута већа. Ми нећемо више као синдикати дозвољавати да цену 
промена плаћају само запослени и сиромашни грађани. 
* Има ли управо одговорности вашег и других синдиката за такву ситуацију у 
социјалном дијалогу. Чини се да су некад протести били брзо завршавани или их 
није ни било због честих компромиса са владом? 
- Синдикати сигурно нису показали довољан степен мобилности и координације, али 
синдикати и њихове структуре нису једини кривци. Криза и страх од губљена посла, а подсећам 
да је Србија пета земља по том развијеном страху, као и то што је смо прваци у односу на земље 
ЕУ и региона по сиромаштву и степену друштвене неједнакости, је мало дисциплиновала и 
довела до губитка солидарности. Нема солидарности и довољно поверења међу запосленима. 
То видите и међу вама медијским радницима. То значи спремност да учествује у протестима и 
подрже захтеви. А то није богзна како развијено. Солидарност и она ће бити враћена тиме што 
ћемо ми својом одлучношћу вратити поверење. Поверење у синдикате значи да вам људи 
верују да говорите истину, испуњавате обећања, имате капацитет и снагу. Поверење и моћ су 
инструменти и алатке да доведете до ове промене. 
* Зашто то до сада није учињено? 
- Када се ради о синдикату Независност, ми смо неспорну улогу одлучних бораца за промене и 
изласка из изолованог и аутистичног режима успели да направимо. А онда смо, мало и под 
притиском наших међународних организација, имали потребу да неколико година разумемо и 
подржимо у кризним ситуацијама нове демократске власти. Оне су нажалост завршиле у 
међусобним споровима и у прихватању неолибералне идеологије и приватизације која није 
довела ни до рационалности и повећања производње а умањила је број запослених и завршила 
у одсуству развоја. Требало нам је времена да се организујемо и прихватимо нову улогу 
синдиката. Синдикати овде готово никада нису имали аутономију, сопствену организацију и 
моћ. Увек су били у ситуацији послушног партнера власти. Нова правила игре, синдикални 
плурализам и приватизацију нисмо довољно брзо схватили као оквир у којем треба да 
делујемо. 
* Да ли је однос ове владе према радницима заслужује масовне протесте радника и 
синдиката? 
- У ситуацијама у којима доносите законе по хитној процедури, не консултујете трипартитне 
органе, уводите промене радног законодавства које су пре свега усмерена на смањење цене 
рада и уштеди на запосленима, јесу заслуживале протесте и тих протеста је нешто и било. 
Међутим, када сте слабији партнер, онда морате да покажете велико умеће организације и 
примене различитих стратегија. Ми можемо да идемо на протесте и њихову енергију али 
пошто покушамо да институцијама дијалога нешто остваримо. Не можемо само преговарати, 
истовремено морамо бити спремни и на протест. С друге стране, нама треба подршка јавности 
за то што тражимо. У Србији је направљена нека врста неписаног правила да ако имате више од 
просечне зараде ви готово да немате право на протест. Увек се упућујете на друге, одмах се то 
фрагментира и поставља разлика између јавног и приватног сектора, реалне економије и овога 
што су социјала и образовање, па је маневарски простор за власт уз огромну незапосленост и 
сиромаштво био отворен. Ми као синдикат имамо амбицију да не делујемо у типичној 
ситуацији него у атипичној и будемо кишобран за окупљање и заштиту интереса и запослених 
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и незапослених, и пензионера и самозапослених и да представљамо тај кључни део цивилног 
друштва који треба да остварити интересе грађана. То значи да се ми нећемо бавити само оним 
што је агенда синдиката. 
* Хоће ли убудуће бити више протеста? 
- То зависи од тога колико одговорности и емпатије буде показивала власт и колико буде 
разумела да је маргина ослањања на трпељивост грађана и њихове жртве већ пређена. И сада, 
сем приче о штедњи и рационалности, мора да се иде у правцу да се нешто ради и развија кроз 
веће јавне инвестиције али и веће зараде јер оне онда могу покренути развој. 
* Како оцењујете рад министра за рад? 
- Он показује разумевање за потребу да се позиција и власти и социјалних партнера ојача 
отвореним дијалогом. Оно што ми мислимо да у овим кризним временима предложимо, а то 
смо и раније предлагали али није реализовано, је формирање друштвеног споразума или 
социјалног пакта о развоју. То практично значи да ако имамо одговарајуће циљеве и желимо да 
их остваримо, онда влада треба да гарантује стопе раста, кретање зараде и јавне потрошње. А да 
онда у оквиру тога можемо да се договоримо шта је и могуће оствариво и да то буде јасан 
простор у којем свако има део одговорности. У оној мери у којој се власт не буде тога држала 
имаће протесте. 
* Планирате ли неки скорији састанак са премијером или министром? 
- Неки контакти су били око тога да се поново интензивира и бројношћу седница и квалитетом 
рада Социјално-економски савет. Обећано је да ће то ићи ритмом једном у месец дана. Имам 
обећања да ће и буџет бити разматран на Социјално-економском савету као и сви кључни 
закони. Ту имамо пуно јединство са другим репрезентативним синдикатима, односно 
Самосталним синдикатом. Више се не може рачунати на фрагментацију и сукоб синдиката 
макар кад су ове две централе у питању. 
* Какав ће ваш однос бити са Самосталним синдикатом? 
- Унапредићемо већ постојећу сарадњу. Заједно ћемо организовати конференције, наступати и 
координисати се пред преговоре и седнице СЕС-а. Размишљамо, и видим да је расположење и 
међу њима такво, да имамо заједничке програмске одборе. Ми нисмо на линији 481, не 
добијамо новац ни за истраживачке активности. Ми можемо да подигнемо капацитете ако 
имамо много пријатеља. 
* Како ћете се односити према другим синдикалним централама које траже 
проверу репрезентативности и своје учешће у СЕС-у? 
- Захтев за проверу репрезентативности је легитиман захтев. Наравно, уз све ове остале 
критеријуме. Не треба очекивати повратак у време социјализма и неки јединствен синдикат. 
Синдикална компетиција и плурализам је потребна под условом да сви покажу да се заиста 
баве синдикалним радом и да су аутономни. Неопходно је синдикално јединство и оно се може 
остварити пошто нико од синдиката није задовољан постојећом ситуацијом. А онда треба уз ту 
елементарну солидарност очувати право да свако процењује да ли треба ићи у штрајк 
упозорења, ући у ову или ону врсту штрајка или треба већи акценат ставити на лобирање у 
јавности или преговарање. Али је важно да се ниједан синдикат не поставља супротно другима. 
То подразумева да репрезентативне централе, тамо где преговарају, претходно информишу 
друге синдикате и обрнуто. Не разумем ту фиксацију само на СЕС. Ако постоји само социјални 
дијалог само на нивоу републике, он је као глава без удова. Врло је важан и грански дијалог и 
многи већ имају могућност да у њему учествују. 
* Хоће ли ваш синдикат подржати неког председничког кандидата и од чега то 
зависи? 
- О томе нисмо размишљали нити имамо листу и дефинисане кандидате за изборе. Мислим да 
је глобална политика, кад се ради о политичкој сцени у којој велики број грађани има велико 
неповерење, да се држите резервисано према томе. Оно што је до сада била пракса синдиката је 
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логика гласови за подршку. Подржавате оне који покажу да су били спремни и имају довољно 
доказа да ће остваривати ваше захтеве. Председнички избори колико год им се давао значај и 
колико год кандидати отварали те теме нису баш та прилика јер су председничка овлашћења 
ограничена. Не могу ја да слушам обећања некога о нечему о чему он никада неће одлучивати. 
Али активна улога је јако важна. Мислим да ћемо на политику одлучивати на више начина 
него до сада. 
* Како? 
- И кроз притисак преко медија, заједничке акције са цивилним друштвом, лобирање за 
одговарајућа законска решења, коришћење у већој мери институције социјалног дијалога. На 
Конгресу Независности је било и расположења да размислимо о неком директнијем 
политичком наступу. То би подразумевало, кад проверимо колико имамо угледне људе или 
себи блиске, да идемо са синдикалним листама на изборе. То би опробали на локалним 
изборима. Јер тада нам нико не може рећи да хоћемо да се убацимо у велико поље политике, 
делимо власт што наилази на велики отпор странака. Представљање директних интереса 
грађана је нешто што је важно. Показало се да су у великој мери били у праву синдикални 
лидери који су говорили да је много утицајнија странчица која уђе са једним или двоје 
посланика у парламент и да има више интереса него велики социјалне организације као што су 
синдикати. Ми ћемо искористити сво умеће да остваримо што већи простор за утицај грађана. 
* То значи да се могу очекивати синдикалне листе на следећим локалним 
изборима? 
- То је нешто о чему се по први пут у Независности размишља врло озбиљно и то је нека врста 
директног уплива. Желимо да политика не одлучује о нашим судбинама и није толико 
предоминантна, преко постављања људи и партијског запошљавања. На тај начин, аутономни 
синдикат о томе не би морао да размишља. Не би морали да размишљамо ни о томе да ли 
имамо поуздане политичке партнере. Расположење да се и на тај начин оствари што већи 
утицај запослених грађана је све присутније. 
* Ако се то буде показало успешним на локалу, можемо ли очекивати синдикат 
Независност и на парламентарним изборима? 
- Мислим да о томе још не размишљамо. Мислимо да је далеко важније ово остало. Не знам 
колико би грађани то препознали као добро, јер се појављује још један политички актер. 
Претходна таква искуства нису била нарочито успешна. Први је циљ пристојан радни живот у 
пристојном и уређеном демократском друштву. Демократизовање и ограничавање сфере 
политике и обезбеђивање довољног утицаја да се изазови и цена промена равномерније 
поделе. Кад то будемо остварили и имали далеко значајнији углед онда можемо да 
размишљамо о свему томе. Као и о томе да вас политика и политички актери више уважавају. 
Кад неко схвати да ви јесте ствар кредибилитета и опредељења људи, онда ће се и према вашим 
захтевима односити одговорније. Сад, нажалост, имамо ситуацију да међу запосленима у 
јавном сектору имате више запослених који су дошли кроз партијску подршку и промоцију. 
Они су на многим местима већ бројнији од оних који су ту захваљујући својим способностима и 
раду. Имате много политички креираних послова и места. То је на нашој агенди далеко пре од 
неког директног политичког такмичења. 
* Не би се одређивали према председничком кандидату јер нема овлашњења у 
захтевима синдиката. Какав однос према синдикату има премијер и његова 
странка који су на власти? 
- То ће зависити од тога колико се представимо као способан и квалитетан актер. Позиција 
синдиката је доста деликатна. Шта год била ваша опредељења ви морате уважавати онога који 
тренутно врши власт и са којим преговарате. Ми не бирамо владе, оне су постављене. Нама је 
важно да са њима уђемо у конфликтни дијалог, али дијалог и да онда меримо њихове потезе. 
Наше искуство и искуство свих грађана јесте да вам странке јако пуно обећавају у изборној 
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кампањи, негују ту леву или синдикалну фразеологију. А онда кад дођу на власт раде нешто 
друго. Мени је омиљени цитат бугарског социлога Ивана Крастева који је рекао да у свим 
земљама на Балкану странке и предизборне коалиције уђу у страсну љубавну везу са бирачима, 
а кад дођу на власт у брак са међународним институцијама. Просто ту врсту поверења, као и 
велики број грађана, немамо у политичке актере. Кад је неко у опозицији по природи ствари 
подржава захтеве синдиката. Ствар је у томе да ви задржите ту поруку и подршку, а да озбиљно 
и кредибилно разговарате са онима који су на власти и да вас они уважавају. А уважаваће вас 
само ако имате поверење грађана и снагу и присуство у јавности. 
* ДС се некад дичила сарадњом са синдикатима. Каква је сада ситуација? 
- Свима на политичком пољу је важно да имају релативно развијену и прихватљиву социјалну 
агенду. Отворени смо за отворени за дијалог и конструктивну размену мишљења са онима који 
се залажу за правну, демократску, социјално одговорну и европску државу и друштво. Али само 
у оној мери у којој то води промоцији наших захтева и у којој они показују доследност у 
политичком деловању. Ја сам био у Независности један од оних који је био задужен за писање 
споразума о сарадњи са ДС. Знате шта је био проблем. Потпише се сарадња али у оним 
деловима који подразумевају међусобну координацију и усаглашавање и када се појаве 
проблеми на терену, ту је ствар падала. Кад имамо примедби и кажемо ваш кадар у неком 
месту отпушта запослене, шиканира запослене и синдикалне активисте, а они немају реакцију, 
онда видите домете тог споразума. То је нама нека врста наука. Показало се да ми праве левице 
и социјалдемократије у последњих десет година нисмо имали без обзира колико је она била на 
власти. Она је просто била такозвана неолиберална левица и лево крило остваривања интереса 
корпоративног капитала. 
Измене радног законодавства 

* Треба ли мењати Закон о раду и имају ли влада и премијер разумевање за то? 
- Као неко ко је у Преговарачком тиму Србије са ЕУ за поглавља која се односе на радно 
законодавство, социјални дијалог и социјалне политике мислим да је то приоритет. У следећих 
годину дана би требало комплетирати све што се односи на радно законодавство. Мислим да се 
сада тренутно разговара о штрајку и размишља се о изменама Закона о раду. Дилема је да ли за 
ово што су двопартитни и трипартитни дијалог формира посебан закон о социјалном 
партнерству. Интензивно се ради на законодавству које би било утемељено на европским 
вредностима и правилима игре, а довело до пуније равнотеже моћи. Наш циљ је да ми као 
земља не учествујемо у трци ка дну. А то значи да земље гладне инвестиција, као што су све 
земље у нашем окружењу, укључујући и Румунију и Бугарску, не покушавамо да привучемо 
инвеститоре бескрајно смањујући њихове обавезе и бескрајно смањујући радна права 
запослених. То мора да стане. Србија не сме да се хвали тиме што има јефтину и 
неквалификовану радну снагу. 
  
 

 
 

Просечна плата у Црној Гори преко 500 евра  
Извор:Срна  
 
Просечна зарада у Црној Гори без пореза и доприноса у октобру је износила 502 евра и била је 
0,2 одсто већа него у септембру, подаци су Завода за статистику Монстат. 
Просечна бруто зарада у октобру је износила 754 евра. 
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Просечна нето зарада у октобру је у поређењу са истим мјесецом прошле године порасла пет 
одсто, док је у односу на просечну нето зараду у прошлој години била 4,6 одсто већа, показују 
подаци Монстата. 
Просечне нето зараде у октобру су порасле у односу на септембар у секторима пољопривреда, 
шумарство и рибарство. 
Пад је забележен у пословању са некретнинама 11,8 одсто, те у информисању и 
комуникацијама 3,6 одсто. 
 
 

Стопа незапослености 13,8 одсто, а ево где је најмања, а где највећа  
Извор:Бета  
 
Стопа незапослености у Србији је у трећем кварталу ове године износила 13,8 одсто, што 
представља пад у односу на претходни квартал и трећи квартал прошле године, саопштио је 
данас Републички завод за статистику (РЗС). 
Стопа незапослености се смањила у односу на други квартал ове године за 1,4 процентна поена, 
а у односу на трећи квартал прошле године за 2,8 процентних поена, показују резултати Анкете 
о радној снази. Према тим подацима, стопа незпослености је у трећем кварталу ове године била 
12,6 одсто за мушкарце и 15,2 одсто за жене. 
Највећа назапосленост у јужној и источној Србији  
Највиша стопа незапослености од 14,2 одсто је забележна у Региону Јужне и Источне Србије и 
Региону Шумадије и Западне Србије, у Војводини је била 13,5 одсто док је незапосленост 
најмања у Београдском региону где је износила 13,3 одсто. 
РЗС је саопштио да је у трећем кварталу 2016. године стопа запослености износила 46,8 одсто, 
што је 0,9 роцентних поена више у односу на претходни квартал и 3,4 процентна поена у 
односу на трећи квартал 2015. године. 
Стопа запослености код мушкараца је 54,7 одсто а код жена 39,5 одсто, додаје се у саопштењу. 
Највећа стопа запослености од 48,8 одсто је забележена у Региону Шумадије и Западне Србије 
док је у Београдском региону износила 47 одсто. 
У Региону Војводине стопа запослености износила је 45,9 одсто, а најнижа стопа од 45, 1 одсто 
је забележена у Региону Јужне и Источне Србије. 
Пад неформалне запослености  
Стопа неформалне запослености износила је 24,1 одсто, наводи се у саопштењу и додаје да се и 
ту бележи пад, као и да две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним 
делатностима. 
До раста запослености дошло је у пољопривредним делатностима и прерађивачкој индустрији 
и код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим нивоом образовања, саопштио 
је Републички завод за статистику и навео да је реч углавном о сезонским и повременим 
пословима. 
Повећана запосленост младих  
У саопштењу се наводи да се повећала запосленост младих који су се углавном запослили на 
одређено време, у прерађивачкој индустрији, трговини на велико и мало и сектору поправке 
моторних возила, као и у приватној регистрованој својини. 
Додаје се да се смањује запосленост на неодређено време у државном сектору. 
Стопа активности, односно удео активног становништва у укупном становништву износила је 
54,3 одсто у трећем кварталу ове године, при чему је стопа активности код мушкараца била 
62,6 одсто, а код жена 46,6 одсто. 
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Инвалиди рада: Прете нам избацивањем, доводе "гориле" 
Извор: Н1  
 
Инвалиди рада Застава ИНПРО из Крагујевца одлучили су да прекину штрајк глађу, након 
седам недеља, али су најавили да ће наставити са даноноћним протестом у фабрици. 
У Штрајкачком одбору навели су да су били приморани да окончају гладовање, због све тежег 
здравственог стања штрајкача, али и незаинтересованости државе да хитно реши њихове 
проблеме. 
Најављено је да ће протест наставити на радним местима, у фабричкој хали, иако им је 
директор најавио да ће морати што пре одатле да се склоне, јер је француска компанија 
"Тригано" закупила тај простор од фабрике Застава оружје. 
"Од данас почињемо да узимамо храну. Значи, остајемо да штрајкујемо, али не више глађу. 
Нећемо напуштати своја радна места, нисмо их напуштали ни до сада. И даље тражимо 
запослење, радно-правни статус свих нас инвалида рада и поштовање протокола потписаног са 
владом, исплату личних доходака. Нећемо одавде изаћи, по цену да нас на носилима избаце", 
каже Стеван Пушоња, председник Штрајкачког одбора. 
Крагујевачки штрајкачи истичу да су дискриминисани, јер су за август добили по 5.300 динара, 
а остали у фирми пуну зараду. Забринути су за своју безбедност, јер нови закупац хале жели да 
уђе у магацин. 
Они сумњају да је у такву расподелу "умешао" прсте бивши директор који је, иако је поднео 
оставку, и даље присутан у фабрици као и још неки његови сарадници који су узели 
отпремнину и одлучили да оду из предузећа. 
"Прети нам се избацивањем из овог магацина, да морамо да напустимо просторије због 
Француза који је узео просторије, закупио. Примећујемо и неке службе обезбеђења у близини. 
Ми не смемо да напустимо наша радна места. Видови притисака су и са платама које неће да 
нам исплате", наводи Љубосава Вранић, инвалид рада. 
Зоран Перић, инвалид рада, каже: "Прете нам и доводе овде неке "гориле". Прете нам да нас 
избаце из овог круга". 
Инвалиди рада остаће и даље, непрекидно, у магацину у коме су гладовали 51. дан. И даље 
траже исплату заосталих зарада, бољи социјални програм и преипитивање приватизације дела 
фабрике. 
Пушоња је поновио да се противе одласку предузећа у стечај, јер сумњају у процес 
приватизације дела фабрике Застава ИНПРО који је купио француски партнер "Тригано". 
Од Владе Србије очекују да испуни Протокол из 2008. године који инвалидима рада гарантује 
радно правни статус после доласка Фијата и преузимање тих радника из фабрике аутомобила у 
Застава ИНПРО. 
Штрајк глађу почео је 11. октобра. 
Министарство: Исплаћене све принадлежности за септембар 
У Министартву за рад и социјална питања за Н1 кажу, да су на име субвенција зарада за особе 
са инвалидитетом, крагујевачком предузећа у "Застава Инпро" 26.октобра, по убрзаној 
процедури, исплатили све принадлежности за септембар. Наводе да су свим запосленима 
понудили две једине законске опције социјалног програма за 150 људи, али да га је одбило 99 
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радника. Додају да је Министарство за рад тиме исцрпело све своје законске могућности, како 
би се решили проблеми и испунили захтеви оних који су штрајковали.  
 

 

 
 

Једини смо легитимни представници радника Басена 
Аутор: Јасмина Станојевић 

 

Репрезентативни синдикати РТБ-а Бор огласили се дописом јавности 
РТБ. – Репрезентативни синдикати Рударско-топионичарског басена Бор (Самостални 
синдикат ТИР-а, Самостални синдикат РБМ-а, Самостални синдикат РББ-а, ЈСО 
Самосталног синдиката РТБ-а Бор, Синдикат „Независност“ ТИР-а, Синдикат 
„Независност“ РББ-а и Индустријски синдикат РББ-а) данас су упутили председнику 
Владе Србије, министарствима у Влади Србије, Управном одбору и пословодству РТБ-а Бор, као 
и републичким и локалним електронским и штампаним медијима допис којим су, како истичу, 
ПРИНУЂЕНИ да реагују с обзиром на то да се у последње време све чешће у јавности појављује 
Љубиша Миљковић и у име Рударског синдиката коментарише све што му падне на памет у 
вези РТБ-а Бор. 
– Сви ми, доле потписани, једини смо легитимни представници радника Рударско-
топионичарског басена Бор. Рударски синдикат нема репрезентативност у РТБ-у 
Бор, а и чланство му се може избројати на прстима једне руке. Љубиша Миљковић 
не може, зато, у јавности да представља ставове радника РТБ-а Бор јер, под један, 
ни он сам више није радник компаније (два пута је добијао отказ о раду, па био 
враћан на посао до изрицања судске пресуде, а недавно је и трећи пут истеран из 
предузећа). Под два, синдикат у чије име Љубиша Миљковић говори о РТБ-у Бор у 
јавности окупља шаку радника и то углавном оних чије је понашање 
санкционисано због непоштовања радне дисциплине, неиспуњавања радне 
обавезе, коришћења алкохола и опијата или због нередовности на послу. Најзад, 
под плаштом бриге о радницима и њиховим правима, Љубиша Миљковић у 
јавности представља и промовише искључиво СЕБЕ и синдикат на чијем челу 
више нико не седи. Па, ни он! Рударски синдикат одавно је изгубио 
репрезентативност у РТБ-у Бор – наводи се у допису. 
РТБ Бор је велика компанија и запошљава близу 5.000 људи. Надамо се да ћете се сложити да у 
њихово име у јавности не може да говори особа која од тих 5.000 уз себе нема ни 50 радника!!! 
Тиме се, једноставно, Србији шаље крива слика о компанији, а промовишу искључиво лични 
интереси појединца, у овом случају Љубише Миљковића. 
– Верујемо, такође, да медијима није циљ да, када извештавају о РТБ-у Бор, за 
саговорника имају некомпетентну особу. На тај начин они несвесно и индиректно 
саучествују у остваривању личних амбиција појединца, а преношењем криве 
слике о компанији, директно наносе штету и њој и већини запослених. Зато је ово 
писмо намењено свим републичким и локалним електронским и писаним 
медијима које, сви заједно доле потписани, позивамо да се обрате било коме од 
нас и слободно нас контактирају уколико желе да чују мишљење 

http://kolektiv.co.rs/author/jasmina/
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репрезентативних синдиката о било чему везаном за РТБ Бор, а што, наравно, има 
смисла да синдикати коментаришу – закључује се у допису.  
 

 
 


